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PřísPěvek archeologie k Poznání Podoby kaPle 
božího těla na karlově náměstí v Praze

Jaroslav Podliska

kaple Božího Těla náleží do skupiny dnes již zaniklých pražských sakrálních staveb doby lucemburské, jejíž stavební podoba nebyla nikdy 
detailněji zdokumentována. dosavadní rekonstrukce stavby byla založena na výpovědi několika obecnějších písemných zpráv a vyobra-
zení vedut. archeologie do této diskuse dlouho neměla možnost vstoupit z důvodu absence terénního výzkumu v místech její existence. 
Poprvé nahlédnout pod současný povrch umožnil zjišťovací archeologický výzkum v roce 2011, vyvolaný přípravou revitalizace karlova 
náměstí. Jeho výsledky nám umožňují podstatně více specifikovat nejen podobu dochování pozůstatků kaple pod dnešním povrchem 
náměstí, ale i rekonstruovat sídelní vývoj tohoto místa. 

archaeological conTriBuTion To The aPPearance of The corPus chrisTi chaPel aT charles square in Prague

The corpus christi chapel is deserted since the governing period of the house of luxembourg. its building structure has never 
been documented in detail. current reconstruction of the building was based on several general written records and period prints. 
archaeological excavation of the church site has not been pursued until 2011 due to revitalisation of the charles square. its results 
enable to specify not only the appearance of the chapel remains below current square surface but also to reconstruct the settlement 
development of this site.
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na počátku 90. let 18. století byla z povrchu dnešního karlova náměstí (v té době ještě dobytčí 
trh – vieh Markt) definitivně odstraněna gotická kaple Božího Těla. stavba ve tvaru centrály, 
obehnaná ohradní zdí se  hřbitovem, zde plnila svoji funkci přes čtyři století. Její podobu do 
té doby zachytili převážně vedutisté jako součást stavebně bohatého celku pražských měst. 
stavba vždy tvořila urbanistickou dominantu situovanou do pomyslného středu náměstí. v době 
zboření si jen málokdo uvědomoval stavební a především historický význam stavby, která byla 
využita jako levný zdroj stavebního materiálu. Badatelský zájem o tuto stavbu přineslo až období 
19. a především 20. století. Ze strany historiků byla pozornost věnována písemným pramenům 
k dějinám stavby (Tomek 1870, 181; ekerT 1878, 275–282; týž 1884, 481–487). stavební a ideo-
vá forma zaujala historiky umění a urbanisty (mencl 1948, 126; Bachmann 1953; lorenc 1973, 
155–157; kalina/koťáTko 2004, 138–139; Uličný v tisku). Pomyslnými stavebními kameny pro ba-
datelskou práci se staly výhradně prameny písemné a obrazové povahy. co jsme však dosud 
postrádali, byla zjištění archeologie, která jako jediná vědní disciplína mohla vnést do celé de-
baty nové informace a posunout naše poznání. První příležitost pro archeologii vykrystalizovala 
v průběhu roku 2010 v souvislosti s přípravou projektu revitalizace karlova náměstí.1 archeolo-
gie zde měla za úkol nejen lokalizovat pozůstatky kaple, ale také definovat celkový archeo-
logický potenciál místa pro potřeby rozhodování památkové péče. výzkumná akce (obr. 1, 2)  
pod vedením pracovníků národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
v hlavním městě Praze (dále nPÚ ÚoP hMP) proběhla formou časově krátkých výzkumných 
kampaní v průběhu let 2010 a 2011 a byla rozdělena do dvou etap nedestruktivní a destruktivní 
(terénní) povahy (Podliska 2011). 

1 hlavním impulsem pro realizaci výzkumu se staly výsledky veřejné, ideové urbanisticko architektonické soutěže o návrh 
úpravy karlova náměstí na novém Městě, kterou vyhlásila Městská část Praha 2 v roce 2008. Z celkového počtu 22 ode-
vzdaných návrhů byl vybrán jako nejpřijatelnější návrh autorského kolektivu ing. arch. vladimíra Štulce, ing. arch. Jana 
vrány a ing. arch. kryštofa Štulce z architektonického ateliéru héta spol. s r. o. První cena nebyla v tomto případě uděle-
na. Přestože se jednalo o ideový projekt, v následujícím roce již byl zpracován do podoby dokumentace pro územní roz-
hodnutí a předložen k posouzení národnímu památkovému ústavu. vedle připomínek zaměřených na otázky dopravního 
řešení, nových komunikací a sadových úprav se nejkontroverznější částí předloženého projektu stala stavba cca 40 m 
širokého a 5,5 m hlubokého, postupně se svažujícího podchodu pod dnešní středovou komunikací. navržené úpravy 
náměstí byly pracovníky nPÚ ÚoP hMP písemným stanoviskem č.j. nPÚ – 311/5580/2009 z 10. 7. 2009 z větší části 
vyloučeny, a to z důvodu narušení chráněných hodnot místa, které je ve své parkové podobě zařazeno na seznam ne-
movitých kulturních památek č. rejstříku 49595/1-2253. obdobný názor zaujal též na svém 99. zasedání dne 1. 10 2009 
sbor expertů Magistrátu hlavního města Prahy pro odbor kultury, památkovou péči a cestovní ruch. negativní stanovisko 
k úpravám předložila následně i odborná veřejnost (Jandáček 2010). v institucionálních odpovědích bylo doporučeno 
zabývat se otázkou archeologického potenciálu místa s cílem stanovit přesný rozsah a podobu archeologických reliktů 
stavby kaple Božího těla. Po schválení záměru průzkumu radou městské části Praha 2, č. 546, ze dne 10. 8. 2010, byly 
zahájeny práce na přípravě projektu archeologického výzkumu pod vedením autora příspěvku.


