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den 30. srpna − oběma duchovenským institucím. Tamní bratří kazatelé však již část relikvií, 
nejspíše z akvizice roku 1445, chovali v kapli stejnojmenného zasvěcení (Pavelec 1996, 300–302; 
Mudra 2012, 30–31). Tyto konventní ostatky mohly být navíc vloženy do deskového obrazu, na 
jehož jedné straně jsou zobrazeni oba mučedníci (sv. adaukt s mečem a sv. Felix s palmovou 
ratolestí), na druhé pak Bolestný Kristus. Vznik obrazu je kladen do 40.−50. let 15. století a spo-
jován s dominikánským klášterem, případně – a to spíše neprávem – s budějovickým farním kos-
telem sv. Mikuláše, kde byl roku 1351 fundován oltář ke cti mučedníků (Pavelec 1996, 300–302; 
Bartlová 2001, 389−391; Mudra 2012, 31; adáMek 1995, 34–35). 

Spolehlivější cestou k postižení dobové obliby kultu do roku 1420 může být sledování patroci-
nií nově zakládaných beneficiátních kaplí a oltářů, k němuž lze využít dochované konfirmační 
a erekční knihy úřadu generálního vikariátu pražského arcibiskupství (Boháč 1968; velíMSký 1999; 
Pátková 2009; hrdina 2013; jokeš 2013; LC i–X; LE i–Vii). Jako hlavní, případně jedno z prioritních 
zasvěcení, je patrocinium sv. Felixe a adaukta doloženo v celkovém počtu devíti oltářů v letech 
1351–1407 (viz příloha). Ve vedlejší, druhotné pozici spolupatronů vystupují světci ve dvou pří-
padech: Praha – katedrála (1347) a Praha – kostel Matky Boží před Týnem (1402). 

Zmínky z období kolem poloviny 14. století dokládají, že průkopnický význam v šíření kultu ne-
musí souviset s pravděpodobnou Karlovou translací ostatků z Říše roku 1353. První „vlnu“ roz-
šíření lze spojit s  biskupským kostelem (před 1368) a některými předními městskými farními 
kostely: České Budějovice (1351), Praha – Matka Boží před Týnem (krátce před 1360), Olomouc –  
hřbitovní kaple při kostele sv. Mořice (1360),8 Praha – sv. Linhart (výrazněji před 1375),  
Praha – katedrála (před 1368−1373). Také v druhé fázi do konce století zůstává kult zakotven ve 
velkých královských městech: Praha – kaple Božího Těla (1382), Kutná Hora – kostel Těla Kris-
tova a sv. Barbory (1393–1400); ale proniká také do menších měst: rychnov nad Kněžnou (1388), 
Čáslav (1390). Po roce 1400 vzniká třetí oltář sv. Felixe a adaukta na Starém Městě pražském 
u kostela sv. Michala (1407) a okrajově proniká do venkovského prostředí (fundace oltáře v měs-
tečku Zbraslavice 1402). Úctu postižitelnou prostřednictvím patrocinií lze tedy při desítce dokladů 
geograficky vymezit pražskou aglomerací (katedrála, Staré Město pražské), širším Kutnohorskem 

8 na Moravě se pravděpodobně jediné patrocinium do roku 1420 pojí s kaplí sv. Felixe a adaukta na hřbitově při kostele 
sv. Mořice v Olomouci. Kapli v roce 1360 založil a bohatě nadal olomoucký měšťan Friedrich Schleichenkauf (CdM iX, 
159–161, č. 218). Za možnost využití rozsáhlých rešerší k farním kostelům středověké olomoucké diecéze srdečně dě-
kuju příteli Tomáši Baletkovi. 

Obr. 2. Hergetův plán Prahy, krátce 
před 1791 – výřez: pohled na Karlo-
vo náměstí s lokalizací a půdorysem 
kaple Božího Těla. Franz Leonard 
Herget / Karl Lutz / Johannes 
Oppelt, Grundris der Kay. König. 
HauptStadt Prag im Königreich 
Böhmen unter ... Leopold des iiten. 
(archiv hl. města Prahy, Sbírka map 
a plánů, sign. MaP P 1 B/1).



27

StudieHrdina / Kaple Božího Těla na Novém Městě pražském v době předhusitské – dvě drobné sondy

ROČNÍK XXIX /  2013 /  č.  2

skromnějších, ale i mohutnějších akcí, jejichž zlatý věk nastal ve střední Evropě v  předvečer 
německé reformace. Přímým dědicem pražských slavností, které končí s  výbuchem husitské 
revoluce, je ukazování relikvií v norimberku, kde byly říšské svátostiny uloženy a každoročně 
vystavovány od roku 1424 do reformace (SchnelBöGl 1962). 

Shrňme stručně alespoň nejzákladnější fakta: V roce 1350 získal Karel iV. od Ludvíka Bavora říš-
ské svátostiny (sacraria imperia), tj. korunovační klenoty, roucha a relikviáře římsko-německých 
panovníků, a tím plně legitimoval své postavení římského krále. Veřejná prezentace ostatků se 
konala o svátku sv. Kopí a hřebů Páně (festum lancee et clavium), v pátek po druhé neděli veli-
konoční, který na Karlovu žádost schválil v roce 1354 papež inocenc Vi. (kühne 2000, 106–132; 
kuBínová 2006, 221–237, 291–298; oPačić 2007; otavSký 2010; Bauch 2010, 2013; SchMid 2011). 
Podle dochovaného seznamu pořadí ukazování ostatků z doby po roce 1368 byly v prvních dvou 
sekvencích nejdříve vystavovány relikvie katedrální, poté karlštejnské (privátní Karlova kolekce) 
a nakonec ostatky nejvýznamnější – říšské (kuBínová 2006, 291–298). Za místo slavnosti bylo 
zvoleno rozsáhlé hlavní náměstí na novém Městě pražském − dobytčí trh (obr. 3). K  tomuto 
účelu byla uprostřed náměstí zbudována dřevěná tribuna připomínající věž. 

První zpráva o této věži se objevuje − nedlouho po první jednoznačné zprávě o ostensio reliqui-
arum (eMler 1884, 539, k r. 1369) − v privilegiu Karla iV. pro novoměstské v roce 1372. Císař 
v  zájmu rychlejšího rozvoje města přeložil trh se dřevěným zbožím, který se dosud konal na 
Havelském rynku na Starém Městě pražském, na nové Město. Místo vyhrazené obchodování 
vymezil „od věže, kde se obvykle svaté ostatky ukazují, až ke Slovanům“ (CiM i, 149: „a turri, 
ubi sancte reliquie solite sunt ostendi, usque ad Slavos“), tedy v horní, jižní polovině náměstí. Je 
dosti možné, že právě toto určení vedlo V. V. Tomka při rekonstrukci místopisu pražských měst 
k zakreslení „věže svatých ostatků“ v poloze na jihozápad od kaple Božího Těla (toMek 1892b, 

Obr. 3. J. d. Huber 1769: Orto-
grafický plán Prahy v kavalírní 
perspektivě – výřez: pohled na 
Karlovo náměstí s kaplí Božího Těla. 
Josef daniel Huber, Wahre Laage 
der Königlichen Haubt und resi-
dentz statt Prag, 1769, perokresba 
(originál: Wien, Österreichische 
nationalbibliothek; copy: archiv hl. 
města Prahy, Sbírka fotografií, sign. 
X 18318).




