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Anotace
Privátní a veřejný liturgický prostor v Čechách v období pozdního středověku.
(Srovnání sakrálních interiérů Karlštejna a katedrály sv. Víta)

Předmětem této bakalářské práce je srovnání sakrálních interiérů hradu
Karšltejna a katedrály (baziliky) sv. Víta. Práce popisuje vývoj, druhy liturgie
a financování baziliky (později katedrály) sv. Víta a strukturu, liturgii, finanční zajištění
a běžný provoz Karlštejna. V samotném závěru text tato dvě liturgická centra srovnává.

Annotation
Private and Public Liturgical Spaces in Bohemia in the Late Middle Ages. (Comparison
of Sacral Interiors of Karlstejn and St. Vitus Cathedral)
The subject of this thesis is a comparison of sacral interiors of Karlstejn and
St. Vitus Cathedral as liturgical spaces. This work is depicting development, liturgical
activities and financing of Saint Vitus church (later cathedral) and the structure, liturgy,
financing and functioning of the Karlstejn castle. The thesis compares these liturgical
centres from various points of view.

1. Úvod
Ve své bakalářské práci se budu zabývat historií, strukturou, významem,
ale především liturgickým životem nejvýznamnějších sakrálních interiérů pozdně
středověkých Čech. Jedná se o liturgický prostor baziliky a později katedrály sv. Víta,
Václava a Vojtěcha a jednotlivých kaplí hradu Karlštejna. Soustředím se při tom
především na jejich kadodenní život v době pozdního středověku, za vlády císaře
Karla IV. Ač je tato doba prosperity pokládána za jeden z nejdůležitějších úseků
našich dějin, a ač jsou tyto sakrální interiéry dnes považovány za nejkrásnější
a nejvýznamnější v našich zemích, nejsou běžně dostupné informace o jejich denním
provozu. Vznikla již spousta publikací zaměřených na výstavbu, architekturu, výzdobu
a umělecké ztvárnění celku i jednotlivých částí. Pouze v minimu z nich se však
dočteme něco více o liturgii v nich provozované, o osobách a institucích, které to vše
měly na starosti, či jak byl tento provoz financován.
Tyto kaple a kostely vznikly především pro liturgický provoz a právě
bohoslužba byla základem a tou nejdůležitější aktivitou, která zde byla provozována.
Navzdory tomu nebývá jejich prezentace v dnešní době s tímto tématem příliš
spojována. Je nejspíše důsledkem minulého období, které církevním tématům příliš
nepřálo, že literatury spojující architekruru sakrálního prostoru s liturgií v ní
provozovanou je pomálu. O to cennější jsou práce autorů Jany Maříkové-Kubkové
či Davida Ebena, kteří se postupně snaží tento deficit zaplnit a jejichž texty o liturgii či
uspořádání svatovítské baziliky jsem ve své práci využila. Podobným zdrojem mi při
zkoumání liturgie Karlštejna byla publikace Františka Fišera. Právě díky těmto zdrojům
se mohu soustředit i na souvislost struktury, uspořádání, případně výzdoby jednotlivých
prostor s jejich liturgickým využitím.
Kromě popisu smyslu a duchovního významu jednotlivých částí těchto
sakrálních interiérů bych se však chtěla zaměřit i na dostupné informace týkající se
způsobu financování a běžného fungování obou (resp. čtyř) kostelů a kaplí. Zmíním
založení, funkci a uspořádání kapitul, které příslušné bohoslužebné interiéry
zaopatřovaly. Nastíním jejich finanční zajištění. Především Svatovítská kapitula patřila
ve své době k největším a nejlépe zajištěným liturgickým centrům a předpisy, které
jejich činnost regulovaly, se nám v určité míře dochovaly. Zde lze nalézt materiály,
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které alespoň v případě pražského kostela částečně zaplní tuto mezeru. Jedná se
o disertační práci Martiny Maříkové a různé publikace Zdeňky Hladíkové. Tento druh
informací však chybí v souvislosti s kapitulou karlštejnskou. Jediným zdrojem nám zde
bude Karlova zakládací listina s uvedením jednotlivých prebend. Mnoho toho bylo
publikováno o významu, funkci a především výzdobě karlštejnských kaplí. Ve své práci
se pokusím nastínit jejich strukturu spojenou s určitým ideovým programem
i každodenní funkci spojenou s liturgií. Nebudu se však příliš věnovat jejich umělecké
výzdobě, o které již vzniklo veliké množství rozličných publikací. Budu při tom
vycházet z prací V. Dvořákové a D. Menzlové, stejně jako z ojedinělé publikace
F. Fišera. Co se týče literatury z poslední doby, zaměřím se na práce publikované při
příležitosti výstavy Mistr Theodorik, či na zveřejněné výsledky archeologických
výkumů na Karlštejně.
V závěrečné části práce porovnám všechny aspekty spojené se strukturou,
účelem a způsobem fungování obou druhů liturgického prostoru a pokusím se
definovat, ve kterých oblastech se zásadně liší, jakým způsobem a kde lze nalézt shody,
paralely či podobnost.
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2. Bazilika sv. Víta, Václava, Vojtěcha
2.1. Stavební vývoj
Pokud chceme smysluplně posuzovat význam a život katedrály, nelze než
navázat na její historický vývoj a přiblížit si alespoň některá základní fakta, která se
týkají i původní rotundy, románské Spytihněvovy baziliky a vzniku kapituly při ní
založené. Zdrojem informací nám v tomto případě bude kronika kanovníka pražské
kapituly Kosmy ( † 1125).
Původní rotundu1 založil sv. Václav, ale jak praví Kosmova kronika:
„... služebník Boží Václav zanechal kostel, vystavěný ... ke cti svatého Víta mučedníka,
neposvěcený, protože ho smrt předešla.“2 K samotné konsekraci dochází tedy až
později, na žádost Václavova bratra Boleslava. Řezenský biskup Michal kostel vysvětil
a později do něj bylo přeneseno i Václavovo tělo. Tím se tento sakrální prostor stává
centrem kultu, který je postupem času klíčovým pro celou zemi a sám sv. Václav je
hlavním patronem. Později k jeho ostatkům přibyl i hrob svatého Vojtěcha a tomu
všemu odpovídal i zájem poutníků.
K roku 1060 Kosmas uvádí: „Když kníže Spytihněv přijel k svátku sv. Václava
do Prahy, viděl, že kostel sv. Víta není tak veliký, aby stačil lidu přicházejícímu odevšad
na pouť.“ Podle kroniky se tedy Spytihněv rozhodl vystavět „... jeden veliký kostel
oběma dědicům země české.“3 Ač stavba začíná okamžitě, kníže brzy umírá a jeho tělo
je v budoucím kostele pochováno. Tato smrt je nejspíše také důvodem zpomalení celé
stavby. Až roku 1094 „... posvětil biskup Kosmas... dne 27. září oltář svatého Víta
mučedníka, neboť kostel nebyl ještě úplně dostavěn.“4 Samotná bazilika byla
dokončena a vysvěcena až o dva roky později, roku 1096.

1

2
3
4

KUTHAN, J.; ROYT, J. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha: NLN, 2011. Podle autorů
publikace patřil k pravzorům kostelů ve formě rotund především kostel na Olivetské hoře
v Jeruzalémě či centrální chrám v Cáchách, zbudovaný Karlem Velikým. Tento typ kostela se ujal
především na Velké Moravě, kde byl pokřtěn kníže Bořivoj, děd svatého Václava a výstavba
rotundy na tak prominentním místě, jakým byl Pražský hrad, mohl být důvodem pro jejich častou
výstavbu v následujícím období. (Více s. 37.)
Kosmova kronika česká, (ed.) Hrdina Karel, Praha: Melantrich, 1947, s. 39–40.
Kosmova kronika česká, s. 100.
Kosmova kronika česká, s. 145.
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Kostel byl trojlodní plochostropá
bazilika se dvěma chóry.
Pod východním chórem sv. Víta se
nalézala trojlodní krypta sv. Kosmy
a Damiána, v jejím prodloužení byla
mladší krypta sv. Gaudencia. Severní
boční loď byla na východě zakončena
apsidou, jižní pak (alespoň ve starší
fázi) apsidou kaple sv. Václava
kolmou na osu baziliky. V západní
Hmotová rekonstrukce baziliky.(Kuthan, Royt).

části kotela pod chórem Panny Marie
byla pětilodní krypta sv. Martina.

V západní části byla umístěna příčná loď, nad níž se po stranách nacházely dvě věže.5
V nové stavbě zůstala zachována původní pozice uctívaného hrobu svatého
Václava tak, že při výstavbě byla celá jižní apsida rotundy s hrobkou začleněna do jižní
lodi baziliky a pravděpodobně tvořila její závěr kolmo na hlavní osu kostela.6 Naopak
přesné umístění hrobu sv. Vojtěcha jak v původní rotundě7 tak i v románské bazilice je
poměrně sporné. Je však možné, že stejně jako Václavova hrobka, i hrob sv. Vojtěcha
zůstal na svém původním místě, pouze byl vyzdvižen na novou úroveň.
S bazilikou byl spojen celý episkopální komplex. Na severu k ní přiléhal
kapitulní klášter s chodbou, která jej spojovala s bazilikou sv. Jiří. Naopak chodba
na jižní straně vedla ke kostelu sv. Bartoloměje.8

5
6
7
8

MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J.; EBEN, D. Organizace liturgického prostoru v bazilice sv. Víta.
In: Castrum Pragense 2. Praha: AÚ AVČR, 1999, s. 227–228.
MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J.; EBEN, D. Organizace liturgického prostoru v bazilice sv. Víta,
s. 227–228.
Kosmova kronika česká, „Ten kostel... v něm i tělo téhož svatého Václava odpočívalo – a rovněž
i druhý kostelík, přilehlý a jakoby v předsíni toho kostela ležící, kde uprostřed na velmi těsné ploše
byl hrob svatého Vojtěcha.“, s. 100.
Archeologické výzkumy v této oblasti viz MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J.; EBEN, D. Organizace
liturgického prostoru v bazilice sv. Víta, s. 227–228.
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2.2. Pražská metropolitní kapitula
K severní části baziliky přiléhal komplex budov, který byl od samého počátku
určen pro členy kapituly. O založení této instituce se dozvíme opět z Kosmovy
kroniky,9 kde se uvádí, že nový biskup Gebhart jmenoval svého kaplana Marka
proboštem. Ten pak postupně ze všech kněží kostela vybral sbor 25 kleriků a ustanovil
jim pravidla podle cášské regule, kterými se v té době kapituly běžně řídily. Kanovníci
tedy žili ve společné budově, sloužili pravidelné bohoslužby v chrámu, společně se
stravovali a měli společný majetek, který spravoval probošt, tedy představený
kapituly.10 Toto společenství kleriků současně sloužilo jako biskupova rada a v době
jeho nepřítomnosti jej i dočasně zastupovalo při správě diecéze.
Později však dochází, stejně jako u jiných středoevropských kapitul,
k postupnému osamostatňování a relativní nezávislosti na biskupovi. Ve druhé polovině
13. století tak pražská kapitula již vystupuje jako samostatná instituce s vlastním
majetkem, právem volby biskupa a právem spoluúčasti na pořízeních s jeho majetkem
formou udělení souhlasu.11 V tomto období také vzniká samospráva a nové hodnosti
a úřady. Ty pak slouží k zajištění liturgie a správě stále se zvětšujícího majetku.
Od roku 1355 měla kapitula celkem 31 prebend (obročí), čtyři z nich ovšem trvale
drželi hodnostáři kapituly a 31. byla rozdělena mezi dva poloviční prebendáře.12
První písemné stanovy kapituly sepsal roku 1350 Arnošt z Pardubic, bývalý
pražský děkan a první pražský arcibiskup. V té době šlo již o poměrně velkou instituci.
V čele početného sboru duchovních stál probošt, který kapitulu zastupoval navenek
a dbal na zachovávání povinností a práv všech příslušníků kostela. Děkan dohlížel
na bohoslužby, svolával kapitulu k poradám, instaloval nové členy a také spravoval
dočasně uprázdněná beneficia. Pražský arcijáhen zastupoval arcibiskupa na území
pražského arcijáhenství a scholastik zastával funkci kancléře kapituly. Pečoval také
9

Kosmova kronika česká: „A když přijel (biskup Gebhart) do Prahy, udělil toho dne, kdy podle
obyčeje zasedl na biskupský stolec, probošství téhož kostela svému kaplanovi Markovi... Prozíravý
muž Marek učil je (kanovníky) svými slovy a příklady, a z mnohých vybrav lepší jako z louky květy,
s přispěním pomoci Boží zřídil sbor dvaceti pěti bratří a dal jim oděv duchovních a podle řehole
stejnou míru jídla i pití.“, s. 100.
10 Více MAŘÍKOVÁ, M. „Společná pokladna“ pražské metropolitní kapituly v 2. polovině 14.
a na počátku 15. století, disertační práce, vedoucí práce: Z. Hledíková, Praha: 2014.
11 Více MAŘÍKOVÁ, M. Společná pokladna, s. 17.
12 Více HLEDÍKOVÁ, Z. Pražská metropolitní kapitula, její samospráva a postavení do doby husitské.
In: Pražský sborník historický č. 19, Praha: AHMP, 1972, s. 13.
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o katedrální školu, dohlížel na školství na území celé diecéze, kde mu také
příslušelo zkoušet a aprobovat nové správce škol. Tito čtyři preláti tvořili spolu
s 28 prebendovanými kanovníky plnoprávný sbor, rozhodující o všech společných
záležitostech kapituly.13
Jak již bylo zmíněno, kanovníci měli prebendu (obročí či beneficium), na níž
pak samostatně hospodařili a žili z jejího výtěžku. Většina prebend svým držitelům
zřejmě poskytovala velice dobré hmotné zabezpečení. Kromě toho byly prebendy
využívány i jako zdroj příjmů k zajištění osob činných ve službě arcibiskupa či
panovníka, případně působících v jiných intelektuálních profesích. Dalším
pozemkovým majetkem kapituly byly tzv. obedience, což byla obročí která se
pronajímala a tři čtvrtiny výnosu připadly kapitule. O tyto výnosy se členové kapituly
dělili denně při bohoslužbách. Kdo nebyl přítomen, nic nedostal. K dalším příjmům
členů kapituly patřily oféry a další příjmy z darů a poskytovaných duchovních služeb.14
Postupné zvyšování počtu funkcí a zájmů členů kapituly vedlo k narušení
původního úkolu, neboť mnozí nemohli být přítomni pravidelné liturgii. Každý
kanovník si tedy ustanovil zástupce, tzv. vikáře, kterému dávál část ze svých příjmů
a který ho v době nepřítomnosti zastupoval během liturgie. Ke kléru kostela kromě nich
patřili také služebníci kapituly,15 několik desítek oltářníků, zpovědníci zvaní peniteciáři,
zvláštní kazatelé, žaltářníci, choralisté, bonifanti a dvacetičtyřčlenný sbor mansionářů.
Koncem 14. století tedy klérus pražského kostela čítal zhruba 280 osob, ke kterým je
třeba přičíst ještě pomocné služebníky, např. zvoníky, kapitulního písaře či kostelní
matrony.16

2.3. Liturgie v bazilice – zdroje informací
Jak již bylo zmíněno, život kapituly byl úzce spjat s kostelem sv. Víta a jedním
ze základních úkolů členů kapituly bylo zajištění tamní liturgie. Od samého počátku
byly bohoslužby osou života společenství a od založení kostela zde probíhal pravidelný
liturgický provoz, jehož forma byla typická pro pozdní středověk.

13
14
15
16

Více HLEDÍKOVÁ, Z. Pražská metropolitní kapitula, s. 13.
Více VONDRUŠKA, V. Život ve staletích, 14.století, lexikon historie, Brno: MOBA, 2011, s. 44.
Kustod, sakristián, kantor, mistr svatovítské školy, a farář.
Ke struktuře pražské kapituly více HLEDÍKOVÁ, Z. Pražská metropolitní kapitula, s. 8–9, 13–15.

6

Jejím základem byla profesionalizace jednotlivých úkonů a ztráta významu
shromáždění lidu. Eucharistie přestává být hostinou pro všechny, ale stává se děním
často nesrozumitelným běžnému člověku. K tomu přispívá i jazyková bariéra (latina)
a to, že byly liturgické texty (i z praktických důvodů, aby nebyly rušeny další
bohoslužby) pronášeny potichu a v presbytáři odděleném letnerem. Současně vzrůstá
složitost celého systému, vzniká kánon liturgických barev, komplikuje se symbolika
výzdoby. Je používán zvláštní typ chleba vhodný pro demonstraci, hostie. Normativním
tvarem liturgie je soukromá mše sloužená pouze jedním knězem s jedním
přisluhujícím. S tím vzrůstá i počet oltářů v kostele. Všechny tyto znaky typické
pro středověkou bohoslužbu logicky nacházíme i v liturgii kostela sv. Víta.17
Liturgickou tradici baziliky a později katedrály ovlivnily dvě významné revize
svatovítské liturgie. První z nich se uskutečnila z podnětu děkana Víta počátkem druhé
poloviny 13. století. Z této doby pocházely první varhany v bazilice a vznikl
i chlapecký sbor „boni infantes – dobří chlapci“ (bonifantes), kteří se účastnili
katedrální liturgie zpěvem, čtením a říkáním žalmů.18 V té době Vítovo skriptorium
pořizuje mnoho nových liturgických hudebních knih opatřených srozumitelnou
francouzskou notací, která umožňovala snadnou orientaci v dobovém repertoáru.19
Další velkou změnou bylo pak povýšení pražského biskupství na arcibiskupství
v roce 1344. Také v této době se rozhodl první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic
učinit změny v liturgii, které souvisely především s jeho zájmem o rozvoj liturgického
jednohlasu. Počet osob, které se svatovítské liturgie v té době účastnily byl úctyhodný.
Vedle kanovníků byli přítomni choralisté vedeni kantorem, kůrní žáci a bonifantes,
mansionáři a žaltářníci.
O samotné liturgii konané v bazilice v souvislosti s architektonickým řešením
liturgického prostoru se dozvídáme především z prací Zdeňky Hledíkové a práce Jany
Maříkové-Kubkové a Davida Ebena. Jde o kombinaci poznatků z archeologických
výzkumů baziliky (Maříková-Kubková) a liturgických pramenů (Eben a Hledíková).

17 Více HRADILEK, P. Chrakteristika středovéké liturgie. In: Getsemany 176. Praha: 2006.
18 ŘEZANINA, D. K tzv. liturgické reformě kapitulního děkana Víta. Poznámky ke středověké liturgii
v Čechách, Praha: SKD Pit, 1978.
19 V této souvislosti není bez zajímavosti, že již od 12. století se čeští studenti na pařížské Sorboně
seznamovali s novými kulturními proudy tehdejší západní Evropy.
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U těchto liturgických textů se z typologického hlediska jedná především
o kategorii nazývanou liber ordinarius, kde nalezneme nejpřesnější popisy liturgických
akcí. Jde o jakési scénáře bohoslužeb. Také v breviářích lze vedle úplných liturgických
textů nalézt rubriky téměř stejně výmluvné jako v liber ordinarius. Stručnější jsou pak
notované breviáře a také misály, které obsahují materiál pro mši, ale ne celodenní pořad
bohoslužeb officia. Je zajímavé, že všechny tyto prameny vykazují velmi vysokou míru
stability v tradici ritu od nejstarších rukopisů z 13. a 14. století až po tištěný breviář
z roku 1492.20
Z uvedeného lze tedy usuzovat, že i tyto poměrně pozdní prameny odrážejí
výrazně starší stav a studium prostorových reálií zmíněných v rubrikách tento názor
podporuje. Ritus pražské katedrály v podstatě nabyl fixní podoby již před koncem
13. století a vycházel z prostorové dispozice románské baziliky. V této souvislosti je
nutno zmínit i dokument Statuta metropolitanae ecclesiae Pragensis21 vydaný
arcibiskupem Arnoštem z Pardubic v r. 1350, kde také nalezneme řadu poznámek
týkajících se liturgického provozu včetně některých místních označení.

2.4. Liturgie – průběh v praxi
Od samého počátku zastávala bazilika, stejně jako pozdější katedrála, zcela
ojedinělou pozici. Byla metropolitním chrámem důležitým pro reprezentaci
panovnického rodu určeným ke korunovacím. Současně však plnila funkci pohřebiště
(králů i biskupů) a díky svatým ostatkům i důležitého poutního centra spojeného
s kultem zemských patronů.22 S tím pak souvisela i komplikovaná struktura liturgie,
která zde probíhala v několika rovinách.
Základem kapitulní liturgie byla hlavní zpívaná kapitulní mše, v jejímž
celebrování se kanovníci vždy po týdnu střídali, o hlavních svátcích církevního roku
a při zvláštních příležitostech, jako byly třeba synody, sloužil mši přímo arcibiskup,
20 MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J.; EBEN, D. Organizace liturgického prostoru v bazilice sv. Víta,
s. 227–228.
21 Statuta Metropolitanae ecclesiae Pragensis anno 1350, ed. Podlaha, A., Praha: Metropolitní kapitula
Praha, 1905.
22 To vše bylo také důvodem, proč se toto místo těšilo neobyčejné pozornosti donátorů. Počátkem
15. stol je v různých listinách doložen ohromující počet zbožných nadání, ze kterých byly
financovány výroční zádušní pobožnosti za více než 300 osob. Vedle členů pražského kostela
a jejich rodinných příslušníků zde najdeme tétěř kompletní galerii českých králů, církevních
hodnostářů i měšťany. Více MAŘÍKOVÁ, M. Společná pokladna, s. 17.
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nebo některý z jeho světících biskupů. Přisluhovali mu v tomto případě pražský arcijáhen
a scholastik jako předzpěváci.23 Další část liturgie spočívala v každodenním i nočním
oficiu v chóru. Mše i oficium byly v katedrále zásadně zpívané jednohlasým
gregoriánským chorálem. Typ zpěvu a tím i účast rozličných skupin kleriků při něm se
však odlišovala. Mešní ordinarium, pevné části každé mše, mohli zpívat všichni
duchovní, ale ty části mše, které se textově a tím i hudebně v každém jednotlivém případě
lišily, byly pěvecky náročné a proto vyhrazeny zvlášť školeným klerikům-zpěvákům.
Důležitou součástí byl zpěv tzv. kanonických hodinek. Oficium bylo rozloženo prakticky
do celého dne a jeho základem byl zpěv žalmů proložený antifonami a lekcemi vzatými
z jednotlivých knih Bible nebo z legend o světcích, dále responsorii, kantikami
a hymny.24 Všechny hodinky byly zpívané s rozličným stupněm umělosti od prostého
recitativu lekcí až po náročná responsoria. Byly proloženy procesími, která se konala
i před každou mší. Ta probíhala jak v interiéru kostela, tak případně i v ambitu (vykrápění
hrobů), do okolních církevních staveb či zcela mimo areál Hradu.
Také u západního chóru, mariánského, se konala liturgie hodin, v tomto případě
mariánských. Byla povinností mansionářů, sboru, který založil Karel IV. roku 1343 pro
pro 24 kleriků. Jejich úkolem byl především denní zpěv mariánského oficia a denní
sloužení jitřní mariánské mše. Sbor jurisdikčně podléhal děkanovi kapituly.25 Od roku
1351 však mansionářům postupně přibývaly další povinnosti, jež účel sboru poněkud
posouvaly. Stávali se postupně sborem, který střežil vznikající královskou hrobku.
Dostali tehdy za úkol udržovat nepřetržitě dnem i nocí hořící svíci nad hrobem
prvorozeného králova syna Václava a o rok později povinnost sloužit mše za zemřelé
členy královy rodiny, jeho děti i manželky, a to u tří oltářů nad královským hrobem
v chóru Panny Marie. Vše, co se týkalo tohoto sboru, vycházelo vždy z iniciativy
Karlovy, nebo jeho manželky či bratra a jednalo se tedy o sdružení určené ke specifické
královské službě, zatímco pro obecněji vnímanou a na biskupa vázanou službu
ve východním svatovítském chóru byla určena metropolitní kapitula.26
23 Více HLEDÍKOVÁ, Z. Arnošt z Pardubic, arcibiskup, zakladatel, rádce, Praha: Vyšehrad, 2008,
s. 155.
24 Více HLEDÍKOVÁ, Z. Arnošt z Pardubic, arcibiskup, zakladatel, rádce: Tyto hodinky (liturgia
horarum či officium divinum) začínají noční bohoslužbou (matutinem) – později přesunutou
na večer či dobu před rozedněním, následuje laudes při rozednění, pak horae minores – prima,
tertia, sexta a nona, kratší hodinky. Kolem páté nešpory (vesperae) a na závěr kompletář
(completorium). S. 155.
25 Více HLEDÍKOVÁ, Z. Arnošt z Pardubic, arcibiskup, zakladatel, rádce: Mansionáři měli svůj
majetek určený na výživu. Podíl na užitku z něho dostali jen tehdy, když se fakticky a osobně
zúčastnili liturgických povinností. S. 157.
26 Více HLEDÍKOVÁ Z. Arnošt z Pardubic, arcibiskup, zakladatel, rádce: V této souvislosti je
zajímavé, že role sboru mansionářů není zapracována do statut pražského kostela, kde o nich není
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Posledním sdružením, které je nutno v této souvislosti zmínit, je sbor dvanácti
žaltářníků, který Karel založil roku 1360. Nepodíleli se na zpěvu oficia, ale měli
za úkol denně recitovat celý žaltář. Kromě již zmíněného probíhala v kostele ještě
liturgie u jednotlivých oltářů, kterých na přelomu 14. a 15. století bylo již 53. Jejich
správci, oltářníci, obvykle sloužili za úmysl stanovený zakladatelem či donátorem
oltáře tiché mše, aby nerušili hlavní bohoslužby v chóru.
Samotnou liturgií byli pověřeni především kanovníci, vedle nich se však na ní
aktivně podílela i řada dalších kleriků spojených s kostelem. Jednalo se o vikáře ale
také choralisty27 a bonifanty28, tedy kleriky speciálně školené v liturgickém zpěvu,
za jehož kvalitu odpovídal kantor. Ten také zpěv s oběma skupinami zpěváků
nacvičoval, a dokonce směl jejich přestupky trestat holí.29 Kantor nejspíše původně
i rozděloval zpěváky do sborů umístěných na rozličná místa v chrámu, podle rubrik
některých liturgických knih se pak rozmístění ustálilo tak, že u pulpitu uprostřed
chrámu před východním chórem byly zpívány sólové partie, sborové části zpívali
vikáři a choralisté před kaplí sv. Tomáše (v severní části), a před kaplí sv. Václava.
Ve vlastním chóru probíhala mešní liturgie a kanovníci zde měli v chórových lavicích
své místo i při liturgii oficia. Liturgie byla vesměs zpívaná, jednohlasá, nástrojový
doprovod zajišťovaly pouze varhany.30
Slavnostní a jedinečnou atmosféru kapitulní liturgie zvyšoval jednak jednohlasý
gregoriánský chorál, ale také hojná účast kleriků slavnosně oděných do liturgických
oděvů a užití bohoslužebného náčiní z drahých kovů. Bazilika, stejně jako později
katedrála, byla tedy místem velice živým, plným neustálého dění, bohoslužeb a zpěvu,
kde se neustále přecházelo z jednoho místa na druhé a vše mělo jednotný řád a směr

27

28

29
30

žádná zmínka. Mansionáři – sbor duchovních zpěváků založený roku 1343 a jurisdikčně podřízený
pražskému děkanovi. (24 členů – praecentor-přední zpěvák, 11 kněží, 6 jáhnů, 6 podjáhnů), s. 157,
dále i RYBA, J. Mansionáři v pražském kostele, in: Pražský sborník historický, 1998, s. 5–59.
Více HLEDÍKOVÁ, Z. Arnošt z Pardubic, arcibiskup, zakladatel, rádce: Choralisté byli klerici,
jejichž úkolem byl zpěv kanonických hodinek a příslušných pěvecky náročných částí mše. Za svůj
zpěv měli při kostele zajištěno ubytování a stravu střídavě u prelátů a kanovníků. Jejich počet
omezil Arnošt z Pardubic na třicet a jejich přijetí do sboru podmínil zkouškou z četby a zpěvu.
Ti pak dostávali i letní a zimní oblečení. S. 156.
Více HLEDÍKOVÁ, Z. Arnošt z Pardubic, arcibiskup, zakladatel, rádce: Bonifanti byli chlapci
do 16 let, kteří žili a stravovali se společně, za pevného denního řádu a pod dohledem k tomu zvlášť
určeného mistra. Učili se zpívat a mluvit latinsky, jejich povinností byl především zpěv mariánských
hodinek a společně s ostatními zpěv kanonických hodinek v chóru. O jejich výživu z příjmů
obedience ve Velké Vodě se staral sakristian. S 156.
EBEN, D. Liturgická hudba v předhusitské katedrále. In: Pražské arcibiskupství 1344–1994. Praha:
Zvon, 1994, s. 58–63.
HLEDÍKOVÁ, Z. Arnošt z Pardubic, arcibiskup, zakladatel, rádce, s. 157.
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a bylo doprovázeno svitem voskovic a vůní kadidla. Rozhodně však nešlo o prostor
vždy přístupný veřejnosti – výjimku tvořila liturgie během důležitých svátků,
korunovací či procesí. 31

2.5. Struktura liturgického prostoru baziliky32
Zaměříme-li se v této souvislosti na prostorovou organizaci interiéru v bazilice,
je zřejmé, že nejvýznamnější částí liturgického prostoru je východní chór. To je však
právě místo, které bylo nejvíce zasaženo gotickou novostavbou a z nadzemní části se
nic nezachovalo. Přibližnou rozlohu chóru můžeme rozeznat z půdorysu krypty pod
ním, jeho podobu lze však částečně odvodit i z liturgických pramenů.
Hlavní chór, který převzal po starší
rotundě patrocinium sv. Víta, byl
vyvýšen. To lze, kromě úrovní
kleneb krypty, odvodit i ze zmínky
o procesí o velikonoční vigílii, kdy
je zmiňováno schodiště do chóru.
Také umístění oltáře sv. Víta
uprostřed (1) nám dokládá rubrika
ke Kyrie puerorum ze Zeleného
Organizace liturgického prostoru (Maříková-Kubková).

čtvrtka, kdy sbor stojí za oltářem.33

Jedna z nejfrekventovanějších částí prostoru je v rubrikách označena jako
medio ecclesie (3). Jde pravděpodobně o místo, kde se nacházel i pulpit pro
předzpěváky a kromě rubriky z Velkého pátku je součástí i různých procesí. Můžeme
předpokládat, že šlo o jakýsi centrální prostor úzce spojený s chórem a zřetelně
oddělený mřížkou či kamennou deskou. Takto oddělená část zahrnující chór s oltářem
a medio ecclesie s pulpitem, určená pro klérus, má od pozdní antiky své pevné místo
v členění liturgického prostoru. Oddělení zajišťuje chórová přepážka a není vůbec
pochyb, že takový letner existoval i zde.34
31 Více MAŘÍKOVÁ, M. Společná pokladna, s. 21.
32 Více MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J.; Eben, D. Organizace liturgického prostoru v bazilice sv. Víta.
s. 226–239.
33 MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J.; EBEN, D. Organizace liturgického prostoru v bazilice sv. Víta.
s. 226–239.
34 Více LÍBAL, D. Pasport Spytihněvovy baziliky, (SÚRPMO, akce 400060/89) Praha: 1989, s. 38.
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Západní závěr baziliky tvořila apsida a transept s věženi po obou stranách
s chórem zasvěceným Panně Marii (2).35 Pod ním se nacházela pětilodní krypta
sv. Martina. Právě tato dvouchórová dispozice baziliky byla v Čechách ojedinělá a je
vysvětlována saským vlivem. Z liturgických pramenů se dozvídáme o tomto chóru až
po roce 1245, je však velmi ustálenou součástí pražského ritu. V době adventní se zde
například každý týden konala procesí na závěr sobotních nešpor. Také závěr vánočního
matutina probíhal zde. Kněz zde zpíval Liber generationis, rodokmen Kristův podle
Matoušova evangelia. V tomto chóru se pak také sloužila celá půlnoční vánoční mše.
Západní chór byl také součástí neobvyklého efektu, během bohoslužeb
ve čtvrtek, pátek a v sobotu Svatého týdne, kdy byly skupiny kleriků rozmístěny
v interiéru chrámu do kříže. Z hlediska topografie jde o zvláštní případ, kdy při
alternujícím přednesu zpěvu si předávaly hlasy čtyři skupiny kleriků. První skupinu
aktérů tvoří vybraní chlapci stojící v hlavním chóru. Chlapcům odpovídají kněží
z protilehlého chóru Panny Marie, třetími účastníky je skupina jáhnů a podjáhnů z řad
kanovníků, kteří stojí mezi kaplí sv. Václava a hlavním, jižním vchodem. Poslední
skupinou jsou vikáři, kteří stojí u pulpitu na sevení staně. Při zpěvu si pak tyto skupiny
navzájem odpovídaly.36
Nejdůležitější součástí celého liturgického prostoru jsou oltáře, avšak zde může
archeologie přispět jen málo. Víme, že od počátku baziliky je doložen oltář sv. Víta,
Kosmy a Damiána (v příslušné kryptě), sv. Martina (opět v kryptě zasvěcené
sv. Martinu), sv. Mikuláše, sv. Gotharda, oltář sv. Kateřiny. Celkový počet oltářů lze
odhadnout mezi 30 a 40.37 K další výstavbě oltářů dochází ve 13. století zásluhou
děkana Víta (více než 20) a asi patnáct oltářů vzniklo v odbobí od konce 13. století
do roku 1342. Zajímavá je i poslední skupina oltářů, které vznikají hluboko
do poloviny 14. století, dávno po začátku výstavby katedrály, kdy byly zakládány nové
oltáře v západní části baziliky. Tato skutečnost je důležitá pro představu o důležitosti
západního chóru během výstavby katedrály.

35 LÍBAL, D. Pasport Spytihněvovy baziliky: Vzhledem ke stabilitě ritu můžeme předpokládat, že tento
chór byl Panně Marii zasvěcen od počátku. Je zde možno předpokládat vliv mohučského ritu.
Za západním závěrem mohučské katedrály stál od dob pozdní antiky kostel Panny Marie, který s ní
byl v raném středověku propojen atriem. Byl tedy pevnou součástí mohučského ritu.
36 Více MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J.; EBEN, D. Organizace liturgického prostoru v bazilice sv. Víta :
Pozice jednotlivých skupin se během výstavby katedrály a bourání baziliky mírně přizpůsobovala
konkrétním podmínkám. Základní systém bohoslužby se však nezměnil. S. 236.
37 MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J.; EBEN, D. Organizace liturgického prostoru v bazilice sv. Víta, s. 236.
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Duchovní i liturgickou osu baziliky již od samého počátku tvoří kaple
sv. Václava. Když se kníže Spytihněv rozhodl nahradit rotundu bazilikou, stala se jižní
apsida rotundy východním závěrem jižní lodi (kolmým na hlavní osu). V ritu kapituly
zastávala kaple důležitou pozici. Celebrovala se zde kupříkladu druhá mše vánoční
(in aurora), na Zelený čtvrtek po večerní mši byla do kaple přenesena z hlavního oltáře
svátost eucharistie. Také během svátků sv. Václava (Natale a Translatio) se převážná
část obřadů konala přímo u hrobu světce. Uvnitř kaple se kromě tohoto hrobu
nacházely též oltáře svatého Štěpána a Jana Evangelisty. (O svátcích zasvěcených
těmto svatým rubriky předepisují během prvních nešpor procesí k jejich oltářům.)
Další významnou osobností, která byla v bazilice pohřbena, byl sv. Vojtěch.
Ač jeho význam přesahoval hranice země a stejně jako sv. Václavu se mu dostávalo
nejvyšších církevních poct, je umístění jeho hrobu nejasné. Liturgické prameny
potvrzují integraci tumby sv. Vojtěcha do liturgie kapituly, ale ani zde nelze odvodit
jednoznačně, v kterém místě se přesně nacházela. Z citovaného lze odvodit, že
každodenní liturgický program využíval celého bazilikálního prostoru, často paralelně,
kdy jednotlivé pasáže byly střídavě zpívány z různých částí baziliky.
Ač o komunikaci baziliky s okolím nemáme přesnou představu, je poměrně
jisté, že existovaly tři vstupy do kostela. Severně se vycházelo ze západní části baziliky
ke kapli sv. Tomáše a na hřbitov, ve východní části do kláštera a do dlouhé chodby.
Na jižní straně baziliky poblíž chodby směřující k jižnímu kostelu existoval portál
(ostium magnum).
Co se týče každodenního provozu, zdá se, že chrám byl stavebně i funkčně
ponořen do svého liturgického schematu a mimo kanovníků a oltářníků nebylo mnoho
těch, kdo mohli do interiéru volně vstupovat. Pouze během církevních svátků
a mimořádných obřadů, jakými byly korunovace a pohřby, mohli dvořané volně proudit
do katedrály. V ostatních obdobích tam měli volný přístup pouze členové kapituly
a lidé s nimi spojení či pověření nějakým úkolem, nejvyšší hodnostáři církve
a samozřejmě členové královské rodiny a nejvyšší šlechty.38
Jeden z poměrně překvapivých poznatků je spojen s otázkou liturgického
provozu v bazilice během stavby katedrály. Mezi položením základního kamene
38 MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J.; EBEN, D. Organizace liturgického prostoru v bazilice sv. Víta, s. 236.
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a provizorním uzavřením gotického chóru uplynulo několik desetiletí, během nichž
každodenní bohoslužby nesměly být přerušeny. Je možno si představit i určitou
přizpůsobivost a respekt vůči kultu ze strany stavebních prací. V tomto smyslu je
zajímavá kontinuita a relativní stabilita breviářů a ordinárií od 13. do počátku
15. století, ze které vyplývá, že přechod od románské baziliky ke gotické katedrále
neměl zásadní vliv na podobu ritu. Kapitula neopustila své staré rubriky a nový prostor
postupně přebíral funkce stavby předchozí.39

2.6. Korunovace v bazilice
Jednou z klíčových funkcí baziliky a později katedrály, bylo konání korunovačních
ceremonií českých panovníků. V době, kdy teprve vyrůstala Spytihněvem založená
bazilika sv. Víta, získal kníže Vratislav, jako první panovník z rodu Přemyslovců,
královský titul. Byl korunován císařem roku 1085 v Mohuči, ale z Kosmovy kroniky
víme, že další korunovace proběhla téhož roku v Praze. Nelze však již odvodit, zda se tak
událo v kostele sv. Víta či jinde ve městě. Další korunovace proběhla v Praze (nyní již
v bazilice) roku 1228. Mohučský arcibiskup Siegfried tehdy ještě za života krále Přemysla
Otakara I. korunoval jeho syna Václava I. spolu s manželkou Kunhutoru Štaufskou. Také
roku 1261 se v bazilice sv. Víta odehrála korunovace Přemysla Otakara II. a jeho
manželky Kunhuty, a roku 1297 okázalá korunovace krále Václava II. a jeho manželky
Guty Habsburské. Jako koronátor ji vykonal mohučský arcibiskup Gerhad von Eppstein.
O jejím průběhu se můžeme poměrně podrobně dočíst v kronice Františka Pražského:
„Tehdy léta Páně 1297... byl za jásotu všeho lidu v Kostele pražském u hlavního oltáře
svatého Víta mučedníka za přítomnosti řečených knížat a prelátů nejjasnější kníže, pan
Václav II., šestý český král, spolu se svou manželkou, jasnou paní Gutou..., po vzývání
a přispění milosti Ducha Svatého po předchozím svatém posvěcení a pomazání řádně
ozdoben královskými odznaky a slavnostně korunován. Pročež všichni hlaholili radostné
písně a zpívali „Te Deum laudamus.“ a zaznívala modlitba všech a jediný hlas: „Ať žije
král Václav s královnou.““40 Poslední korunovace před zánikem přemyslovské dynastie
zde byla roku 1303. (Druhá manželka Václava II. Alžběta Rejčka.) Roku 1311 Jan
Lucemburský společně s ženou Eliškou byli korunováni ve zdech svatovítské baziliky
mohučským arcibiskupem Petrem z Aspeltu. O mnoho let později zde byla korunována
i další manželka Janova, Beatrich Burbonská.
39 MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J.; EBEN, D. Organizace liturgického prostoru v bazilice sv. Víta, s. 236.
40 PRAŽSKÝ, F. Kronika in: Kroniky doby Karla IV., Praha: Svoboda, 1987, s. 69.
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Karlova korunovace je popsána v Kronice Pražského kostela Beneše Krabice
z Weitmile: „Téhož roku (1347) se pan Karel, král římský, vrátil z Tyrol do Prahy
a byl s převelikou (radostí) uvítán od knížat, urozených, prelátů i duchovenstva a lidu
a v nejbližší neděli před svátkem Narození blahoslavené Panny Marie (2. září) byl
spolu se svou manželkou paní Blankou, ctihodným panem Arnoštem, prvním panem
arcibiskupem, šťastně a slavnostně korunován, on na krále a ona na královnu
v Království českém. I byl postaven dům pro hostinu v městě pražském, na tržišti
u svatého Havla, ověšen čalouny a hedvábnými látkami, a všichni byli nádherně
obslouženi. V ten den přišli páni Království českého, každý podle svého stavu
a vykonávali na krytých ořích své úřady novému králi a posluhovali, jak bylo zvykem,
u stolu.“41
Korunovace probíhala ještě v původní bazilice a téměř jistě podle Českého
korunovačního řádu, který krátce před tím Karel dokončil.42 Z určitého pohledu lze říci,
že celá ceremonie byla jakýmsi významovým kódem vloženým do podoby pražské
katedrály, s jejíž symbolikou měla korespondovat.43 Jedná se o poměrně unikátní
dokument, jehož tvorba nejspíše Karlovi trvala dlouhou dobu. Tímto textem i jeho
vývojem se podrobně zabýval Josef Cibulka ve své práci Český korunovační řád a jeho
původ, ale také J. Homolka či J. Kuthan.
Z těchto textů vyplývá, že Karel IV. nesestavil zcela nový korunovační řád, ale
provedl reformu staršího přemyslovského korunovačního řádu (užívaného v Čechách
již dříve), jehož základem byly dva staré německé řády z 10. století. K nim pak byly –
podle J. Cibulky – v Čechách přidány zvykové obřady přemyslovské doby, jako
například průvod na Vyšehrad v předvečer korunovace, různá ustanovení, která se
týkají ranního průvodu, vykoupení meče, aklamace „Rádi“ či zpěv „Hospodine pomiluj
ny“.44 Do tohoto řádu pak Karel přidal některé úkony a modlitby podle francouzského
platného řádu. Dále pak Cibulka zmiňuje vnitřní neuspořádanost řádu nasvědčující
41 KRABICE Z WEITMILE, Beneš. Kronika Pražského kostela. In: Kroniky doby Karla IV., Praha:
Svoboda, 1987, s. 224.
42 HOMOLKA, J. Ráno a večer. In: ed. Kuthan, J.; Šmied, M. Korunovační řád českých králů, Praha:
Togga, 2009, s. 350.
43 KUTHAN, J.; ROYT, J. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, s. 66.
44 HOMOLKA, J. Ráno a večer. In: ed. Kuthan, J., Šmied, M. Korunovační řád českých králů, Praha
Togga, 2009. J. Homolka v této souvislosti zmiňuje, že obsah rubriky odpovídá až Karlově době,
tedy respektuje církevní fumkce po ustanovení arcibiskupství v Praze. Současně zdůrazňuje sakrální
stránku celé korunovace, přičemž účast na nešporách charakterizuje jako protějšek modlitby u oltáře
sv. Kříže s ostatky. S. 414–416.
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dlouhodobému vývoji.45 Netypické je také pojmenování budoucího krále. Text ve své
první části nazývá panovníka knížetem a až po pomazání užívá titulu král, jako by se
obřadu přisuzoval konstitutivní význam. Toto užití titulů je zachováno i v této práci.

2.6.1. Průběh korunovace podle řádu
Karlova korunovace se odehávala v bazilice, ale jak již bylo zmíněno,
existovala kontinuita v užití obou interiérů, a tak si lze celý průběh promítnout jak
do prostoru baziliky (bezpochyby pro tuto příležitost specielně vyzdobené), tak
do budoucí katedrály, kdy celá slavnost dostává díky této architektuře a symbolice
obsažené ve výtvarném umění ještě další rozměr.
Tímto tématem se zabýval především V. Kotrba, když zdůraznil význam jižní
brány (Porta aurea) a zejména kaple sv. Václava jako prostoru střežícího nejdražší
poklady církve a státu ke korunovačnímu obřadu. Kaple jako místo kultu patrona země
a Karlova předka je z jedné strany spojena s korunní komorou a z druhé s oltářem
sv. Kříže. Usuzuje, že tyto tři prvky a dva různé portály, které se nacházejí v kapli,
si vyžádaly novou režii průvodu, přičemž družina právě v této kapli přijímá korunu
pro nastávající korunovaci.46
Samotná korunovace začíná korunovační vigílií, kdy v předvečer obřadu
pražský arcibiskup, preláti a šlechta doprovodí knížete, jenž má být korunován za krále,
na Vyšehrad a po modlitbách se vrátí do metropolitního kostela na nešpory. Po jejich
skončení je jimi kníže doveden ke slavnostně upravené ložnici.47
Ráno, při zvonění, se v metropolitním kostele sejde arcibiskup s jeho sufragány
a dalšími biskupy a preláty, a ti se odějí pontifikáliemy a ostatními symboly svého
stavu. Vytvoří průvod, v jehož čele je nesen plenář, meč svatého Václava, kříže,
kadidelnice a svěcená voda a vydají se do knížecí ložnice. Kníže je zatím oděn
do sandálů, otevřené tuniky a otevřeného pláště ušitých tak, aby je bylo možno snadno
na zádech i na prsou rozhalit pro královské pomazání. Připojí se ostatní šlechta
45 CIBULKA, J. Český korunovační řád a jeho původ, Praha: 1934, s. 160–161, 186.
46 KOTRBA, V. Kaple svatováclavská v pražské katedrále. In: České umění gotické 1350–1420, Praha:
1970, s. 338–340.
47 Podle Pulkavovy kroniky šli vyšehradští kanovníci v předvečer korunovace budoucímu králi vstříc,
aby mu ukázali Přemyslovy střevíce a na ramena vložili Přemyslovu brašnu. Následovaly modlitby
na Vyšehradě, nešpory na Hradčanech a večerní průvod do ložnice. Více: CIBULKA, J. Český
korunovační řád a jeho původ, s. 103–106.

16

a ve chvíli, kdy bude přicházet průvod z kostela, bude kníže v ložnici ležet.
Arcibiskup jej okouří kadidlem, pokropí svěcenou vodou a rukou jej pozvedne,
aby vstal. Po modlitbě je v čele celého průvodu převeden dvěma biskupy se svatými
ostatky zavěšenými na krku doprostřed kostela před oltář svatého Kříže.
V této souvislosti J. Cibulka uvádí, že oltář svatého Kříže se nacházel uprostřed
románského kostela, ale není o něm zpráv z gotické katedrály.48 Víme však, že z původního středu
v bazilice byl tento oltář přemístěn na vnější západní stěnu Svatováclavské kaple. Vzhledem k již
dříve zmiňované kontinuitě liturgie v bazilice a katedrále je nutno zvážit i možnost, že se tato část
korunovace spojená s modlitbou knížete k ostatkům svatých mohla podle Karlových předpokladů
později odehrávat před tímto oltářem, poblíž hrobu českého patrona.49

Pak je kníže odveden před oltář svatého Víta, kde poklekne. Za zpěvu žalmů
a během modliteb, které pronášejí biskupové stejně jako během kázání, skrutinia
a aklamace, by pak měl podle řádu setrvat v této poloze, avšak J. Cibulka uvádí, že tato
skutečnost je nepravděpodobná, panovník v průběhu kázání již nejspíš neklečel.
Kázání v této fázi korunovace je velmi neobvyklé a nemá v jiných řádech obdobu.
Korunovační obřady jsou zde spojeny se mší stejně jako ve všech ostatních korunovačních řádech,
avšak v nich se mše sloužila až po samotné korunovaci (tedy skrutiniu, litanii, pomazání, odevzdání
insignií, korunovaci i nastolení). Zde, v českém řádu, po světících modlitbách následuje úvodní část
mše a až po ní přichází vlastní úkon. Motivací k této změně byla nejspíše snaha autora řádu ukázat,
že královské svěcení nezaostává za svěcením biskupským udíleným během mše. Je pravděpodobné,
že tento postup se v Čechách zachovával již nějakou dobu a byl kodifikován buď Karlem, nebo
dokonce již dříve.50
Kázání byla dvě různá, pravděpodobně z důvodu rozděleného prostoru baziliky
i z jazykových důvodů. Jedno pro duchovenstvo (v latině) a druhé (v češtině) pro lid.51

Následuje skrutinium, kdy se arcibiskup knížete zeptá, zda chce být ochráncem
víry, křesťanů a kostelů, a zda chce spravedlivě spravovat království. Po kladné
odpovědi arcibiskup osloví lid, zda se takovému králi chce podřídit a ten odpoví:
„Rádi, rádi, rádi.“

48
49
50
51

CIBULKA, J. Český korunovační řád a jeho původ, s. 109–110.
KOTRBA, V. Kaple svatováclavská v pražské katedrále, s. 338–340.
CIBULKA, J. Český korunovační řád a jeho původ, s. 116–118.
CIBULKA, J. Český korunovační řád a jeho původ: Stejně i aklamace a zpěv jsou pro lid v řádu
předepsány česky. S. 111.
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Po modlitbě se kníže, arcibiskup i ostatní biskupové položí na zem a čte se
litanie52, v jejímž závěru jsou světící modlitby, které pro budoucího panovníka
vyprošují milost a požehnání.
Ty jsou také ve většině řádů úvodem ke královskému pomazání. Společně s pomazáním
tvoří světící modlitby celek nazývaný „svěcení krále“. V českém řádu je však mezi světící modlitby
a pomazání vsunut začátek mše.53 (Introit, mešní orace a čtení z listu apoštola Petra.)

Po čtení epištoly apoštola Petra kůr zpívá graduál a v kapli svatého Václava
vezmou dva infulovaní opati54 velký kalich se svatým olejem, zakrytý hedvábnou
tkaninou a donesou jej před oltář svatého Víta. Nad nimi bude nesen baldachýn.
Arcibiskup tento kalich přijme a uloží jej na oltář. Teprve pak následuje pomazání
hlavy, prsou, plecí a paží, přičemž tato pomazání na sebe musí bezprostředně
navazovat. Chór zpívá tak dlouho, dokud se pomazání neskončí. Arcibiskup pak
pronese modlitby, další modlitbou požehná subtile a dalmatiku, jež před ním budou
držet.55 Král je do nich poté oblečen, jeho ruce jsou pomazány a to vše je spojeno
s dalšími modlitbami.56
Pak následuje konsekrační preface, tedy úvodní část eucharistické modlitby,
která je zde užita při příležitosti královského svěcení a po vzoru německých řádů.
Má funkci slavnostního úvodu, předcházejícího odevzdání královských insignií.

52 Litanie je rozšířena o jména českých patronů a světců Víta, Václava, Vojtěcha, Benedikta, Prokopa
a Ludmily.
53 J. Cibulka se domnívá, že důvodem pro toto nesmyslné rozdělení je postupný vývoj českého řádu
a ne zcela promyšlená kompilace. S. 115–116.
54 CIBULKA, J. Český korunovační řád a jeho původ: Tedy s mitrou. Olej nepřinášejí biskupové, ale
opati, a to zřejmě proto, že biskupové se obřadu účastní jako spolusvětitelé, nemohou se tedy
zabývat takovým úkolem. Jak vypovídá dobově nejbližší inventář svatovítského chrámu, měl kalich
zvaný latinsky „calix magnus“, dvě držadla. Proto byli opatové dva. Olej byl ze Svatováclavské
kaple přinášen snad pro zdůraznění spojitosti pomazání českého krále se svatým Václavem.
Podobně tomu bylo i v případě české královské koruny. S. 118–119.
55 CIBULKA, J. Český korunovační řád a jeho původ: Z ložnice odešel v tunice a plášti, není však
jisté ve které fázi je odložil. Nyní po pomazání již může být oděn do korunovačního roucha, které se
skládá ze dvou částí: ze subtile (tunicella) a dalmatiky. Subtile je obřadní šat podjáhna, dalmatika je
obřadní šat jáhna. Obě roucha jsou tvarem shodná, pouze subtile oblékané vespod je trochu menší.
Při slavnostních úkonech bral tato roucha na sebe biskup, který se přes ně ještě odíval kasulí.
S výjimkou kasule tedy král obléká celé biskupské roucho a zároveň se královo svěcení staví
na úroveň vyššího svěcení podjáhnů a jáhnů, přestože král svěcením nezískává výkonnou duchovní
moc. Obě roucha jsou žehnána jednou modlitbou a pravděpodobně se při jediné modlitbě i oblékala.
S. 122–124.
56 CIBULKA, J. Český korunovační řád a jeho původ: Tento druh pomazání také připomíná kněžské
svěcení. S. 132.
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Pak arcibiskup vloží na knížete královský plášť, požehná a odevzdá mu meč,
symbolizující světskou moc. Poté přijme od biskupů náramky, symbol Božího
obklopení, a posvěcený prsten. Král pak vezme meč, kterým byl opásán a obětuje jej
na oltáři Bohu, přičemž jej jeden z čelných hodnostářů vykoupí a nese před králem.
Meč je tedy obětován na oltáři a proto patří Bohu. Přestože je potom měč pro krále
získán, není před králem nakonec nošen pouhý králův meč, ale meč Boží.57 Pak již bez
svěcení předá arcibiskup králi žezlo a jablko, respektive prut.
Zde se nachází v českém korunovačním řádu rozpor, který lze jen těžko vysvětlit. V rubrice
před 39 mluví text o žezlu a jablku a později (před 41) o žezlu a prutu. Text rubriky 39 jako by směšoval
žezlo a prut. J. Cibulka k tématu uvádí, že ve Francii se jako insignie užívaly žezlo a prut, v Německu
žezlo a hůl, která později byla vyměněna za jablko. Tento nesoulad je tedy třeba chápat jako důsledek
ne zcela promyšleného obohacování řádu.58

Následuje požehnání královy a královniny koruny, pokropení svěcenou vodou
a okouření kadidlem. Poté může být vložena na hlavu krále jako vyjádření slávy a cti.
Korunovace byla dříve úkonem, který uzavíral inauguraci a formálně ji vyjadřoval. K tomuto
původně světskému aktu církev přidala duchovní symboliku a přisvojila si jej. Koruna je ve středověku
nejdůležitějším znakem předávaným novému panovníku, přičemž ten je tak zapojen do duchovní
činnosti církve jako její vnější ochránce. Království má tedy král od Boha, ale výkon moci je mu svěřen
až požehnáním biskupů, zástupců apoštolů a všech svatých.59

Po modlitbách následuje trojnásobné požehnání a pak je král odveden biskupy
od oltáře přes sbor k trůnu a arcibiskupem usazen a políben polibkem míru. Jako hold
začne shromáždění kleriků zpívat „Tebe, Bože, chválíme“ a lid zpívá „Hospodine,
pomiluj ny.“ V tuto chvíli král skládá slib církvi a svému lidu.
Řád k požehnání královny, který byl poprvé uplatněn ve stejný den (2. 9. 1347)
při korunovaci Karlovy manželky Blanky, má velmi podobnou avšak podstatně
jednodušší strukturu. Arcibiskup královnu pomaže, podá jí její žezlo, prsten a korunu,
ale přiváděli a odváděli ji šlechtici a ti také přidržovali korunu nad její hlavou.
Pomazání královny nemělo tedy ten sakrální ráz, který tak důsledně prostupuje celým
obřadem korunování krále.
57 CIBULKA, J. Český korunovační řád a jeho původ, s. 132–135.
58 CIBULKA, J. Český korunovační řád a jeho původ, s. 135–137.
59 CIBULKA, J. Český korunovační řád a jeho původ, s. 137.
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3. Katedrála
3.1. Výstavba katedrály – materiální zajištění
Na samém počátku je třeba zmínit, že výstavba katedrály bezprostředně souvisí
se zřízením pražského arcibiskupství. Usilovali o ně již přemyslovští vladaři, ale
podařilo se to až Janu Lucemburskému. Ten na jaře roku 1344 společně se svým synem
Karlem navštívil v Avignonu papeže Klementa VI., který na základě tohoto setkání
vydal papežskou bulu stvrzující povýšení pražského biskupství na arcibiskupství.
Současně papež potvrdil i zřízení kolegia mansionářů při svatovítském chrámu.60
Se založením arcibiskupství souvisí i právo českých králů na korunovaci
domácími arcibiskupy a na ně pak navazovala i snaha o vybudování nového
metropolitního chrámu. Podle záznamů Beneše Krabice z Weitmile61 byl základní
kámen ke katedrále položen při příležitosti povýšení Arnošta z Pardubic na arcibiskupa
21. listopadu 1344. „Na této slavnosti položili český král Jan, moravský markrabí
Karel, první pražský arcibiskup Arnošt a Jan, syn krále Jana, před časem vyhnaný
z Tyrol, základy a první kámen nového Pražského kostela, který byl pomocí Boží
postupem času vybudován, jako neobyčejně nádherné dílo.“
Co se týče financování této stavby, částečně bylo zajištěno dlouho před
samotnou výstavbou. Již roku 1341 věnoval Jan Lucemburský desátek stávajících, nebo
v budoucnu otevřených dolů na stříbro na zřízení nových náhrobků českých patronů
sv. Václava a sv. Vojtěcha. Měly být určeny na jejich výzdobu stříbrnými deskami,
pozlacenými sochami a drahými kameny a na stavbu nového chóru a celého kostela.62
V intenzivní podpoře výstaby, především ideové, pokračoval i jeho syn Karel IV.
Z mnoha historických pramenů víme, že mu výstavba katedrály ležela na srdci, a nejen
v této aktivitě úzce spolupracoval s Arnoštem z Pardubic.

60 Karel IV. Vlastní životopis. In: Karel IV. Literární dílo. Praha: Vyšehrad 2000. V Karlově vlastním
životopisu se dočteme o motivaci k založení tohoto sboru. Stalo se tak v Terenzu na základě nočního
snu, který předpověděl smrt vévody Guiga kvůli jeho smilstvu. Sám Karel si z něho vyvodil pro
sebe varování a jelikož se tak stalo v době svátku Nanebevzetí P. Marie: „... od té doby jsem pojal
úmysl zařídit, aby k její cti byly v Pražském kostele každodenně zpívány hodinky slavné Panny tak,
aby o jejím životě, skutcích a zázracích bylo na každý den čteno nové čtení.“ S. 37.
61 KRABICE Z WEITMILE, Beneš. Kronika Pražského kostela, s. 222.
62 VYSKOČIL, J. K. Arnošt z Pardubic a jeho doba, Praha: 1974, s. 126–127.
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V již zmiňovaném
dokumentu Statuta metropolitanae
ecclesiae Pragensis nalezneme
arcibiskupův závazek složit do roka
od svého jmenování 50 kop grošů
ve prospěch výstavby katedrály.
Současně dokument zavazuje
i jednotlivé preláty k platbě
do pokladny uložené v sakristii
částky v hodnotě jedné poloviny
všech ročních požitků svého
beneficia. V případě rezidence
při kostele potom podle velikosti
nadání 10 (probošt) respektive 5
Stav výstavby katedrály po smrti Matyáše
z Arrasu (1352). (Kuthan, Royt.)

(děkan a arcijáhen) a 2 kopy grošů
(scholastik).63 Další příjmy pak

plynuly z pokut odváděných ve prospěch katedrály, či ze sbírky a z odpustků, které
vypsal arcibiskup Arnošt z Pardubic ve prospěch chrámu. Ve své závěti pak Arnošt
z Pardubic odkázal na výstavbu katedrály tisíc hřiven z vlastního dědictví po otci.64

3.2. Ideová podstata katedrály
Z uvedeného vyplývá, že výstavba katedrály byla projektem především dvou
klíčových osobností, Karla IV. a arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Vezmeme-li v úvahu
jejich postavení, vzdělání, středověké symbolické vidění světa a důraz na liturgii, je
jisté, že od samého počátku zde nešlo jen o výstavbu běžného kostela. Stavba měla být
architektonickým vyjádředním základní Karlovy koncepce, která nachází literární
zpracování v jeho Českém korunovačním řádu, stejně jako jím sepsané Legendě
o svatém Václavovi. Součástí takového programu je i ustanovení obřadu k uctívání
svatých ostatků uložených v Praze či výstavba hradu Karlštejna. Jde o politickou,

63 Statuta Metropolitanae ecclesiae Pragensis anno 1350. ed. Podlaha, A., Metropolitní kapitula Praha,
1905, s. 20–21.
64 KRABICE Z WEITMILE, Beneš. Kronika Pražského kostela, s. 233.
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ideologickou a duchovní koncepci, navazující na Augustinovu ideu posvátné pozemské
vlády, kdy jako potomek svatého Václava byl vyvolen Bohem, aby vládnul a požíval
jeho ochrany. Karel jí používá k ideologickému zdůvodnění své politiky a vysvětlení
svých postupů a záměrů nejen svým současníkům, ale i budoucím generacím.65
Abychom pochopili Karlovu motivaci k tak složitému koncepčnímu dílu,
je nezbytné alespoň částečně porozumět jeho způsobu pojetí své role a postavení
panovníka. V této souvislosti však nelze alespoň ve stručnosti nezmínit Karlův
(ale i Arnoštův) vztah k učení svatého Augustina, který v otázkách světské a duchovní
moci ovlivnil (nejen) tohoto panovníka zcela zásadně. Jde o muže, který svými názory,
teologickým učením, symbolikou i pohledem na estetiku ovlivnil celou středověkou
Evropu.66
Víme, že mladý kralevic se během svého sedmiletého pobytu ve Francii
s učením Augustinovým setkával pravidelně, mimo jiné i prostřednictvím Pierra
de Rosiéres.67 Lze těžko odhadnout, v jaké míře tyto diskuze Karla zasáhly, ale jeho
vztah k tomuto světci ovlivnila především událost v klášteře San Pietro in Ciel d´Oro,
kde bylo pochováno tělo sv. Augustina.68 O velikonoční neděli byla jeho družina
otrávena a sám Karel unikl jen proto, že se před přijímáním postil. Nabyl přesvědčení,
že jen díky milosti Boží a díky svatému Augustinovi, u jehož hrobu se nacházel, byl
zachráněn.69 Od té doby měl k tomuto řádu zcela nadstandartní vztah, což se projevilo
poměrně velkým počtem klášterů Karlem založených. Nešlo však pouze o uctívání
sv. Augustina a kontakt s jeho řádem. Z mnoha známek lze usuzovat, že Karel
Augustinovo dílo studoval a dobře jej znal. Respekt ke sv. Augustinovi a k jeho

65 S tím pak souvisí veliké množství kronik, ve kterých Karel nechává popsat nejen jeho současnost,
ale i minulost rodu Přemyslovců a začlenění českého národa do běhu světových dějin.
66 ECO, Umberto Umění a krása ve středověké estetice. Praha: Argo, 2007. Autor v textu uvádí, že
Augustin v knize De quantitae animae předložil například velice důslednou teorii krásna, založenou
na geometrické pravidelnosti. Tvrdil, že rovnostranný trojúhelník je krásnější, než trojúhelník
nerovnostranný, proto, že je v něm více rovnosti a že ještě lépe je na tom čtverec, v němž stejné úhly
odpovídají stejně dlouhým stranám, vůbec nejkrásnější, že je však kruh, protože v něm žádný úhel
nerozbíjí trvalou rovnost obvodu. Kruh je ve všech ohledech vynikající, je nedělitelný a je středem,
počátkem i koncem sebe sama, je základem, z něhož vznikají ty nejkrásnější figury. S. 61.
67 KALISTA, Z. Karel IV. Jeho duchovní tvář. Praha: Vyšehrad, 2007. Pierr se intenzivně zabýval
tématy spojenými s Augustinovým dílem a nazývá jej převýtečným, výroky pak charakterizuje jako
nejpevnější, pokud jde o pravdu a nejvyšší, pokud jde o duchovnost. S. 38.
68 Dle Z. Kalisty právě Jan Lucemburský uvedl řád augustiniánů kanovníků a tento Pavijský klášter se
stal mateřským klášterem slavného českého augustiniánského kláštera v Roudnici založeného
biskupem Janem z Dražic r. 1333–34 a dodal tomuto klášteru mnichy. S. 177.
69 K tomuto klášteru měl od té doby velice silný vztah. Byl jeho příznivcem a později odsud přivezl
i tělo sv. Víta.
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myšlenkovému odkazu se projevil i v Karlově vlastní literární tvorbě, v Karlově
(vlastním) životopisu (Vita Caroli), strukturou velmi podobném Augustinovu Vyznání .70
Velmi zásadním tématem je ve všech Karlových dílech role a oprávnění
panovníka vládnout lidu a s tím spojená povinnost spravedlivé vlády. Císař právě
u Augustina nachází odpověď na otázku organizace společnosti, původu a oprávnění
moci stejně jako autority ve společnosti. Odmítá autoritu, která je založena pouze
na touze vládnout (cupido resp. libido dominandi). Jedinec může vládnout ostatním,
lidu jemu svěřenému, ne proto, aby uspokojil svou vládychtivost, ale pouze jako
služebník Boží a zprostředkovatel jeho příkazů. Zde nacházíme Augustinovo spojení
jeho Civitas Dei a Civitas terraena. Charakteristické pro jednání v božím státě je láska
k Bohu a pokora, která se projevuje tím, že každá činnost včetně vlády panovníka je
službou Bohu, a tím i lidu, tedy bližnímu.71
Z uvedeného vyplývá, že Karlovi šlo o prezentaci své vlády jako dobré vlády,
jež mu byla svěřena Bohem a je podporována místními svatými, především svatým
Václavem, kterému byla vláda službou Bohu i lidem.72 I na základě jeho příbuzenství
a příkladu jako dobrého panovníka české země zde Karlovi nastává právo i povinnost
vládnout tomuto národu pod jeho ochranou a patronací. Vlastně jakási povinnost
následovat jeho dobré skutky. To vše bylo také důvodem, proč se v nové katedrále
duchovní těžiště přesouvá od hlavního oltáře do kaple svatého Václava.

70 Karel IV. Literární dílo, Vlastní životopis, Praha: Vyšehrad, 2000. Stejně jako u Augustina i u Karla
najdeme prvek pokání nad způsobem života v mládí a následné vyústění Augustinovo, že bloudění
bylo marné, dokud nepoznal Boha skrze Krista, má opět paralelu v Karlově pojetí. S. 23–25.
71 AURELIUS, Augustinus. De civitate Dei, Praha: Vyšehrad, 1950. Jde o spis, ve kterém Augustin
rozvíjí myšlenku dvou obcí: Civitas Dei (obec Boží) a Civitas terraena (obec pozemská). V první
části nalezneme kritiku světského státního uspořádání, naopak ve druhé části díla je nám poskytnut
obraz spravedlivé Boží obce pravověrných věřících. Stejně jako pozemský stát nelze identifikovat
s žádným konkrétním státem, tak i Boží stát není identický s církví. Během pozemských dějin
nejsou obě říše úplně odděleny, jsou i místa, kde se překrývají a dějinný vývoj pak spočívá
v neustálem sváru mezi těmito dvěma principy. Dějiny jsou tedy realizací Božího plánu, počínají
stvořením, končí druhým příchodem Krista. Konečné oddělení dvou říší nastane teprve na koci časů
při posledním soudu.
72 Karel v Legendě o sv. Václavu zcela v augustinovském duchu vykládá postavu Boleslava jako muže
dychtícím po moci, jakousi „civitas terrena“, který žije nezřízenou touhou vládnout druhým a
naopak Václava jako muže který svou vládou slouží Bohu i lidem. Světec vládne v duchu „civitas
Dei“.
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3.2.1. Struktura a ikonografický „program“ katedrály
Lze předpokládat, že na samém počátku stavby, když se jí ujal Matyáš z Arrasu,
měla být postavena typická francouzská katedrála. Jak uvádí J. Homolka, tento typ
katedrály s chórovým ochozem a věncem kaplí se v té době rozšířil mimo Francii a stal
se symbolem království, státu a královské hodnosti.73 Právě na vývoji této stavby lze
nejlépe zaznamenat Karlovu panovnickou teologii i ideologii v rozmezí čtyřiceti let.
Během té doby se událo mnoho pro království důležitých věcí, které postupně celou
koncepci ovlivnily. Karel se stává českým králem a římským císařem a výrazně se
zvýšila jeho prestiž. Především jeho korunovační cesta do Říma a zisk císařské
hodnosti byly motivací k novému typu reprezentace. Jak založení university, tak vznik
Nového Města či výstavba Karlštejna svědčí o snaze vybudovat zde centrum celé Svaté
říše římské.74

Půdorys gotické části katedrály. (Kuthan, Royt.)
Nově budované katedrále v tomto systému připadlo důležité místo. V době
Karlovy císařské korunovace byl již první stavitel Matyáš z Arrasu tři roky po smrti
a rok po ní je do Prahy povolán druhý stavitel, Petr Parléř. To vše jistě bylo dobrým
73 HOMOLKA Jaromír, Ikonografie katedrály sv. Víta v Praze, in: Umění 1978 26, s. 564.
74 KUTHAN, J.; ROYT, J. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, s. 353.
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důvodem pozměnit plány a celou koncepci. Nejspíše právě v tuto dobu u Karla dozrává
nová představa o podobě katedrály. Tu může diskutovat se svým přítelem a rádcem
Arnoštem z Pardubic a ke spolupráci na ní si vybírá nového mladého (23 let) stavitele.
Pokusme se nyní z naší pozice lidí mimo středověkou společnost alespoň
částečně rozklíčovat symboliku celého systému. J. Kuthan a J. Royt ve své knize
o katedrále upozorňují na její třístupňové (augustinovské) uspořádání. Přízemní část
s minimem světla je vyhrazena minulosti, hrobům královským i světců, přičemž zcela
speciální pozici zde má hrob svatého Václava. Další patro představuje triforium, vnitřní
galerie bust vysoko nad oltářem a nad podlahou chrámu, nad místem určeným
pro účastníky bohoslužeb. Císař a jeho blízcí, zachyceni v sochařském díle ve výšce
nad nimi, jim zde mohli být navždy přítomni. Pozice císaře vpravo od chrámové osy
symbolizovala ideu pozemské moci z Boží milosti. Toto umístění Karlova portrétu
vyjadřuje nejen jeho funkci jako posvěceného vladaře pozemského světa, ale i jako
zprostředkovatele mezi lidem a samotným Bohem. V této souvislosti nepřekvapí, že
v nejvyšší úrovni, na horním vnějším triforiu (na vnějším plášti chrámu), se přímo nad
císařovou bustou nachází busta Kristova.75 Řada českých patronů zde v této nejvyšší
úrovni zastává roli nebeských ochránců. Jejich busty se nacházejí na meziokenních
pilířích katedrály. Horní patro zde tedy reprezentuje nebeskou sféru.
Vrátíme-li se k jednotlivým hrobům, stojí rozhodně za zmínku, že samotný
císař se při výstavbě intenzivně zajímal i o zřizování a umístění hrobů jeho předků,
členů přemyslovského rodu. Jejich náhrobky jsou umístěny vždy po dvou, v osové
kapli katedrály a po jejích obou stranách. Naopak hroby světců jsou v katedrále
umístěny do kříže. Pod východní arkádou v ose chrámu se nachází hrob s ostatky
svatého Víta, hlavního patrona chrámu. V jižní části chrámu ve zvlášt vydělené kapli
se nachází hrob svatého Václava, na protilehlé severní straně hrob svatého Zikmunda.
Do čtvrtého ramene kříže byl umístěn hrob svatého Vojtěcha. Tato sestava čtyř
zemských patronů vytváří základní osnovu pražské katedrály. Uprostřed tohoto
pomyslného kříže se nacházel chór Panny Marie s hrobkou českých králů, tedy hrobka
císaře Karla IV. Byla vybudována před hlavním oltářem v samotném centru
liturgického dění. Věčná úcta jeho památce však byla zajištěna i mnohými donacemi
a především sborem již zmíněných mansionářů.76
75 Více KUTHAN, J.; ROYT, J. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, s. 353–359.
76 HLEDÍKOVÁ, Z. Arnošt z Pardubic, arcibiskup, zakladatel, rádce, Praha: Vyšehrad, 2008, s. 157.
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Jak již bylo zmíněno, zcela zásadní postavení ve struktuře katedrály měl hrob
svatého Václava. Je umístěn na svém původním místě z 10. století ve zcela oddělené
kapli založené na čtvercovém půdorysu v bezprostředním sousedství jižní (hlavní)
brány.77 Jako jediná z kaplí je propojena se zbytkem katedrály pouze dvěma portály
a tato uzavřenost prostoru podtrhuje výsostné poslání tohoto místa.
Z ní pak vede schodiště do korunní komory s korunovačními klenoty, jež je
součástí hlavní vstupní brány do katedrály. Tento typ kaple nemá ve středověkých
katedrálách obdoby a svou kompozicí je naprosto unikátní. Zde je naprosto jasně
vyjádřena myšlenka spojení vlády v království s ochranou věčným panovníkem Čech
sv. Václavem. Samotná koruna nazvaná Svatováclavskou byla klíčovou součástí této
posvátné královské ideje. Šlo o jakýsi relikviář, když relikvie trnu z Kristovy trnové
koruny byla zasazena do křížku na vrcholu tohoto klenotu. Tyto klenoty byly pak
uloženy v koruní komoře, na zlaté hermě svatého Václava, v horním patře jižní brány
katedrály. Karel také korunu věnovanou sv. Václavu ochránil papežskou bulou a vyňal
ji z královského majetku. Panovníci si ji před korunovací od kapituly půjčovali a za
tuto službu této instituci platili částku 200 hřiven stříbra. Při korunovaci českých králů
byl používán i zlatý ostatkový kříž, v němž jsou uložené cenné relikvie spojené
s Kristovým utrpením. Jedná se o dřevo kříže, část hřebu, dva trny z Kristovy trnové
koruny, houba, kterou byl napájen na kříži. Jde o typ takzvaného liliového kříže.78
Výjimečná je také mozajka zobrazující Poslední soud na jižní bráně katedrály.
Císař v tomto případě zvolil techniku v naší části Evropy naprosto ojedinělou. V této
souvislosti se lze domnívat, že tak chtěl naznačit návaznost na tradice Říma jako sídla
Římské říše a Byzance, jako zdroje tradice cyrilometodějské. Samotný námět
Posledního soudu, který dílo zobrazuje je tématem ve středověku obzvláště
frekventovaným a navazuje na obecné přesvědčení, že konec dějin se již blíží. Mozaika
Kristova triumfálního soudu navazující na Janovo Zjevení současně s portréty
panovnického páru je podle názoru J. Homolky symbolem panovníka, který pečuje
77 KUTHAN, J.; ROYT, J. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, s. 108. Její zvláštní poloha je dána
tím, že zaujímá místo, kde byl pochován svatý Václav už v jím založené rotundě. Posvátnost tohoto
hrobu byla respektována i při stavbě románské Spytihněvovy baziliky a pak v době Karla IV., kdy
byla budována gotická katedrála. Potvrdily to i výkopy, které byly provedeny po sejmutí podlahy
Svatováclavské kaple.
78 KUTHAN, J.; ROYT, J. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, s. 328. Tento kříž byl patrně
vystavován v kapli sv. Kateřiny na Karlštejně a vztahuje se k němu žádost Karla IV. z 21. 12. 1357
o udělení odpustků a odpustková bula papeže Inocence IV. ze 4. 4. 1359.
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o spásu poddaných.79 V tomto směru je i důstojnou branou pro příchod panovníka
během korunovace, přičemž brána je také místem uložení korunovačních klenotů.
Po vstupu do transeptu se nad portálem vedoucím do Svatováclavské kaple
nachází replika původního medailonu s hlavou Kristovou. Zde se nám vybaví Janovo
evangelium „Já jsem dveře, kdo vejde skrze mne, bude zachráněn...“ (J 10,9),
nebeským Jeruzalémem (opět podle Zj 21,10-21) je pak čtvercová kaple sv. Václava
zdobená polodrahokamy a zlatem. Zcela překvapivý je pak druhý portál do chórového
ochozu. Jeho půlkruhový tvar je pro období 14. století zcela neobvyklý a tato forma
měla nejspíš připomínat románskou architekturu, tedy dobu, kdy žil svatý Václav.80
Na dveřích je pak klepadlo, o kterém se věřilo, že bylo původně umístěno na kostelních
dveřích ve Staré Boleslavi a sv. Václav se jej držel ve chvíli, kdy byl zavražděn. Zvenčí
poblíž portálu je i již zmíněný oltář sv. Kříže, tak zdůrazněný v krounovačním řádu.
Také klenba či obložení stěn kaple zabroušenými leštěnými drahými kameny je
naprosto unikátní. Tento výjimečný druh výzdoby byl v Karlově době (a nikdy před
tím ani potom) použit pouze na několika výsostně významných místech a je důkazem
unikátnosti tohoto sakrálního prostoru.81 Zde byly použity desky z chrysoprasu, jaspisu,
ametystu a citrínů. Lesk kamenů doplňuje zlacený povch štuku, do kterého jsou
osazeny. Stejně jako na Karlštejně, i zde byl štuk plasticky tvarován pomocí raznic.
Výsledkem je neopakovatelný dojem při dopadu světla či ve svitu svící. Zdá se, že zde
šlo o snahu vytvořit drahocený prostor z nejdražších materiálů, tedy důstojnou schránu
pro pozůstatky svatého Václava, stejně jako na Karlštejně pro uložení relikvií
zpřítomňujících v pozemském světě nebeskou svatost.
Karel nejvíce uctíval relikvie Kristova utrpení, které taky byly nejvýznamnější
součástí říšského pokladu uchovávanoho na Karlštejně. Také zde bylo Kristovo utrpení
významnou součástí ikonografického kódu Svatováclavské kaple. Celá spodní část
kaple je tematicky zaměřena na utrpení Kristovo, přičemž další vrstvou
ikonografického významu je i mučednická smrt sv. Václava.82 Také samotná koruna
s trnem, a v době korunovací i ostatkový kříž s nástroji Kristova umučení, jsou součástí
tohoto systému.
79 HOMOLKA Jaromír, Ikonografie katedrály sv. Víta v Praze, s. 567.
80 KUTHAN, J.; ROYT, J. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, s. 112.
81 KUTHAN, J.; ROYT, J. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha: Kromě Svatováclavské kaple se tak
stalo na Karlštejně (kaple sv. Kateřiny v Mariánské věži, kaple sv. Kříže,) nejspíše kaple Všech
svatých na Pražském hradě a asi i v kapli sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty na hradu
Tangermunde. S. 116.
82 KUTHAN, J.; ROYT, J. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, s. 123.
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3.3. Relikvie
V souvislosti se symbolikou a uspořádáním katedrály, strukturou středověké
liturgie, výzdobou liturgických interiérů či předmětů nelze opominout ani význam
relikvií v liturgickém provozu. Význam některých částí katedrály úzce souvisel
s umístěním ostatků světců, relikvie byly součástí klenotů, které na sobě nosili kněží
během liturgie, relikviáře tvořily výzdobu kostela, stejně pak byly plenáře nošeny
během procesí.83
Z dochovaných dokumentů víme, že Karel IV. byl jedním z největších sběratelů
relikvií pozdního středověku. Ostatky shromažďoval s osobním zaujetím a zbožností,
jako hluboce věřící člověk, současně však pro něj byly nástrojem, pomocí kterého
sakralizoval své postavení. Celou sbírku pak budoval jako jednu z forem císařské
a královské reprezentace.
Karel se setkal s uctíváním ostatků v pařížské Sainte Chapelle a jejich
vystavování viděl i v Říši. Na základě těchto zkušeností se rozhodl v Praze zavést
pravidelné veřejné prezentace relikvií, tzv. ukazování (ostensio). Poprvé se tato
ceremonie konala v roce 1350, kdy Karel získal sbírku říšských ostatků, kterou dal
urychleně převézt do Prahy. Tato translace byla programově ukončena na Květnou
neděli, kdy se slaví památka Kristova vjezdu do Jeruzaléma. Beneš Krabice z Weitmile
o této události píše: „... na Květnou neděli byly přineseny z Bavorska do Prahy říšské
ostatky a svátosti, totiž velká část dřeva Svatého kříže, dále kopí Páně, také jeden klíč,
potom koruna svatého Karla, dále jeho meč, poslaný mu andělem proti pohanům, též
paže svaté Anny a ostatní relikvie, které císaři obvykle mívají, byly přijaty v procesí
s velkou slávou na Vyšehradě a dovezeny do Pražského kostela.“84 Šlo o veřejnou
demonstraci legitimity Karlova císařského majestátu a také o počátek pravidelného
ukazování ostatků v Praze. V témže roce papež Klement VI. na Karlovu žádost povolil
každoroční vystavování říšských ostatků (Ostensio reliquiarum) a Inocenc VI. v roce
1354 vyhlásil svátek kopí a hřebů Páně, který se měl v Říši slavit v pátek po druhé
neděli velikonoční, ten pak o rok později schválila pražská diecézní synoda a současně
83 Více HLEDÍKOVÁ Z. Slavnosti církevního roku. In: Pražské slavnosti a velké výstavy, sborník
z příspěvků konferencí Archivu hl. m. Prahy. 1989 a 1991, Praha: Archiv hl.m. Prahy, 1995, s 47.
84 KRABICE Z WEITMILE, Beneš. Kronika Pražského kostela, s. 237.

28

vyhlásila zavedení svátku přinesení ostatků (allacio reliquiarum), který měl připomínat
Karlovo věnování relikvií získaných v Trevíru pražské katedrále.
Každoroční ukazování říšských ostatků se konalo na Novém Městě pražském,
nejprve z konstrukce provizorního dřevěného lešení, později při nově zbudované kapli
Božího těla. Zde se ukazovaly nejprve ostatky mučedníků, mariánské a pašiové relikvie
a nakonec říšské svátosti. Další ukazování ostatků se v Praze konalo v katedrále
sv. Víta, kde poutníci spatřovali ostatky, které měly vztah k tomuto kostelu, a dále opět
mariánské a pašiové relikvie.85
Shromážděné relikvie netvořily jeden celek, ale byly rozděleny do několika
souborů, uložených na různých místech a plnících různé funkce. Říšské relikvie
(dřevo kříže, kopí, které probodlo Kristův bok, a hřeb, kterým byl přibit na kříži)
nebyly Karlovým vlastnictvím, nýbrž propůjčeným odznakem císařské moci a byly
uloženy na Karlštejně. Tam se nacházel i soubor relikvií tvořící český královský poklad
(dřevo kříže, část houby a dva trny z Kristovy koruny, zasazené do zemského
ostatkového kříže). Sbírka relikvií v pražské katedrále byla součástí pokladu sv. Víta
a obsahovala jednak ostatky chované v Praze již dříve, ale také Karlovy dary, mezi
nimiž byla nejpočetnější kolekce získaná roku 1354 v Říši a zejména v Trevíru.86
Součástí chrámového pokladu katedrály byly nejen relikvie, ale i liturgické
nádoby, textilie a knihy. Ostatky však tvoří jeho nejdůležitější část. Řadu cenných
relikvií vlastnili již Přemyslovci, ale systematicky je začal shromažďovat až Karel IV.,
neboť věřil v jejich posvěcující moc.87 Již v nejstarším dochovaném inventáři z r. 1354
najdeme relikvie z přemyslovské éry, například ty, které se týkají sv. Václava:
Svatováclavský meč, kopí, na něž byl nasazován praporec sv. Vojtěcha88, přílbice,
drátěná košile, tkané roucho a další. Největší rozšíření však doznal Svatovítkský poklad
za Karlovy vlády. Rád během svých cest navštěvoval místa, kde byly relikvie slavných
mučedníků uctívány, a nikdy si neopomněl vyžádat alespoň jejich část. Nechával pro ně
vyrobit schrány ze zlata a ze stříbra poseté drahými kameny. Jejich počet je závratný,
85 Více ŠRONĚK, M. Rouška Panny Marie. In: Umění 57. Praha: 2009, s. 118–139, také TADRA
Ferdinand, Ukazování sv. ostatků v Českém Krumlově v XIV. Věku. In: Časopis Musea Království
Českého LIV. 1880, s. 432–437, a Časopis Musea Království Českého LXXIII. Praha: 1899,
s. 173–174.
86 Více KUTHAN, J.; ROYT, J. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, s. 65.
87 PODLAHA, A.; ŠITTLER, E. Chrámový poklad u Sv. Víta. Jeho dějiny a popis, Praha: 1903, s. 28.
88 KUTHAN, J.; ROYT, J. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha: Kopí bylo ztraceno nejspíše při
bitvě na Moravském poli v roce 1278. S. 328.
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a tak jmenujme alespoň některé: ubrus (mensale) Kristův,89 tělo a hlava sv. Víta
či relikvie sv. Zikmunda a mnoho dalších.90 Podle inventáře z roku 1387 byly
ve svatovítském pokladu tři kříže zlaté, několik křížů stříbrných, 27 zlatých
a stříbrných herm, 23 relikviářů v podobě ruky, 13 stříbrných soch, 14 tumbových
relikviářů...
Roku 1414 dal císař Zikmund převézt císařské relikvie do Norimberka a o šest
let později Svatováclavskou korunu na Karlštejn. Protože neměl peníze na zaplacení
žoldu vojáků, nechal zničit zlaté obložení hrobu sv. Václava a celou řadu relikviářů.
Velká část svatovítského pokladu byla převezena na Karlštejn, kde tvořila jakousi
finanční rezervu pro obléhané.91 V pokojnějších časech, roku 1435 byl pak již ochuzený
svatovítský poklad převezen zpět do Prahy.

89 KUTHAN, J.; ROYT, J. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha: Dar uherského krále Ludvíka
(1348). Byl ve slavnostním průvodu přenesen na Pražský hrad a uložen v dodnes dochované
konvici. S. 330.
90 Více PODLAHA, A.; ŠITTLER, E. Chrámový poklad u Sv. Víta. Jeho dějiny a popis, Praha: 1903,
s. 1 n.
91 KUTHAN, J.; ROYT, J. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha: Roku 1424 byla čelní stěna tumby
sv. Václava prodána a sloužila k obživě karštejnské posádky. S. 345.
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4. Karlštejn
4.1. Karlštejnská kapitula
Kolem počátků hradu Karlštejna panuje spousta nejasností. Nevíme, kdy přesně
stavba začala a jaký byl původně její účel. Jenom pomalu, pomocí archeologických
průzkumů, se odborníci snaží rozkrýt záměr stavebníka a postupný vyvoj stavby. Také
až v poslední době pomalu nacházejí společný názor na zasvěcení a účel jednotlivých
kaplí, přičemž původní zasvěcení kaple nejdůležitější, kterou dnes nazýváme sv. Kříže,
není jisté.
Roku 1348 Karlštejn zmiňuje Beneš Krabice z Weitmile v souvislosti
s vysazováním révy pod tímto hradem, který v té době (Karel) začal stavět.92 Zmiňuje
ho pouze okrajově a v textu nic nenasvědčuje jeho budoucímu významu. Podle názoru
dnešních odborníků je pravděpodobné, že původní funkce hradu byla obytná, ochranná
a reprezentační, bez jakéhokoli vyššího poslání. Nešlo tehdy pravděpodobně ještě
o funkci schrány pokladu, ten ostatně tou dobou Karel ještě fyzicky nevlastnil.93
Reprezentační význam hradu vzrůstá po Karlově korunovaci římským císařem
(r. 1355) uložením soukromé sbírky relikvií spojené s Kristovým utrpením v nově
dostavěné menší věži, která byla později upravena k liturgickým účelům pro
karlštejnskou kapitulu. V té době se hrad stává nositelelm ideového programu císaře.
Vlastnictví relikvií spojených s Kristovými pašijemi, shromážděných po vzoru
byzantských císařů k veřejnému uctívání, bylo projevem hluboké zbožnosti, ale
i demonstrací nejvyšší světské moci.94 Tou je pochopitelně i uložení Říšského
korunovačního pokladu.
Na význam Karlštejna spojený s uložením relikvií (a později i Říšských
korunovačních klenotů) navazuje i založení karlštejnské kolegiální kapituly.
92 KRABICE Z WEITMILE, Beneš. Kronika Pražského kostela, s. 225.
93 FAJT, J.; ROYT, J. Umělecká výzdoba velké věže hradu Karlštejna. In: Fajt, J. (ed.) Magister
Theodorikus dvorní malíř císaře Karla IV., umělecká výzdoba posvátných prostor hradu Karlštejna,
Praha 1997, s. 172.
94 CHUDÁREK, Z. Příspěvek k poznání stavebních dějin věží na hradě Karlštejně v době Karla IV.
In: Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna, Průzkumy památek, příloha, ročník 13, NPÚ Praha,
2006. Další událostí spojenou se vzrůstajícím významem Karlštejna mohlo být i narození Karlova
potomka Václava IV. v roce 1361 a s ním spojené úsilí o vytvoření imperiální rodové dynastie
Lucemburků. Za účelem prosazení tohoto pragramu mohlo být rozhodnuto i o uložení říšského
pokladu, především relikvií Kristových pašijí, z nichž nejdůležitější byly vsazeny do císařských
insignií. S. 129.
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V zakládací listině z 27. března 1357 najdeme nejen technické záležitosti, které
s chodem kapituly bezprostředně souvisí, ale i zdůvodnění její existence.
V úvodu dokumentu Karel zdůrazňuje význam relikvií spojených s Kristovou
smrtí a vykoupením věřících. Ve své podstatě jde o jakýsi malý teologický traktát,
vyznání vděčnosti Nejvyššímu a vysvětlení, proč právě zde má být „... konána
Kristovými věřícími slavnostněji a zbožněji, než bývá zvykem, památka slavného kříže,
nejsvětějších pěti ran, hřebu, houby, kopí a umučení Páně vůbec...“95
V textu zakládací listiny následuje systém ustanovení do funkcí, vymezení
povinností pěti členů kapituly (děkana a čtyř kanovníků) a přidělení prebend
opatřených důchody, přičemž je zdůrazněn zákaz držení jakéhokoli jiného obročí.
V tomto směru se členství v této kapitule výrazně odlišuje od kapituly svatovítské.
Šlo bezpochyby o zajištění stálé přítomnosti kanovníků na hradě. Kapitule byly
přiděleny desátky ze všech příjmů náležejících ke hradu Karlštejnu „jak v penězích,
tak v zrní“.96 Aby v budoucnu nemohly vzniknout pochybnosti, jsou v následující části
jednotlivé příjmy podrobně vyjmenovány.
Poměrně zajímavé je ustanovení, které vyhrazuje právo jmenování členů
kapituly pouze panovníkovi a jeho nástupcům. Tím si navždy panovnický rod mohl
udržet kontrolu nad tím, kdo se pohybuje v bezprostřední blízkosti cenného
karlštejnského pokladu.97 Počet členů kapituly se později rozrostl na 12 kanovníků.

4.2. Problém se zasvěcením kaplí
V době založení kapituly dokument zmiňuje tři kaple, z nichž dvě byly
konsekrované den před založením kapituly, 26. 3. 1357.98 První uvedenou svatyní
v zakládací listině je kaple Utrpení Páně a jeho Znamení, jakož i všeho vojska
nebeského. Druhou jmenovanou je kaple slavné a ustavičné Panny, rodičky Boží Marie.
95 FIŠER, F. Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí, Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 1996, s. 265–270.
96 Text zakládací listiny karlštejnské kolegiátní kapituly in: Fišer, František Karlštejn. Vzájemné vztahy
tří karlštejnských kaplí, s. 267.
97 FIŠER, F. Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí: To bylo také nejspíše důvodem, proč
pro tyto účely nevyužil své oblíbené řehole sv. Augustina. S. 78.
98 Více CHUDÁREK, Z. Příspěvek k poznání stavebních dějin věží na hradě Karlštejně v době
Karla IV., s. 120.
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Třetí kaplí byla již dříve konsekrovaná kaple sv. Mikuláše. Kaple Utrpení Páně99
zmiňovaná jako kaple větší, kde „... nebylo v žádném čase nikomu dovoleno sloužit
slavnou mši vyjímaje arcibiskupy a biskupy...“100 je současně spojena se zákazem spát
či lehat se ženami v celé věži, kde se tato kaple nachází. Dlouho se předpokládalo, že
jde o kapli sv. Kříže ve Velké věži, až František Fišer přišel s názorem, který je dnes
uznáván valnou většinou odborníků, že kaple Utrpení Páně je prostor bezprostředně
souvisící s kaplí Panny Marie a dnes je zasvěcen sv. Kateřině. Objasnil, že označení
capella maior a capella minor, uvedené v zakládací listině karlštejnské kapituly, není
ve smyslu rozměrů, ale výzamu. Při tomto výkladu může mít větší význam malý
sakrální prostor v síle jižní zdi II. patra věže a menší význam prostorná kapitulní kaple
P. Marie. Tím se také vysvětluje poznámka v zakládací listině, že obě kaple téměř
souvisí.101

Hrad Karlštejn – podélný řez budovami hradu podle zaměření z r. 1867.
(Dvořáková, Menclová).
F. Fišer svoje tvrzení také opřel o další přesvědčivé argumenty spojené
s konsekračním procesem, který je „... ceremonie o to působivější, že se při odehrávání
jejího bohatého melodramatu stávali spoluúčinkujícími všichni přítomní včetně
fundátora... Konsekrace, čili dedikace kostela byla zajisté obřadem nádherným
99 FIŠER, F. Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí: Onou nedělí spojenou s konsekrací
byla roku 1357 Smrtná neděle, tedy neděle Umučení Páně. Liturgické zpěvy a texty v tu dobu jsou
zaměřeny na Kristovo utrpení. Vysvěcování kostelů v den světce nebo titulu, jemuž měl být kostel
zasvěcen, bylo obvyklé a výroční den posvěcení čili posvícení se pak slavilo nejspíše následujícího
dne nebo následující neděli. S. 29.
100 FIŠER, F. Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí, s. 268.
101 CHUDÁREK, Z. Příspěvek k poznání stavebních dějin věží na hradě Karlštejně v době Karla IV.
Další, dodnes nevyjasněnou otázkou je, zda byla tato kaple v síle jižní zdi v menší věži pouze
provizorní kaplí pro uložení ostatků do doby, kdy bude dokončena kaple ve velké věži, či měla
jinou, od počátku zamýšlenou funkci. S. 118–120.
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a poutavým, avšak po častém nebo zbytečném opakování takového divadla asi nikdo
ze zúčastněných příliš netoužil.“102 a jako důkaz uvádí dlouhý a komplikovaný popis
konsekračního obřadu z r. 1415.103
Ač jsme o založení obou svatyní v menší věži poměrně podrobně informováni,
o okolnostech založení kaple sv. Kříže ve velké věži soudobé prameny příliš nehovoří.
Nevíme, zda název kaple sv. Kříže je původní, ani nejsou doklady o skutečném
liturgickém provozu, či o povinnostech kapituly vzhledem ke kapli.
Jedinou, poměrně stručnou zprávu nám zachoval Beneš Krabice z Weitmile:
„Léta Páně 1365, v neděli po svátku Obřezání Páně (5. ledna), ctihodný otec pan Jan,
arcibiskup pražský, jenž již přijal arcibiskupské pallium, vysvětil v Pražském kostele
dva oltáře, totiž svatého Víta a svaté Marie v novém chóru pražském. V neděli po
svátku Očišťování (9. února) vysvětil větší kapli ve věži hradu Karlštejna. Císař totiž
vystavěl tento hrad obdivuhodného díla s velmi pevnými hradbami, jak je dosud vidět,
a zřídil v horní věži velkou kapli, jejíž stěny obložil ryzím zlatem a vzácnými kameny
a vybavil ji jak ostatky svatých, tak ornáty pro děkana i kapitulu, neboli kolegium, které
tam zřídil, a vyzdobil ji velice drahocenými malbami. Na celém širém světě není hradu
ani kaple tak drahoceného provedení, a právem, neboť v něm císař chová císařské
odznaky a poklady celého svého království.“104

4.3. Kaple v menší věži
Podle posledních archeologických výzkumů105 lze předpokládat, že menší věž,
měla původně plnit funkci reprezentační a obytnou, a až po rozhodnutí Karlově (nejspíše
na přelomu roku 1356 a 1357) uložit svou soukromou sbírku relikvií na Karlštejně, byla
adaptována a přestavěna pro tyto účely. Na ještě nedostavěném hradě v té době proběhly
úpravy, obytná komnata ve druhém patře byla upravena na kapli zasvěcenou P. Marii,
určenou především pro chórové povinnosti kapituly. Oratoř v síle zdi se proměnila
na trezorovou kapli Utrpení Páně, určenou pro uložení pokladu Kristových pašijí,
102 FIŠER, F. Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí, s. 268.
103 CHUDÁREK, Z. Příspěvek k poznání stavebních dějin věží na hradě Karlštejně v době Karla IV.
Tento názor později převzali jak D. Menclová, tak F. Kavka či J. Royt s J. Fajtem. S. 115.
104 KRABICE Z WEITMILE, Beneš. Kronika Pražského kostela, s. 237.
105 CHUDÁREK, Z. Příspěvek k poznání stavebních dějin věží na hradě Karlštejně v době Karla IV.,
s. 130.
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a po doplnění oltáře byl tento prostor vyzdoben inkrustací drahokamy. Podle zakládací
listiny Karlštejnské kapituly je možné soudit, že z vůle panovníka byla kapitule předána
celá tato menší věž, k liturgickým účelům, nikoli však k bydlení.
Není záměrem této práce podrobně popisovat jednotlivé části výzdoby tohoto
sakrálního prostoru, to už dávno a mnohem lépe udělali jiní. Pokusme se spíše
identifikovat základní symboly spojené s liturgií, uložením relikvií a smyslem celého
prostoru. Mariánské zasvěcení dolní věže i způsob přístupu do věže horní je
smysluplné: Pana Marie je obzvláště v této době chápána jako prostřednice, skrze niž
lze dosáhnout přímluvy u Krista a tím i spásy. Cesta spásy Karlovy, respektive celé
země, začíná císařským palácem s portréty císařových předků dosvěčujících právo
vládnout, menší věž s kaplí Panny Marie, díky jejíž pomoci lze dosáhnout cíle,
a vrcholem je věž spojená s utrpením Krista. Tato pouť je na Karlštejně vyjádřena
přímo naturalisticky, lze ji fyzicky projít.106
Výzdoba Mariánské kaple je charakterizována v katalogu Theodorikovy výstavy
jako Ecclésia militans, přičemž naopak kaple sv. Kříže ve velké věži Ecclésia
triumphans.107 Jde bezpochyby o výstižnou charakteristiku. Stěny chrámového interiéru
zde zdobí pozoruhodné nástěnné malby s výjevy z Apokalypsy, náměty ze života Krista
a P. Marie a tzv. Ostatkovými scénami. Ty jsou nejstaršími malbami a vznikly ještě před
vysvěcením kostela, tedy před rokem 1357. Nacházejí se na vnější stěně trezorové kaple,
ve které byly uloženy relikvie a jsou bezpochyby klíčovým vyobrazením v celém prostoru.
První ostatková scéna zobrazuje římského císaře Karla IV. přijímajícího dva
trny z Kristovy trnové koruny a dřevo z Kristova kříže od francouzského dauphina
a pozdějšího krále Karla V. Na druhé scéně Karlovi předává relikvii buď kyperský
a jeruzalémský král Petr I. Lusignan, nebo uherský král a Karlův zeť Ludvík Veliký.108
Na třetí ostatkové scéně ukládá císař ostatek Kristova kříže do kříže relikviářového,
nejspíše upomínajícího na kříž Království českého pořízený Karlem a dodnes
dochovaný ve svatovítské pokladnici.109
106 HLAVÁČKOVÁ, H. Idea dobrého panovníka ve výzdobě Karlštejna. In: Schodištní cykly velké věže
hradu Karlštejna, Průzkumy památek, příloha, ročník 13, Praha: NPÚ, 2006, s. 9–17.
107 FAJT, J.; ROYT, J. Umělecká výzdoba velké věže hradu Karlštejna. In: Fajt, J. (ed.) Magister
Theodorikus dvorní malíř císaře Karla IV., s. 155–255.
108 FAJT, J.; ROYT, J. Umělecká výzdoba velké věže hradu Karlštejna. In: Fajt, J. (ed.) Magister
Theodorikus dvorní malíř císaře Karla IV. V této oblasti se literatura liší. S. 155–255.
109 FAJT, J.; ROYT, J. Umělecká výzdoba velké věže hradu Karlštejna. In: Fajt, J. (ed.) Magister
Theodorikus dvorní malíř císaře Karla IV. Původně nad ostatkovými scénami byla vyobrazena
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Většinu výzdoby kaple tvoří Apokalyptický cyklus pokrývající původně
všechny stěny kostela, přičemž dnes chybí celá severní část, neboť původní příčka byla
zbourána a znovu postavena až během Mockerovy rekonstrukce. Tematika spojená
se Zjevením sv. Jana byla velmi rozšířena v Itálii po velkém moru roku 1348. Zde byla
doplněna až po vysvěcení kostela. Jde o spojení obrazů a textu Písma. Hlavním
tématem je boj dobra se zlem. Asi nejnápadnější součástí celého výjevu je obraz
Apokalyptické ženy letící na poušť a stojící Panny sluncem oděné, kterou v této
souvislosti odborníci charakterizují jako alegorii Církve.110 Je typické, že v prostoru
mariánské kaple najdeme takovéto scény, neboť tento výjev bývá často připodobňován
k Panně Marii.
Další rozměr této malby zmiňuje V. Dvořáková, když upozorňuje na nápadnou
podobu Ženy sluncem oděné s portrétem císařovny Anny Svídnické a skutečnost, že
v r. 1361 porodila Karlovi následníka – syna Václava IV.111 Tuto dynastickou událost
a její spojení s výzdobou kaple lze snad najít i v Karlových Moralitách: „... Právě tak
jsi ty povětřím vylétla nad všechny sbory andělů, ač tě nesla ctnost prosté pokory.
O orlích křídlech zvolal i Jan v Apokalypse, že byla dána ženě spějící k porodu. Když
ses jako orlice pozvedla do výše a hřála ses láskou slunce, omladila jsi starobu celého
lidského rodu a lázní nového zrození jsi smyla stáří.“112 V této souvislosti není bez
zajímavosti, že tehdy pětačtyřicetiletému Karlovi porodila dlouho očekávaného syna
dvaadvacetiletá Anna, ve své době považovaná za nejkrásnější ženu Evropy. Lze tedy
snadno pochopit jeho pocit vděku i původ tohoto vyobrazení v Mariánské kapli.
V západní stěně kaple je jediný okenní výklenek a v jeho jižní stěně najdeme
inkrustovaný kříž z polodrahokamů. Nad ním byly (pod kamenem, symbolizujícím
desku z Kristova hrobu) uloženy ostatky související s místy utrpení Páně a vše je
doprovázeno vyobrazením Vzkříšeného Krista.

Nejsvětější trojice, kterou císař adoroval se svou první ženou Blankou z Valois, jak je patrné
z nápisů. Na jiném dnes již nedochovaném místě se původně nacházel i portrét Anny Falcké a Anny
Svídnické. S. 155–255.
110 Více: FAJT, J.; ROYT, J. Umělecká výzdoba velké věže hradu Karlštejna In: Fajt, J. (ed.) Magister
Theodorikus dvorní malíř císaře Karla IV., s. 155–255.
111 DVOŘÁKOVÁ, V.; MENCLOVÁ, D. Karlštejn, Praha, SNKLU, 1965, s. 98.
112 Karel IV. Morality. In: Literární dílo, s. 78
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Z kapitulního kostela projdeme úzkou chodbičkou s adorujícím andělem
a Nejsvětější Trojicí do malé kaple, snad prapůvodně oratoře, později zasvěcené
Utrpení Páně a jeho Znamení. Odborníci se neshodují v názoru na její funkci v pozdější
době, kdy již byly relikvie uloženy v kapli sv. Kříže. Mohlo jít o císařovu modlitebnici,
kam si v době, kdy mu postižení dnou již činilo potíže vystoupit do velké věže, mohl
nechávat přinášet zemský kříž k adoraci. Většina z nich však předpokládá, že se
nejedná o prostor, ve kterém by Karel, stižen dnou, osamocen celé dny meditoval.113
Už chodbu lze dle některých odborníků114 chápat jako vstup do Ráje, který střeží
devět andělských chórů zobrazených nad klenutým portálem. Stěny samotné kaple jsou
zdobeny inkrustací a malbami, ve svorníku klenby je zasazena antická gemma.
V oltářním výklenku nad scénou ukřižování je zobrazen Karel s Annou Svídnickou
adorující P. Marii s dítětem, a nad vchodem do oratoře jsou další jejich portréty
s námětem Exaltatio crucis, kde pozdvihují kříž podobně, jako Konstantin a Helena
na starších památkách. Právě zde byl patrně původně uchováván nádherně zdobený
ostatkový kříž Království českého, ke kterému se vztahují některé papežské buly
zaručující odpustky návštěvníkům „královské kaple“. Karlštejn měl tedy nejspíše
sloužit jako poutní místo pro poutníky vznešenějšího původu.

4.4. Liturgie
Jak již bylo zmíněno, založení kapituly a konsekrace nových kaplí úzce
souvisela s uložením relikvií, které byly v Karlově osobním vlastnictví. Právě
s ceremoniálem jejich Ukazování souviselo i pořízení nového ostatkového kříže
a udělování odpustků. Tato slavnost pravděpodobně vytvářela dvorsky uzavřený
protějšek k velkým lidovým slavnostem a poutím, které se konaly v Praze během
Svátku kopí a hřebů Páně, spojeným s prezentací říšských svátostin veřejnosti.
Ukazování na Karlštejně bylo pravděpodobně naopak určeno pro nejvyšší dvorské
kruhy po vzoru podobného ceremoniálu v pařížské Sainte-Chapelle.115 V této
souvislosti F. Fišer na základě dostupných dokumentů popisuje pravděpodobný scénář
113 Více FIŠER, F. Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí, s. 20.
114 FAJT, J.; ROYT, J. Umělecká výzdoba velké věže hradu Karlštejna. In: Fajt, J. (ed.) Magister
Theodorikus dvorní malíř císaře Karla IV., s. 155–255.
115 HOMOLKA, J. Umělecká výzdoba paláce a menší věže hradu Karlštejna. In: Fajt, J. (ed.), Magister
Theodoricus dvorní malíř císaře Karla IV., Umělecká výzdoba posvátných prostor hradu Karlštejna.
Praha: 1997, s. 122–123.
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tohoto ukazování. „Děkan tedy patrně v návaznosti na mši, nebo některou kanonickou
hodinku v mariánské kapli zavedl návštěvníky do hlavní kaple ve velké věži a seznámil
je zavedenou formulí s ostatky říšskými a zemskými, uzavřenými za mříží gazofylácia,
odrecitoval, nebo s přítomnými zazpíval vhodnou antifonu či responsoř, k níž připojil
veršík a oraci, jak bývalo zvykem při komemoracích. Za slavnostnějších příležitostí,
tj. za přítomnosti císaře a krále, když bylo gazofylácium otevřeno, požehnal přítomné
některým relikviářem obsahujícím dřevo kříže, nejspíše samotným křížem říšským nebo
zemským, a podal jim ho k políbení... Není nepravděpodobné, že se při těchto
příležitostech zpívala i Litanie všech svatých...“116
S významem a bezpečností zde umístěných relikvií souvisí i Karlovo nařízení
(potvrzené pražským arcibiskupem) ukládající kapitule podmínku, kdy „na oltáři těch
znamení ve větší kapli“ smí sloužit mši pouze arcibiskup a biskup, mající pravomoc
vykonávat biskupský úřad. Podle dochovaných dokumentů však toto nařízení bylo
občas obcházeno povolováním výjimek.
Ač byla liturgie obstarávaná kapitulou rozprostřena do všech svatyní hradu,
případně i mimo něj (kostel sv. Palmácia), nejužívanějším liturgickým prostorem byla
kaple Panny Marie. Právě zde každý den začínaly kanonické hodinky při východu
slunce, jak kanovníkům ukládala zakládací listina kapituly. Byli rozděleni na dva chóry
a mohli střídavě stát a sedět. Chór byl pro kapitulu místem tak příznačným a vlastním,
že podle jeho umístění v kapli Panny Marie bývala sama kapitula i její děkan nazývána
kapitulou Panny Marie, ačkoli její skutečný titul byl Umučení Páně. Ve stallách
do dvou protilehlých chórů čili sborů rozdělení kanovníci střídavě odříkávali nebo
zpívali jednotlivé verše žalmů. Při začátku každého dalšího žalmu se chóry vystřídaly
v sedění a stání. Text žalmů samých znali sice všichni více nebo méně zpaměti, avšak
bez žaltářů se recitace hodinek neobešla, neboť žaltář udával též rozvržení jednotlivých
žalmů a kantik do hodinek celého týdne a uváděl i nejobvyklejší antifony a jiné
součásti oficia. Proto měl každý chór před sebou na nakloněné desce stallové poprsně
rozložený alespoň jeden větší žaltář117, do něhož podle potřeby nahlížel a v němž
116 Více FIŠER, F. Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí, s. 253.
117 FIŠER, F. Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí: Z chorálních knih, zhotovených pro
karlštejnskou kapitulu, se do dnešní doby uchovala pouze jediná, uložená v knihovně Národního
muzea v Praze. Tento Žaltář karlštejnský je jedním ze zdrojů informací dokreslujícíh obraz vzniku
karštejnské kapituly a jejích kaplí. Jde o iluminovaný pergamenový rukopis o 79 dochovaných
listech formátu 41x28 cm, jehož provedení připisují vědci některé pražské dílně a kladou je před rok
1350 či na počátek sedesátých let. Za důkaz toho, že byl žaltář od samého počátku určen pro
karlštejnskou kapitulu, pokládá autor iluminace zobrazující jednotlivé fáze Kristova utrpení
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případní nezkušení účastníci chórové modlitby mohli recitovaný text sledovat
a postupně se jej naučit nazpaměť. Hodinky odříkávali zprvu beze zpěvu, až do doby
navýšení počtu kanovníků na deset členů. (V době založení měla kapitula pouze pět
členů). Podle synodálních napomenutí měl každý kněz vydržovat klerika, tedy studenta,
který by s ním zpíval hodinky a přisluhoval při mši. Takoví potulní žáci se vyskytovali
i při karlštejnské kapitule jako osobní pomocníci některých kanovníků.118
Pokud nebyl volný přístup do kaple Panny Marie, hodinky se konaly v kapli
svatého Mikuláše v císařském paláci.119 Součástí liturgie byly i přinejmenším tři mše
konané každý den. Jedna v kapli Panny Marie, jedna v kapli sv. Mikuláše a třetí
v podhradí ve filiálním kostele sv. Palmácia, přičemž o svátcích a v neděli měla být
mše v kapli Panny Marie zpívaná, stejně jako nešpory. Součástí povinností členů
kapituly bylo uchovávání svátosti těla Páně a olej posledního pomazání pro případ
potřeby a také konání litanií s procesím v prosebných dnech. Během liturgie měly být
dodržovány předpisy a obřady Pražského kostela.120
Po ranní hodince (primě) následuje v liturgii „leccio de regula“, tedy čtení
z regule. Znamená to, že společně, avšak oddělena od světských lidí, se skupinka
kanovníků měla řídit nějakými sepsanými pravidly. Zde šlo nejspíše o Reguli
pražského kostela. Ta se sestávala také z duchovní četby různých autorů. Na Karlštejně
se toto čtení konalo zpravidla v kapli sv. Mikuláše, nejspíše vzhledem k následující,
zřejmě tiché a časově nenáročné mši, jíž se tam pravděpodobně běžně účastnili
i obyvatelé hradu. Pokud však byli přítomni hosté a větší množství lidu, mělo se toto
čtení konat v kapli Panny Marie, kde bývala denně zpívána časově náročnější mše
kapitulní.
Jelikož se členové kapituly nesměli po západu slunce zdržovat v prostoru hradu,
kapitulární stavení bylo postaveno před branami, spíše však až za branou uzavírající
Studený důl. Kapitula byla pověřena duchovní správou filiálního kostela, a tedy i farní
osady svatého Palmácia v Budňanech, a tak se jistě nezřídka stávalo, že obyvatelé
kapitulního domu byli před branami hradu žádáni o zaopatření umírajícího svátostmi
a samotné nástroje utrpení. S. 75–76.
118 Více FIŠER, F. Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí, s. 75.
119 V době založení kapituly nebyla ještě hotova většina výzdoby kaple.
120 FIŠER, F. Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí, překlad zakládací listiny kapituly,
s. 267.
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i v noci. Dožadovat se však v té době vstupu do hradu kvůli vyzvednutí eucharistie
a oleje nemocných by bylo jistě vzhledem k bezpečnosti hradu nevítané a vzhledem
k umírajícímu zdlouhavé. Je tedy třeba předpokládat existenci kaple také přímo
v kapitulním domě.121

4.5. Velká věž
Stejně jako u katedrály, i zde na Karlštejně má ideový program typicky
středověkou trojstupňovou symbolickou strukturu. Toto v zásadě augustinské
spirituální schéma je vlastně pro uměleckou tvorbu vrcholného středověku příznačné.
Velká věž, ve které se nachází kaple sv. Kříže, je jakousi samostatnou jednotkou snadno
oddělitelnou od zbytku hradu. Cesta k ní začínala císařským palácem, ve kterém se
nacházel výtvarně zpracovaný Lucemburský rodokmen spojený s minulostí a kaple
sv. Mikuláše. Následovala věž s kaplí Panny Marie a pouze skrze ni bylo možno se
dostat po dřevěném můstku do velké věže k nejcennější svatyni hradu. Do třetího patra
lze pokračovat po schodišti v síle zdi, jehož stěny jsou opatřeny nástěnnými malbami
z legend o sv. Václavu a sv. Ludmile. Interiér ve třetím patře je odlišen svou větší
výškou i absencí krbu. Zde se nachází nedůležitější sakrální prostor Karlštejna – kaple
sv. Kříže.122
Již byla zmíněna zásadní změna stavebního programu Karlštejna, ta však
nevylučuje, že již od počátku byla svatyně v této části hradu předpokládána. Karel
pravděpodobně neměl příliš důvodů veřejně hovořit o budoucím uložení říšských
korunovačních klenotů před jejich obdržením. Prakticky až do návratu z císařské
korunovace, která jeho pozici legitimního nejvyššího představitele světské moci
potvrdila, o plánech na jejich uložení nemáme žádné zprávy. Podle některých vědců je
tedy možné, že velká věž, i přes některé stavební úpravy, byla s tímto záměrem již
od počátku stavěna.123 Bezpečnost relikvií i říšských insignií zde střežily troje okované
dveře, mříže na oknech, pevné hradby, purkrabí s posádkou a kanovníci.

121 FIŠER, F. Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí, s. 56–57.
122 Více HLAVÁČKOVÁ, H. Idea dobrého panovníka ve výzdobě Karlštejna. In: Schodištní cykly
velké věže hradu Karlštejna, s. 9–17.
123 BENEŠOVSKÁ, K. Architektura ve službách panovníka. In: Schodištní cykly velké věže hradu
Karlštejna, Průzkumy památek, příloha, ročník 13, NPÚ Praha, 2006. Autorka mimo jiné uvádí,
že jakákoli jiná interpretace tohoto prostoru, především jako obytného, naráží na zásadní problém
nesnadného přístupu do těchto interiérů. S. 98–105.
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Schodištní cykly patří k nejdiskutovanějším částem celé karlštejnské výzdoby.
Pomiňme nyní způsob restaurování v minulosti a zaměřme se na to, co vypovídají.
U zobrazení legendy o sv. Václavu zaujme důraz kladený na práce spojené s přípravou
eucharistických darů, eucharistickou službu samotnou i mnohé dobré skutky či
milosrdenství tohoto panovníka. Zde nacházíme svatý předobraz ideálního vladaře.
Další smysl legendy pak představuje legitimizace lucemburské dynastie na českém
trůně, jak vyplývá ze samotné návaznosti na legendu Ludmilinu, i z propojení obou
obrazů nastolení a korunovace. Lucemburský vládce je tedy právoplatný následovník
dynastie, k níž patřili dva z domácích světců, a schodiště je vlastně jakýmsi
připoměnutím Karlova přemyslovského původu. Díky vystupujícím a sestupujícím
andělům může být tento prostor interpretován i jako jakýsi Jákobův žebřík a podle
M. Bartlové i tento fyzický pohyb společně s bezprostřední blízkostí maleb umožňuje
identifikaci se zobrazenými světci.124
Samotná kaple sv. Kříže reprezentuje vrchol celého komplexu, nejkrásnější
liturgický prostor v zemi i cíl dobré vlády, k němuž císař následuje světce a své
patrony. Vláda výlučně z Boží milosti, podpořená svatými. V. Dvořáková kapli
charakterizuje jako: „Bytostné spojení ideje oslavy impéria a vládnoucího císaře,
jeho připodobňování a splývání s mocí nebeskou prostřednictvím kosmologie,
astronomie a teologické symboliky.“125 Idea budoucího nebeského Jeruzaléma, tak
běžná ve středověkém světě, je zde dotažena k dokonalosti. „V něm se shromáždí sláva
i čest národů, a nevstoupí tam nic nesvatého, ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti,
kdo jsou zapsáni v beránkově knize života.“ (Zj 21,24–27). V této mystické komnatě
jsou tedy na obrazech shromážděni ti, kteří si to zaslouží, nebeští ochránci, stejně jako
drahocené relikvie a dary.
Kaple je letnýřovou mříží rozdělena na dvě části, presbytář a loď, přičemž
vzhledem ke specifickému účelu kaple zde měla mříž účel především bezpečnostní.
Stěny jsou pokryty deskovými obrazy světců, které plní i funkci relikviářů. Kromě nich
zde nalezneme nástěnné malby v okenních záklencích s výjevy Zvěstování, Navštívení
a Klanění tří králů126, dále pak hostinu v domě Šimonově jako předobraz smrti
124 BARTLOVÁ, M. Úvahy o vyobrazení Svatováclavské legendy na schodišti Karlštejna. In:
Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna, Průzkumy památek, příloha, ročník 13, Praha: NPÚ,
2006, s. 50–56.
125 DVOŘÁKOVÁ, V.; MENCLOVÁ, D. Karlštejn, s. 103.
126 DVOŘÁKOVÁ, V. Mistr Theodorik. Praha: Odeon, 1967: Autorka nachází v posledním z králů,
v Baltazarovi podobu Karla IV., přičemž konstatuje, že toto postavení v jedné řadě s přímými
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v potírání těla vonnými mastmi a Chairete, posmrtné setkání Krista s Marií a Martou.
V západním záklenku pokračuje Apokalypsa ústředním výjevem zobrazujícím
Apokalyptického Boha a Klanění starců, zastupujících veškeré mocné země, vítěznému
Beránku. Celá kaple je ve své spodní části zdobena inkrustací stejně jako kaple
sv. Václava v Praze či malá kaple v menší věži.
Podle starší literatury za mříž nesměli vstupovat laici a Karel IV. prý při vstupu
do presbytáře odkládal obuv. O Karlově nesmírné úctě ke Kristovým relikviím mimo
jiné svědčí i epizoda z návštěvy u francouzského krále v zimě 1377/1378, kdy stižen
dnou tak toužil uvidět trnovou korunu v Saint Chapelle, že ač stižen dnou, vylezl
po schodech po čtyřech a v kapli se vrouně modlil a líbal ostatky.127
Vraťme se však nyní do kaple sv. Kříže. Naprosto ojedinělý je již zmíněný
soubor původně sto třiceti deskových obrazů (dnes je jeden ztracen). Za výzdobu kaple
byl Karlovi zodpovědný mistr Theodorik, který částečně osobně, částečně se svými
spolupracovníky, vytvořil celek, který nemá ve světě obdoby. Kromě nástěnných maleb
se tento umělec osobně podílel na vzniku obrazů především na oltářní stěně. Koncepce,
kdy jeho objemné postavy jako by přerůstaly na rámy, byla ve své době naprosto
ojedinělou. Spojení obrazu s relikvií v těle rámu světce v kapli i fyzicky zpřítomňuje.
Existuje veliké množství literatury, která se věnuje tomuto umělci i jeho tvorbě,
a tak se na toto téma podívejmě z trochu jiného úhlu.

4.5.1. Apokalyptická litanie a její souvislost s umístěním
deskových obrazů
Již jsme naznačili, že průběh ukazování ostatků mohl být spojen se zpěvem
Litanie všech svatých. František Fišer je zastáncem teorie, podle níž byl celý systém
umístění jednotlivých desek v kapli sv. Kříže úzce spojen s touto částí liturgie.128
Z původního zvolání Kyrie eleison typického pro středověk se na Západě postupně
vyvinula oblíbená a obecně rozšířená střídavá modlitba k Boží Trojici a k světcům
svědky pozemského života Kristova je typickou poctou pozdně gotického dvorského umění císaři.
S. 33.
127 FIŠER, F. Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí, s. 63.
128 FIŠER, F. Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí. Je třeba zmínit, že podle názoru
autora na zpěv litanie navazuje i výzdoba v kapli Panny Marie a malé kapli s ní spojené. Více
s. 184–204.
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praktikovaná zpravidla tak, že předříkávač oslovuje tři Božské osoby a řadu světců,
přednáší krátké prosby a uvádí důvody, pro které mají být vyslyšeny. Ostatní účastníci
sborově odpovídají. Po úvodních prosbách k Bohu trojjedinému o smilování jsou
žádáni o přímluvu světci včetně andělů, a to v ustáleném pořadí sedmi kategorií: Matka
Boží, andělé, patriarchové a proroci, apoštolové a evangelisté, mučedníci, vyznavači,
svaté ženy, přičemž obzvláště jména světců posledních tří kategorií měla různé krajové
varianty. V malířském cyklu zdejší Apokalyptické litanie jsou zobrazeny pouze Božské
osoby a přimlouvající se světci, zatímco obsah proseb malířsky vyjádřen být nemohl.
Po prosbách, ve kterých se promítají všechny potřeby, úzkosti a bídy středovékého
člověka a jeho snahy a cíle, následuje trojí prosba k obětovanému Beránkovi, načež je
zpěv litanie zakončen starobylým zvoláním, jímž začal: Kyrie eleison.129
Litanie se zpívala především při určitých dnech a příležitostech, pro něž byla
předepsána: při procesích o „velké litanii“ na den sv. Marka (25. dubna) a o třech
Prosebných, čili Křížových dnech, tedy v pondělí až středu před svátkem
Nanebevstoupení Páně, jak výslovně požadoval Karel IV. na karlštejnských
kanovnících: „Rovněž o Prosebných dnech budou konati obvyklé litanie s procesím.“
Vyzdvižením této naprosto samozřejmé povinnosti bylo nejspíše zdůraznění pro
Karlštejn plánovaného specifika – iluminované litanie všech svatých.130
Sám nápěv litanie svým rytmem připomíná, že tato motlitba bývala zpívána
za pochodu. Při konsekraci kostelů, při udílení kněžských a jiných svěcení, při
korunovačních a dalších příležitostech se do litanie vkládaly zvláštní prosby
a konsekrační formule a účastníci bohoslužby při ní klečeli, zatímco hlavní oficianti
spolu se svěcenci nebo budoucím králem leželi rozprostřeni před oltářem. Bývala
hlavní modlitbou též při mimořádných procesích a pobožnostech za odvrácení
hrozících pohrom. Nebývala tedy konána přímo k poctě světců, s kultem svatých však
bezprostředně souvisí. Zdá se, že v liturgii kostela svatého Víta měla litanie trvalé
místo i o některých dnech při ranním procesí po primě, pokud se toho dne nekonala
žádná výroční zádušní bohoslužba.131 Zvláštními formami litanie všech svatých byla
litanie říkaná nad umírajícím a litanie za zemřelé.

129 FIŠER, F. Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí, s. 186.
130 FIŠER, F. Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí, s. 187.
131 FIŠER, F. Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí. Nasvědčuje tomu i jedna položka
svatovítského inventáře z roku 1368: „Hnědá kápě sametová k litanii a k zádušnímu procesí“, s. 187.
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Při posuzování polohy jednotlivých deskových obrazů a pro identifikaci
jednotlivých světců si František Fišer zvolil za základ pražskou litanii všech svatých
z nejstarší tištěné příručky liturgie pražské, odvozené od nedochovaných rukopisů
svatovítských z doby Karlovy. Na základě srovnání konstatuje, že: „při sestavování
výběru světců jmenovaných v litanii byl stupeň ritu téměř mechanicky používaným
vodítkem a že nepočetné výjimky byly vždy odůvodněny. A protože naprostá většina
světců je identifikovatelná buď podle atributů nebo jiných známek, lze platnost řečené
zásady bezpečně ověřit... Stupeň ritu hrál důležitou úlohu i při rozmisťování
jednotlivých světců.“132 Je však samozřejmé, že při pouhém mechanickém postupu by
nebylo možno vytvořit působivé skupiny svatých knížat, rytířů, papežů, mnichů
a dalších.
Nejčestnější místa v ose oltářní stěny byla vyhrazena obrazům představujícím
Krista, následující místo zaujala Matka Boží se svými průvodci sv. Václavem
a sv. Palmáciem. (Zbytek mariánských invokací byl znázorněn ve výklenku okna
východního.) Andělé a proroci jsou umístěni ve speciálních řadách. U dalších obrazů
je za čestnější považována většinou dolní řada přístupná pohledům. Tímto způsobem
F. Fišer určil valnou většinu světců včetně těch, kteří postrádají atribut. Základním
klíčem pro něj byl text litanie, přičemž přihlížel i ke stupni liturgického uctívání
dotyčného světce, stejně jako ke skupině, v níž se tabule nacházela. Celý systém byl
limitován lokačními možnostmi, avšak jednotlivé postavy světců byly zařazovány
do jednotlivých podskupin malířského cyklu Apokalyptické litanie všech svatých
systematicky, a ve shodě se scholastickým způsobem myšlení panoval ve výběru
i zařazování světců pevný řád, nikoli libovůle.133
V samém závěru této části nemohu nezmínit velice netradiční umístění
hlavních oltářů na severní stěně kaple sv Kříže i kaple Panny Marie. Opominutí
ve středověku naprosto samozřejmé východní orientace kostelů a kaplí je zde často
zdůvodněno nejsilnější zdí na severní straně, a tedy nejbezpečnějším místem pro
uložení klenotů. Již po krátkém zamyšlení je jasné, že jde o nesmysl. Nejsilnější zeď
mohla být postavena kdekoli a zde je z toho důvodu, že z protilehlé stráně byl hrad
nejohroženější. Také samotný oltář mohl být postaven při východní stěně.
132 FIŠER, F. Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí, s. 191.
133 FIŠER, F. Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí. V této sovislosti je třeba zmínit, že
tímto způsobem F. Fišer objevil i třináct tabulí, které byly během staletí přemístěny a dnes se
nenachzejí na svém původním místě. S. 214 a 241.
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Zdůvodnění nejsilnější zdí také nevysvětluje, proč byl na severní stěně i oltář v kapli
Panny Marie v menší věži.
Již několikrát zde byl zmíněn třístupňový výstup do kaple sv. Kříže. Je možné,
že orientace oltářů zde pouze zachovává tento hlavní směr cesty a nemá žádný další
význam. Vlasta Dvořáková výstup chrakterizuje jako stupňovitou cestu do nebeské
křišťálové sféry, kam vejdou po smrti neohrožení bojovníci za víru. Zmiňuje, že jde
o představu původu orientálního, islámského, a čerpá z eschatologických arabských
traktátů, odkud ji převzal i sám Dante Alighieri.134 Je tedy celkem možné, že pouze tvar
hory a jediná přístupová cesta celý komplex nasměroval tímto směrem.

134 DVOŘÁKOVÁ, V. Mistr Theodorik, s. 24.
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5. Srovnání liturgického prostoru katedrály a Karlštejna
Až dosud jsme se věnovali postupně jednotlivým interiérům, budovám,
institucím, případně liturgii s nimi spojené. Pokusme se nyní nalézt to, co mají
společného, a v jakých oblastech života, či běžného provozu se liší. Pokud porovnáme
funkci katedrály sv. Víta a sakrálních interiérů na Karlštejně, je třeba konstatovat
několik naprosto zásadních rozdílů, které souvisí s jejich umístěním, původem, funkcí,
počtem osob zajišťujících provoz, i účelem jejich vzniku. Současně je však třeba
zmínit, že z hlediska způsobu finančního zajištění, liturgie, běžného provozu i finální
reprezentace mají tyto interiéry k sobě blíže, než by se na první pohled zdálo.
V případě liturgických prostor baziliky a později katedrály sv. Víta na Hradě
jde o specifické místo spojené s tradicí a dlouhou historií přemyslovského rodu.
Už umístění ve středu královského komplexu je specifické. Je metropolitním chrámem
určeným ke korunovacím a reprezentaci, současně je pohřebištěm panovníků i biskupů.
Díky svatým ostatkům a hrobu zemského patrona i poutním centrem.
Tomu všemu odpovídá i složitost liturgie a množství osob, které se na běžném
provozu podílejí. Oproti možnému zdání se však nejednalo o zcela otevřený prostor,
nýbrž místo ponořené do své (téměř nepřetržitě probíhající) liturgie, běžně přístupný
byl pouze nejvyšším hodnostářům církve, kanovníkům, oltářníkům a ostatním osobám,
které se na běžném dění podílely, či členům královské rodiny a osobám s nimi
spojeným.
Výjimkou pak bylo období církevních svátků a mimořádných obřadů, například
korunovací či pohřbů, kdy mohli dvořané tento prostor navštívit. Okázalost
a komplikovanost místní liturgie byla mimo jiné i součástí reprezentace panovnického
dvora a prezentace jeho vztahu k Bohu. S tím souvisí i symbolika uspořádání
a výzdoby katedrály, které sice dnes již těžko můžeme detailně porozumět, avšak
základní poselství je přístupné i naší generaci.
Místní kapitula byla nejen největší, ale i nejdůležitější v zemi a tomuto
významu odpovídal i bezprostřední kontakt s nejmocnějšími osobami, návaznost
na úřady, stejně jako finanční zajištění celé instituce.
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Karlštejn je v tomto kontextu místo poněkud zvláštní. Nově postavený hrad
uprostřed lesů, plný záhad, o jehož počátcích téměř nic nevíme. Možná původně
zamýšlený jako jakési „rodové“ sídlo Lucemburků. V určitém momentu je však
změněna koncepce a stává se místem uložení cenných relikvií a říšského pokladu.
Nedostatku informací by odpovídala nutnost bezpečnostních opatření spojených
s umístěním říšských korunovačních klenotů a ostatků.
Místní kapitula se svou velikostí ani finančním zajištěním rozhodně nemohla
srovnávat s kapitulou pražskou. Jiné, přísnější jsou i podmínky jejího fungování či
jmenování jejích členů. Liturgicky jde o prostor několika kaplí, kde, stejně jako
v katedrále, téměř nepřetržitě probíhá liturgie. Jde však o liturgii mnohem privátnější,
zato spojenou se specifickým zaměřením.
Zdůraznění zpěvu litanie v zakládací listině karlštejnské kapituly a její
souvislost s výzdobou kaple sv. Kříže napovídá, že invokace, prosby určené Boží
trojici, Panně Marii i příslušným svatým, byly výraznou (snad více než jinde) součástí
karlštejnského programu. S tím pak souviselo i uchovávání jejich ostatků, či
stupňovitost a gradující výzdoba jednotlivých liturgických interiérů. Reprezentační
funkce se mi jeví jako spíše druhotná, byť rozhodně nezanedbatelná. Jak praví F. Fišer:
„Ukazování svátostí bylo pro karlštejnské návštěvníky patrně mohutným duchovním
zážitkem. Zakladatel na tuto stránku věci určitě pamatoval.“135
Již ze samé podstaty tohoto místa vyplývalo, že šlo o prostor veskrze privátní,
ve smyslu přístupu zvenčí. Postupně vzrůstající počet členů kapituly, přítomnost
purkrabího a posádka na hradě svědčí naopak o tom, že toto soukromí neplatilo
do důsledku. Také již zmíněné ukazování ostatků urozeným návštěvám klid
a uzavřenost místa nejspíše do jisté míry narušovalo.

135 FIŠER, F. Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí, s. 253.
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6. Závěr
Ve své práci jsem se pokusila o popis dějin, vývoje a významu dvou (resp. čtyř)
liturgických prostorů v souvislosti s místem a významem, který ve své době zaujímaly.
Jejich vznik se datuje do doby vlády císaře Karla IV., která byla spojena s nebývalým
rozkvětem naší země, přičemž účel, původ ani způsob fungování těchto interiérů nelze
od osobnosti panovníka oddělit. Obě stavby jsou součástí určité koncepce, která
Karlovu vládu chrakterizuje.
Prvním sakrálním interiérem byl kostel a později katedrála sv. Víta, Václava
a Vojtěcha v komplexu Pražského hradu. Z dostupných materiálů jsem se pokusila
popsat založení a způsob fungování kapituly v souvislosti s organizací provozu
a zajištěním financování této, v Čechách tohoto druhu největší instituce.
Především jsem se však soustředila na liturgický provoz, ať již z hlediska
jednotlivých typů, či umístění v bazilice. Poměrně zásadní se jeví informace,
že podoba ritu v tomto kostele se během staletí (od 13. do počátku 15.) význačně
nezměnila, a ani po výstavbě katedrály, která plynule převzala jednotlivé funkce
předchozí stavby, nebyla kapitula nucena své staré rubriky měnit. Samotný liturgický
prostor byl v té době rušný, bohoslužby probíhaly téměř nepřetržitě a podílelo se
na nich veliké množství osob, nicméně interiér byl ponořený do svých modliteb.
Dvorská veřejnost až na určité výjimky přístup neměla. Těmito výjimkami byly
především různé svátky, korunovace či procesí.
Pokud se týče samotné výstavby katedrály, je kromě způsobu jejího financování
(z královských dolů, ze zdrojů kapituly i ze sbírek či donací) klíčové především
začlenění stavby do ideového programu Karla IV., spojeného se sakralizací
a legitimizací jeho postavení. Jeho ztvárnění najdeme jak ve stavbě a výzdobě katedrály
samotné, tak například ve znění korunovačního řádu. Projevem této snahy, stejně jako
císařovy religiozity, byl i jeho zájem o ostatky svatých. Shromažďoval je s osobním
zaujetím jako věřící člověk, současně však bylo vlastnictví těch nejcennějších spojeno
s jeho postavením a reprezentací.
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S vlastnictvím cenných relikvií a především říšských korunovačních klenotů
souvisí i výstavba Karlštejna. Lze předpokládat, že tento třístupňový komplex byl
původně stavěn jako lucemburský obytný hrad a teprve později byla celá koncepce
změněna pro umístění říšských insignií a ostatků svatých. V té době vznikla také
kapitula, která společně s místní posádkou měla tento poklad opatrovat a zajišťovat
liturgii ve všech třech kaplích.
Nedostatek zpráv s tímto hradem souvisejících je dnes jeden ze základních
problémů, který komplikuje odhalování byť i základních skutečností spojených
s počátky hradu. Nevíme, kdy bylo rozhodnuto o postavení hradu, není jisté ani
zasvěcení jednotlivých kaplí. Můžeme se jen dohadovat o významu a koncepci celé
stavby. Vzhledem k důrazu, který Karel kladl na symboliku, lze pokládat za zcela
záměrné rozvrstvení stavby do tří stupňů. Také symbolika kaple Panny Marie jako
místa, skrze které se vchází k Bohu, či kaple sv. Kříže jako místa setkání s Kristem
a nebeského Jeruzaléma, je poměrně čitelné. Nevíme však, proč jsou oltáře ve dvou
kaplích orientovány k severu, či zda je skutečně výzdoba nejvýznamnější kaple
s deskovými obrazy spojena se zpěvem litanie. Celý karlštejnský komplex je stále
zdrojem nejasností, které tvoří prostor pro další vědecké výzkumy.
Pokud nyní porovnáme oba liturgické komplexy, neujde nám, že mají mnoho
společného – kromě doby vzniku (míníme-li katedrálu a Karlštejn) i motivaci spojenou
se zbožností a reprezentací. Augustinovská třístupňová symbolika je čitelná
ve struktuře obou staveb a i podobný způsob výzdoby (například inkrustace) najdeme
v obou interiérech. Liturgii zajištují kapituly, a ač se svojí velikostí, finančním
zajištěním i striktností podmínek liší, intenzita bohoslužeb je podobná, jen snad jejich
smysl je v případě Karlštejna lehce posunut. Atmosféra míst, ve kterých jsou však tyto
liturgické prostory situovány, je naprosto rozdílná. Privátní místo hradu uprostřed lesů
vhodné k meditaci a katedrála ve středu města.
V obou případech jde však o prostory naprosto unikátní, mimo jiné i tím, která
osobnost se o jejich vznik zasloužila. Již dlouhodobě je prováděn výzkum uměleckých
děl užitých k jejich výzdobě, avšak v oblasti běžného fungování těchto institucí, jejich
finacování a liturgie lze nalézt velký prostor k dalším výzkumům.
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