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OSUDY KAPLE BOŽÍHO TĚLA PO ROCE 1437

OTA HALAMA

Příspěvek sleduje osudy a proměny gotické Kaple Božího Těla, zbudované v letech 1382–1393 uprostřed dnešního Karlova náměstí na 
Novém městě Pražském, v době pohusitské, kdy už kaple ztratila svůj lesk a slávu. Od vyhlášení kompaktát v roce 1437 až po rok 1784, 
kdy byla zrušena, uzavřena, a nedlouho poté srovnána se zemí. Přesto, že se zde v osobě Thomase Müntzera dotýkaly česká a evropská 
reformace 16. století, po celou pohusitskou dobu už byla jen nevýznamnou univerzitní svatyní a také univerzitní nekropolí, darovanou 
v roce 1628 jezuitskému řádu.

THE HISTORY OF THE CORPUS CHRISTI CHAPEL AFTER 1437

The Gothic Corpus Christi chapel was built in 1382–1393 in the centre of current Charles square in the Nové Město of Prague. This article 
reviews the history and transformation of this chapel in the period of its decline after the Hussite movement, since the Kompaktaten pro-
clamation in 1487 till the year 1784, when the chapel was abolished, closed and demolished shortly afterwards. Although Bohemian and 
European reformation of the 16th century encountered here through Thomas Müntzer, all that time the chapel was only an insignificant 
University sanctuary and also its necropolis, donated in 1628 to the Jesuit order.
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Pohusitské osudy kaple Božího Těla na Novém Městě pražském (obr. 1) do jisté míry připomí-
nají osudy téměř stejně staré, ale mnohem známější Betlémské kaple. Stejně jako staroměst-
ský Betlém, i někdejší evropsky významné novoměstské poutní místo zůstalo po husitských 
válkách nevýznamnou svatyní, jejíž lesk zvyšoval jen fakt, že bylo druhou nekropolí pražské 
univerzity. Několik let po vydání Majestátu Rudolfova z roku 1609 přešly obě kaple do správy 
v Praze čerstvě usazené a legalizované 
Jednoty bratr ské. Po porážce stavov-
ského povstání přijali Betlém i Boží tělo 
otcové Tovaryšstva Ježíšova. Nedlouho 
po zrušení jejich řádu byly kaple v rámci 
josefínských reforem uzavřeny, odsvě-
ceny a vystaveny následné zkáze.

Na rozdíl od kaple Betlémské, jejíž 
dějiny v  pohusitské době došly sice 
stručného, přesto pečlivého a  dosud 
nepřekonaného zpracování z pera evan-
gelického historika Ferdinanda Hrejsy 
(1922), naše znalosti osudů kaple Boží-
ho Těla po roce 1437 zůstaly poplatné 
kapitole dnes již klasické sakrální topo-
grafie Františka ekerta (1996, 481–485). 
Ekertovo dílo sice částečně doplnily 
marginálie převážně starších prací z dě-
jin Prahy a její univerzity (tomek 1893; 
Winter 1897), přesto více než sto let sta-
ré dílo dodnes překonáno nebylo. Ani 
následující příspěvek nepřidá našemu 
poznání víc než jen shrnutí dosud zná-
mých informací a vytyčení směru, kudy 
by se mělo vydat další, konečně ze-
vrubné bádání. Teprve po prozkoumání 
pramenů univerzitních i nevydaných akt 
pražské konzistoře pod obojí, po poznání obsahu městských knih a ovšem také pramenů jezu-
itské provenience, bude konečně možné popsat dějiny kaple Božího Těla a kriticky ocenit její 
význam bez zatímní předběžnosti. Jen v náčrtu se tak seznámíme s duchovní správou kaple, 

Obr. 1. Philipp van den Bossche / 
Johannes Wechter 16061: PRA-
GA. Velký prospekt Prahy, tzv. 
Sadelerův – výřez: pohled na část 
Karlova náměstí s kaplí Božího Těla. 
Mědiryt, lept; autor kresby: Philipp 
van den Bossche, rytec: Johannes 
Wechter, vydavatel: Aegidius Sade-
ler (Archiv hl. města Prahy, Sbírka 
grafiky, sign. G 18).


