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kaple Božího těla na novém městě pražském 
v doBě předhusitské – dvě droBné sondy

Jan Hrdina

Příspěvek řeší dva momenty spojené s kaplí Těla Páně, která do roku 1791 stála uprostřed Karlova náměstí na novém Městě pražském. 
Kaple s patrociniem Těla a Krve Páně, P. Marie a sv. Felixe a adaukta vznikla v letech 1382−1393 z iniciativy bratrstva Obruče a kladiva. 
autor hledá odpověď na otázku, proč byla kaple spoluzasvěcena právě sv. Felixovi a adauktovi, jejichž kult se v Čechách a ve střední 
Evropě začal výrazněji šířit až v polovině 14. století. V druhé sondě se pokouší objasnit, odkud – z jakého objektu – se ukazovaly relikvie 
při slavnosti ukazování ostatků (ostensio reliquiarum), která se v Praze konala od poloviny 50. let 14. století do roku 1420. 

THE CHaPEL OF COrPUS CHriSTi in PraGUE’S nEW TOWn in THE PrE-HUSSiTE PEriOd – TWO SMaLL STUdiES

This article addresses two aspects of the history of the chapel of Corpus Christi, which until 1791 stood in the middle of the Charles Square 
in Prague’s new Town. The chapel was founded between 1382 and 1393 from the initiative of the confraternity in the sign of the of Circle 
and Hammer and put under the patronage of Body and Blood of the Lord, Blessed Virgin Mary and Sts. Felix and adauctus. The author 
queries why the chapel was consecrated to Sts. Felix and adauctus, whose cult did not proliferate in Bohemia and in Central Europe 
until mid-14th century. The second analysis seeks to uncover the location, from which the relics were displayed during feasts of ostensio 
reliquiarum, which took place in Prague since the mid-1350s until 1420. 
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Kaple Božího Těla (1382–1791) na bývalém dobytčím trhu patří k oblíbeným tématům pražských 
i zemských dějin. Zaniklý objekt, jeho reálná podoba i symbolická rovina, jeho role při slavnosti 
ukazování říšských ostatků, spojení s bratrstvem Obruče a kladiva a později s pražskou univer-
zitou a posléze politováníhodné odstranění strhávají na sebe od 1. poloviny 19. století pozornost 
historiků všech oborů i laické veřejnosti. Poměrně úzká pramenná základna nutí badatele ke 
spolupráci s příbuznými disciplínami, pokud chtějí postihnout kulturněhistorický rozměr jedné 
z posledních církevních staveb, které v Praze za vlády Václava iV. vznikly (obr. 1). Cílem toho-
to drobného příspěvku není nic jiného než dvě úzce zaměřené pramenné „etudy“. První hledá 
odpověď na otázku, proč zakladatelé zvolili pro kapli spoluzasvěcení sv. Felixovi a adauktovi. 
V druhé části se pokouším objasnit, odkud – z jakého objektu – se vlastně ukazovaly svaté ostat-
ky při každoroční slavnosti ukazování ostatků. 

I. Proč byla kaple Božího Těla spoluzasvěcena sv. Felixovi a Adauktovi?
První dubnový den roku 1382 se v klášteře křižovníků Božího hrobu na Zderaze sešly čtyři de-
sítky laiků a duchovních, aby připojily svou pečeť na zakládací listinu bratrstva Obruče a kladiva 
(societas cum signo circuli et malleo in medio pendente). Korporace, která sdružovala především 
nižší šlechtice a několik duchovních se silným vztahem k panovnickému dvoru, se ve fundačním 
dokumentu zavazovala vystavět kapli Těla a Krve Páně, Panny Marie a svatých mučedníků Feli-
xe a adaukta (MUCP 1834, 262–265, č. XiV),1 zřídit při ní obročí nejméně pro tři kněze, kteří by 
o suchých dnech postních celebrovali zádušní bohoslužby za zemřelé členy bratrstva.2 Zatímco 
tomuto sdružení se dostalo zasloužené pozornosti (zvl. Polívka 1984; Studničková 2009; BenešovSká/
oPačić 2011), nezvyklé zasvěcení kaple v samém středu dobytčího trhu na novém Městě praž-
ském (obr. 2), dnešním Karlově náměstí, stálo naopak v badatelském příšeří (pozoruhodná výjimka 
Mudra 2012, 29–31, 229–291). S přiměřenou zvědavostí si tedy kladu zdánlivě marginální otáz-
ku, co vedlo zakladatele kaple k volbě na první pohled nesourodého patrocinia? Měla preference 
sv. Felixe a adaukta, kteří doprovázeli zasvěcení christologické, svoje hlubší příčiny? 

1 „ …capellam sub vocabulo et nomine ac honore prefati sanctissimi Corporis et Sangwinis domini Jhesu Christi re-
demptoris et salvatoris nostri ac intemerate virginis Marie et memoratorum sanctorum Felicis et adaucti martirum…“

2 Originál listiny je uložen v archivu Univerzity Karlovy v  Praze, sign. i/16, online dostupný na internetovém portálu  
MOnaSTEriUM. das virtuelle Urkundenarchiv Europas – <www.monasterium.net> (10. 11. 2013). 




