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V 11. století dosahovalo sakrální umění vrcholu v klášteře.
 Začátkem 13. století v katedrále. Pro 14. století je charakteristickým
dílem sakrálního umění kaple. Je založena, postavena, vyzdobena
a udržována jednou osobou nebo malou skupinkou osob spojených
duchovním bratrstvím, je spravována soukromými duchovními,
 jež si majitel svatyně vybírá a odměňuje, je to uzavřené ústraní, jasně
vymezené, byť i jen pomyslnou hradbou, jako prostor rozjímání,
 zpytování svědomí a soukromé modlitby. …Mnohé z nich jsou
součástí rodového sídla, jako Sainte Chapelle svatého Ludvíka nebo
oratoř v nejvyšším poschodí Karlštejna, kam císař Karel IV. chodí
uctívat svaté ostatky. Jiné jsou stavěny v ulici či městské čtvrti, kde
sídlí příslušné bratrstvo. A mnohé jsou postupně zřizovány, jedna
vedle druhé, v bočních lodích a apsidě kostelů.
Georges DUBY (2002, 69) 

Jeden z nejstarších pražských chrámů, stojící v samém srdci Prahy, při jihozápadním okraji Sta-
roměstského náměstí, byl svědkem mnoha slavných i tragických historických událostí. V román-
ském období patřil k největším církevním stavbám v Praze (LÍBAL/MUK 1996, 44; DRAGOUN 2002, 
76–78), pod jeho gotickými klenbami celebrovali mše a kázali Křišťan z Prachatic a Jakoubek ze 
Stříbra, častým hostem teologických disputací, konajících se na faře, byl Jan Hus. Chrám patřil 
k prvním, v nichž se přijímalo pod obojí. Po smrti Václava IV. byl kostel lůzou vydrancován. Když 
před Prahou leželo stotisícové křižácké vojsko, odvlekly pražské ženy chrámové lavice na Vítkov 
ke stavění obranných srubů. Jeho románskou a velkolepou gotickou podobu zastřela barokní pře-
stavba servitů. Při nedávné rekonstrukci a úpravách chrámu pro nové využití, které odporuje pa-
mátnosti místa, bylo poznání stavebních dějin chrámu značně obohaceno a doplnilo informace 

Vedle současného barokního hlavního vstupu do chrámu sv. Michala na Starém Městě pražském bylo na jižní fasádě objeveno a analyticky prezen-
továno torzo gotického členění zdi. To je považováno za zbytek velikého portálu katedrálního typu, krytého předsíní. V literatuře registrující nález 
bývá kladen jeho vznik do druhé poloviny 14. století. Někteří autoři dokonce uvažují o datování blíže polovině století. Vzhledem k nedostatkům v po-
pisu, neexistenci stylového rozboru a značné kvalitě torza, vedeného v literatuře jako portál, jsme se pokusili nahradit alespoň částečně tyto mezery
v bližším poznání. Nález lze totiž interpretovat také jako kapli či spojení kaple se vstupem. I přes torzální stav dochování je zřejmá souvislost 
s pražskou katedrální hutí. V jedné z konzol je možné spatřovat ohlas pražského parléřovského sochařství a k některým detailům lze nalézt četné 
analogie v internacionálním umění kolem roku 1400.

A remnant Gothic wall was discovered and presented in an analytic way on the southern facade next to the current main Baroque entrance to St. 
Michael’s cathedral at The Old Town in Prague. The wall is considered to be a part of a large cathedral style doorway, protected by a porch. Publica-
tions registering this fi nd set its origins to the second half of the 14th century. Some authors consider the dating even closer to the 1350. Although 
the description is insuffi cient and the style analysis is missing, yet the remnants were of such quality, that we attempt to fi ll some of the gaps in the 
data. This fi nd can also be interpreted as a chapel or a connection of a chapel with a doorway. Despite the fragmentary state a relation with a specif-
ic school of masonry is apparent. One of the corbels appears to refl ect sculptures by P. Parléř and some details have international analogies around 
the year 1400. 
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