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na severní a západní straně. na západní straně kaple nalézáme výraznou domovní stavbu s vy-
sokou sedlovou střechou, která je svým průčelím napojena na tuto obvodovou zeď.

odlišnou podobu konceptu stavby nalézáme na mladším mědirytu Prahy od folperta van ou-
den-allena z roku 1685 (obr. viz halama 2013, 41 obr. 3). kaple je zde zachycena jako symetrická 
centrála s věncem osmi čtyřbokých kaplí s nárožními opěráky. osmibokou centrální věž završuje 
výrazná jehlancová střecha. svým půdorysem je uvedené vyobrazení ve shodě se situací, kte-
rou zachytil o století později 
herget na svém plánu z roku 
1790 (obr. viz hrdina 2013, 
24 obr. 2). uvedené prame-
ny se staly východiskem pro 
viléma lorence a jeho re-
konstrukci kaple, publikova-
nou v  monumentální studii 
o novém Městě pražském 
(lorenc 1973, obr. 54a, b, c; 
obr. 4: c). 

Menclovu a lorencovu re-
konstrukci doplňuje podstat-
ně méně citovaná představa 
německého badatele ericha 
Bachmanna (1953, 160–161), 
který na základě srovnávací-
ho studia staveb z německé-
ho prostředí navrhl koncept 
stojící na pomezí obou před-
chozích návrhů (obr. 4: B). kaple je zde rekonstruována jako centrála na půdorysu rovnoramenné-
ho kříže, která je po svém obvodu členěna věncem sedmi polygonálně zakončených kaplí s opě-
ráky. Západní, vstupní strana je pravoúhlá s výraznými nárožními opěráky. axonometrie v tomto 
případě provedena nebyla.

Dosavadní archeologické poznatky o kapli
archeologické poznání prostoru karlova náměstí je v  současné době založeno na nevelkém 
počtu dokumentačních bodů a představuje dosud celkově nevyhodnocené téma. většina vý-
zkumů v této části města byla realizována převážně na parcelách domů situovaných po obvodu 
náměstí. na samotné ploše náměstí se vyjma výkopů souvisejících s výstavbou vestibulu sta-
nice metra a novoměstského kolektoru nikdy větší archeologické odkryvy neuskutečnily (adB 
512, 513, 514, 657 listu mapy 7-2).4 cílený výzkum pozůstatků kaple Božího Těla v minulosti 
neproběhl, a tak z místa, kde stála, evidujeme pouze dvě zjištění, která můžeme s jistou dávkou 
pravděpodobnosti spojit s  touto stavbou. Jednalo se o nálezy lidských kostí, k  jejichž objevu 
došlo opakovaně v roce 1947 a 1967 v souvislosti s výkopy pro inženýrské sítě (adB 119, 527 
listu mapy 7-2, hrdlička 2009). ostatky byly zjištěny vždy až na hromadě vykopané zeminy, mimo 
původní nálezový kontext. Přestože nemáme k dispozici znalost nálezové situace, jejich spojení 
s narušenými hroby hřbitova u kaple je více než pravděpodobné. 

stav našeho poznání limituje především skutečnost, že střed náměstí, využívaný již od 19. sto-
letí jako městský park, nebyl nikdy místem větších stavebních akcí spojených se zásahy do 
terénů. stavební práce se v tomto prostoru prozatím omezovaly na většinou nehlášené, a tudíž 

4 ve fondu Památkového sboru hlavního města Prahy, uloženého v archivu hlavního města Prahy, je dochován záznam 
jednání správní komise hlavního města Prahy, která posuzovala návrh klubu Za starou Prahu na vyznačení místa bývalé 
kaple Božího Těla na karlově náměstí a bývalého hřbitova na Betlémském náměstí (archiv hl. m. Prahy, fond Památkový 
sbor hl. m. Prahy, karton 17, složka výkopy, čj. 9229/39-i.c. a opis zápisu o poradě ze dne 6. 5. 1939, bez čj.). uvedené 
práce měly být spojeny s realizací zjišťovacích sond, které by ověřily půdorys zaniklé stavby a bývalého hřbitova. komu-
nikační úřad vyčíslil náklady na provedení sond ve výši 40 000 kčs. Porada konaná dne 6. 5. 1939 za účasti Phdr. Zdeň-
ka Wirtha, zástupce státního úřadu památkového pro Čechy a klubu Za starou Prahu, ústředního rady magistrátu ve 
výslužbě rudolfa hlubinky za Památkový sbor hlavního města Prahy a Judr. Zdeňka Mollika za hospodářský referát 
Magistrátu hl. m. Prahy se usnesla „…že označení kaple Božího Těla a Betlémského hřbitova není aktuální…“ a doporu-
čila tento případ odložit na dobu budoucí. Zároveň konstatovala, že náklady na provedení prací jsou v dané době mimo 
možnosti pražské obce a kompetentních památkářských institucí. 

Obr. 4. rekonstrukce gotické podo-
by kaple Božího Těla (axonometrie 
a půdorysná stopa). A – v. mencl 
(1948, 123, obr. 76); B – e. Bachmann 
(1953, 161, abb. 2), pouze půdorys;  
C –v. lorenc (1973, obr. 54a, 54B). 
Bez měřítka (předlohy graficky zpra-
covala s. Babušková, 2013).
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sonda s03 (obr. 11)

obdobně jako u výkopů předchozích, i zde se pod současným travnatým povrchem (208,50) 
nalézal zahradní horizont o mocnosti 1,2 až 1,5 m (báze souvrství navážek 206,94). Zahliněné 
navážky převrstvovaly sled vodorovně uložených vrstev, které napříč sondou porušoval liniový 
výkop pro litinovou trubku (v05). Jeho zahliněná výplň sj. s03-08 obsahovala vedle drobného 
keramického materiálu novověkého stáří i několik druhotně přemístěných lidských kostí. vrchní 
partie výkopem porušeného souvrství byla tvořena vodorovně uloženými, značně ulehlými písči-
tými hlínami o mocnosti kolem 0,02–0,10 m s příměsí drobných kamenů, valounů a stavebního 
odpadu (sj. s03-30, 07, 31, 
32, 33) a nevelkého jámové-
ho výkopu (v20, sj. s03-46). 
stratigraficky níže (povrch 
206,88–206,76) se v  celém 
prostoru sondy nalézala 
0,14 m mocná vrstva jílovité 
hlíny (sj.  s03-09) s  hojným 
podílem říčních valounů 
a kamenů, jejíž povrch byl 
výrazně tuhý a kompaktní. 
Tato vrstva s níže uloženými 
jednotkami (sj.  s03-38, 40, 
10, 11) tvořila celek zpev-
nění povrchu veřejného pro-
storu náměstí, jehož vznik 
lze klást do doby následující 
po zániku kaple Božího Těla 
na sklonku 18. století. 

od úrovně pohybující se 
kolem 206,70 se terénní si-
tuace v sondě výrazně změ-
nila. Prostorovým dělítkem 
se stal liniový výkop v09 
se zbytkem cihlového zdi-
va Z01, který sondu šikmo 
přetínal ve směru sZ–Jv. 
Jámový výkop o šířce 1,1 m 
se zahluboval do starších 
sídelních situací a podloží 
(dno 205,68). Jeho průběh 
byl na západní straně sondy 
výrazně poničen výkopem 
pro trubku v05. Jižní stranu 
výkopu lemovala v její horní 
partii cihlová plenta Z01 spojovaná vápennou maltou. Je možné uvažovat, že cihlová plenta 
představuje dodatečné zpevnění paty ohradní zdi, po jejíž realizaci pokračoval na její vnější stra-
ně terénní nárůst. Značně obtížně lze v případě této konstrukce definovat původní úroveň terénu, 
z níž byla zahloubena. v případě interpretace výkopu je možné, stejně jako u negativu zdiva 
kaple odhalené v  sondě s01, uvažovat o vybraném základovém výkopu rozebrané stavební 
konstrukce. na podkladě ikonografických a plánových pramenů ji můžeme ztotožnit s ohradní 
zdí areálu kaple a přilehlého hřbitova. Zdivo bylo při demolici zcela vybráno a výkop následně 
zasypán nepotřebným stavebním odpadem. severní polovina sondy svým vývojem náležela ke 
hřbitovu kolem kaple. Jižní část se nalézala již vně hřbitovního okrsku, na veřejném prostranství 
náměstí. 

situace severní části sondy byla pod vrstvou zpevnění veřejného prostoru tvořena vícenásobnou 
superpozicí výkopů, z nichž u dvou se bezpečně jednalo o hrobové jámy s lidskými ostatky (h02, 
v14 a h03, v18). u zbylých výkopů je tato interpretace vzhledem k jejich charakteru a nálezo-
vému kontextu možná (v15 a v19). Takřka v celém rozsahu byl odkryt pouze jediný hrob h02, 
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Obr. 11. Praha 2-nové Město, 
karlovo náměstí pč. 2419/1. sonda 
s03. dokumentace terénní situace. 
A – řez východní stěnou sondy; 
B – půdorys úrovně s výkopem pro 
inženýrskou síť (v05), ohradní zdí 
hřbitova (v09) a hrobem (h02). Ba-
revně vyznačeny stratigrafické celky 
historického nadloží (podle terénní 
dokumentace e. ditmara graficky 
zpracovala s. Babušková, 2013).
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