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Jan Josef Antonín Eleazar Kittel 
(3. února 1704, Šumburk – 16. listopadu 1783, Šumburk) 
 
Detaily o článku Jan Josef Antonín Eleazar Kittel  

• Jméno článku: Jan Josef Antonín Eleazar Kittel  
• Autor: Přispěvatelé Wikipedie  
• Vydavatel: Wikipedie: Otevřená encyklopedie.  
• Datum poslední úpravy: 2. 07. 2010, 15:55 UTC  
• Datum převzetí: 12. 08. 2010, 04:19 UTC  
• Trvalý odkaz: 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Josef_Anton%C3%ADn_Eleazar_Kittel
&oldid=5532224  

• Hlavní autoři: Statistika editací stránky  
• Identifikace verze stránky: 5532224  

 

Jan Josef Antonín Eleazar Kittel, německy Johann Josef Antonius Eleazar Kittel (3. 
února 1704, Šumburk (dnes Krásná, část obce Pěnčín) - 16. listopadu 1783 tamtéž) byl český 
lékař a léčitel. Jeho postava je opředena mýty a pověstmi. Byl nazýván také Severočeský 
Faust, Faust Jizerských hor, či Černokněžník ze Šumburku. 

 
Život 

Narodil se a zemřel v Šumburku, dnešní obec Krásná, část obce Pěnčín. Úspěchy doktora 
Kittela v léčení pacientů byly tak veliké, že již za jeho života o něm kolovaly legendy. 
Obviňovaly jej ze spolčení s ďáblem a vykreslovaly jeho nadpřirozené skutky. 

Do dnešních dnů po doktoru Kittelovi zůstalo mnoho památek - jeho dům zvaný Burk, kostel 
sv. Josefa, který nechal postavit, fara, studánka. Všechny je možné navštívit, stojí dodnes. 
Doktor Kittel byl i inspirací současníkům - byl o něm natočený amatérský celovečerní film 
Eleazar Kittel, kde postavu výborně ztvárnil Přemysl Ivan Hadrava, vyrábí se Kitl Šláftruňk 
nebo Bylinný likér doktora Kittela.¨ 

Kittelovo muzeum 

V roce 2010 bylo na Krásné-Pěnčíně otevřeno Kittelovo muzeum. Vzniklo v domě č. p. 11, 
který leží mezi „Burkem“ a kostelem sv. Josefa. Interaktivní expozice muzea je zaměřena 
nejen na život a léčení pověstného doktora Kittela, ale i na historii Kittelovska, bohatství 
lidového léčitelství a sílu bylin. Mezi největší lákadla expozice patří například alchymistická 
Kittelova pracovna nebo replika tzv. „smržovského grimoáru“, čarodějné knihy připisované 
právě Kittelovi. Milovníci přírody si mohou prohlédnout obnovenou zahrádku léčivých bylin 
nebo se dozvědět zajímavosti, jak se u nás na horách dříve léčilo. Svým pojetím je muzeum 
vhodné také pro návštěvy rodin s dětmi. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Josef_Anton%C3%ADn_Eleazar_Kittel
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Externí odkazy 

• stránky Kittelova muzea 
http://www.kittel.cz/  

• stránky věnované doktoru Kittelovi 
http://www.kitl.cz/cz  

• stránky obce Pěnčín http://www.pencin.cz/  

Následující citace převzaty z externích odkazů 

Kostel byl vysvěcen v roce 1760, o dva roky 
později byly do tzv. Svatých schodů uloženy 
ostatky svatých a po dalších jedenácti letech byla 
dostavěna také věž. Od roku 1772 byl 
šumburským kaplanem Filip Jakub, osmý z dětí 
Kittelových. Ten se pak v roce 1783 stal prvním 
šumburským farářem (podle pověstí další důkaz o 
snaze vyvázat se ze smlouvy s Ďáblem). 

Na podzim 1777 se v Šumburku konala veliká oslava zlaté svatby manželů Kittelových, které 
se zúčastnilo mnoho význačných hostů včetně šlechty a o které se ještě dlouho mluvilo. 
Doktor Kittel byl již osobností známou po celých Čechách. 

Kittelova žena Anna Marie zemřela 20. srpna 1782. Necelé tři měsíce před jeho osmdesátými 
narozeninami, dne 16. listopadu 1783, se Šumburk rozloučil i s věhlasným doktorem. 

Kittel je v němčině označení pro dlouhý splývavý plášť. Doktor Kittel nosil za každého 
počasí, v každé roční době, volný hnědý plášť. Podle pověstí to byl plášť tmavě modrý s 
červenou podšívkou a na něm doktor Kittel létal. V čarodějné knize nalezené na Smržovce 
(tzv. Smržovský grimoár), jíž dle některých Kittel vlastnil, je podrobné zaříkávání a návod, 
jak na plášti létat.  

Dne 15. 9. 1779 projížděl územím severních Čech císař Josef II. a v Šumburku (dnes Krásná) 
se s Kittelem osobně setkal. O jeho schopnostech si dokonce udělal záznam do svého 
cestovního deníku. 

http://www.kittel.cz/
http://www.kitl.cz/cz
http://www.pencin.cz/

