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Exteriér a interiér kaple
Jako univerzitní svatyně se kaple Božího Těla stala po roce 1414 jedním z míst, kde bylo zave-
deno laické přijímání večeře Páně pod obojí způsobou a snad i proto kaple přežila bouřlivé udá-
losti na Novém Městě v čase husitských válek bez větší újmy. Pokud se zde po jejich skončení 
roku 1437 konalo za přítomnosti císaře Zikmunda vystavování říšských relikvií a byla zde také 
vyhlášena mírotvorná kompaktáta (BoHáček 1955), pak kaple musela být nejen v takovém stavu, 
aby účastníky slavností neohrozila na životě a zdraví, ale nemohla bídným vzhledem ohrozit ani 
jemnocit císaře, jeho dvora či předních církevních a světských politiků, kteří se vedle široce za-
stoupené veřejnosti slavností účastnili.

Obr. 4. Kompaktátní deska latinská, 
počátek 17. století. Pískovec. (Lapi-
dárium Národního muzea v Praze; 
foto autor).

Obr. 5. Kompaktátní deska česká, 
počátek 17. století. Pískovec. (Lapi-
dárium Národního muzea v Praze; 
foto autor).

Ohlas poslední novoměstské ostatkové slavnosti byl asi minimální, kaple se do budoucna sta-
la především místem paměti, připomínkou českého utrakvistického pravověří. Málokdo později 
totiž znal skutečný obsah kompaktátních smluv, přestože v letech 1500–1519 vyšla tiskem hned 
dvakrát česky a jednou latinsky (šmaHel 2011). Jejich znění stačila sumarizovat budoucím gene-
racím měděná deska, vsazená do zdi kaple památného roku 1437 nebo krátce poté (Hejnic 1961, 
241 a 254). Její latinský a český text dával znát, že: „Léta 1437. Z rozkázaníe ciesaře Zigmunda 
a legátuov Basilejských v tomto kostele hlášeno česky, latině, uhersky a německy, žě Čechové 
a Moravané, tělo Božie a krev pod dvojí zpuosobú přijímajíc, jsú věrní křesťané a praví synové  
cíerkve.“ Tato deska byla později nahrazena pískovcovými deskami se zlaceným nápisem a tma-
vým pozadím, jejich datace se však v současném bádání rozchází (obr. 4, 5). Podle pečlivého roz-
boru Josefa Hejnice pocházejí pískovcové desky z doby rudolfínské, nedávno však byly datovány 
do druhé poloviny 16. století (Hejnic 1961, 255; Horníčková/šroněk 2010, 34–35).

Po roce 1437 zůstala kaple v původní podobě stát minimálně do roku 1601, bez větší údržby 
tedy více než dvě stě let od svého vzniku. Za tu dobu pochopitelně chátrala a potkaly ji také 
události, dnes bychom řekli, pojistné. Autor Starých letopisů k 15. červenci 1515 připomíná krou-
py, které postihly řadu kostelů v obou pražských pravobřežních městech a v kapli Božího Těla 
„mnoho skel vytloukly“ (Palacký 1941, 324–325). Pokud bychom hypoteticky spojili tuto událost 
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pohřbů je zde podle popsaných náhrobků doloženo v letech 1602–1612 (obr. 10, 11).8 Výjimeč-
ně zde byl pohřben roku 1602 absolvent univerzity bakalář Matouš Kačírkovský (Dvorský 1886, 
120–121), léta 1582 rektor farní školy na Zderaze Tobiáš Táborský (Grünes sine a., 326), nebo 
novoměstský soused z Dobytčího trhu Šimon Vokáč (ibidem, 329).9

Novoměstské centrum kultu Božího Těla
Kaple pravděpodobně velice brzy hrála podstatnou roli při červnových oslavách svátku Boží-
ho Těla, jemuž byla zasvěcena. Úcta ke svátosti oltářní dobře korespondovala s utrakvistickým 
náhledem na přijímání jako lidské obcování s eucharisticky přítomným Kristem a tato úcta hrála 
podstatnou roli v pozdějších dobách zejména ve sporech s „pikarty“. Ti totiž odmítali tradiční 
transsubstanciační učení a z něj plynoucí úctu ke svátosti oltářní. Na tomto základě modifiko-
vali tradiční mešní obřad centralizovaný v kněžském opakování Kristovy oběti za živé i mrtvé. 
A ovšem odmítli také procesí, při kterých hlas zvonku podněcoval nevědomý lid k modloslužbě, 
k pokloně falešnému Kristu, který je na nebesích, ale v žádném případě není hmotným způso-
bem přítomen ve svátosti oltářní. Bohužel roli kaple Božího Těla v opakovaně se objevujících 
pikartských bouřích neznáme. První zprávy pocházejí z poloviny 16. století – tedy až z doby, kdy 
se kult Božího Těla, s kaplí tradičně spojený, dostal do krize a postupně upadal. Teprve v této 
souvislosti čteme, že k oslavě červnového svátku Božího Těla patřilo „jako starobylý a tradiční 
zvyk“ slavnostní procesí, držené na Starém i Novém Městě, že staroměstské oslavy byly spojeny 
s kostelem Panny Marie před Týnem a kaple Božího Těla plnila roli svátečního centra na Novém 
Městě. Týnský kostel, byť nejvýznamnější pražský kostel utrakvistů a sídlo konzistoře pod obojí, 
se však kapli, oddané kultu již svým zasvěcením, rovnat nemohl. Kromě městských úředníků, 
zástupců cechů, měšťanů a většiny obyvatel, se na zdejších slavnostech tradičně podílela pře-
devším univerzita, kterou představoval při procesí rektor, mistři a kolegiáti se studenty. K univer-
zitnímu průvodu se zde připojovalo žákovstvo zdejších škol i jednotlivé farnosti.

Procesí s hořícími svícemi v rukou účastníků, pod korouhvemi a za zpěvu studentů a žáků začalo 
po polovině 16. století ztrácet svůj lesk, ale vytrácely se také další místní tradice, např. pravidelná 
zádušní mše, sloužená v kapli o pátcích (Hrejsa 1912, 431–432). I to svědčí o postupném odstu-
pu novoměstského obyvatelstva i univerzity a pražských kněží od tradičního učení o eucharistii 
a úcty ke svátosti oltářní, stejně jako víry v očistec a smysl dobrých skutků. Zřetelně reformační 
proměna dosavadní utrakvistické náboženské praxe proto narážela od roku 1565 na pražskou 
konzistoř a později i na panovníka, a tak účast na procesí byla univerzitě a pražským městům 
opakovaně nařizována.

Poprvé nás onoho roku 1565 poměrně zmatený text Napomenutí kněžstva pražského z 13. červ-
na uvádí do sporu, který se nějak procesí a kázání týkal (Pažout 1906, 194). Teprve v květnu 1589 

8 Podle jeníka z Bratřic (1818) a Grünese (sine a.) lze v chronologickém pořadí uvést náhrobky: Šimona Proxena ze Sudetu 
(1575), Jana Adamova Bystřického z Bachova (1602), Ondřeje Mitýska z Litoměřic (1603), Jana Kocmánka z Německého 
Brodu (1606), Jana Chorina (1606), Trojana Nigella z  Oskoříny (1609), Martina Bacháčka z  Nauměřic (1612), Marka 
Bydžovského z Florentina (1612).

9 Grünes (sine a., 329) uvádí dále pohřby Matouše Philometa z Wolkenbergu († 22. září 1565), Christopha Manlia ze Zho-
řelce († 14. října 1565) a ovšem známý pohřeb Jana Campana Vodňanského († 16. prosince 1622).

Obr. 8. Jan Jeník z Bratřic 
(* 1756–† 1845): Kresba kaple 
Božího Těla v díle Pamětihodno..., 
1818. (Knihovna Národního muzea 
v Praze sign. V D 6/5, 697decies 
a 697quater). Podklady Jeníkových 
kreseb nejsou známy.

Obr. 9. Jan Jeník z Bratřic 1818: 
Kresba kaple v díle Pamětihodno...  
(Knihovna Národního muzea 
v Praze sign. V D 6/5, 697decies 
a 697quater). 




