
STRUČNÉ DĚJINY KRÁLOVSKÉ KOLEGIÁTNÍ KAPITULY VŠECH SVATÝCH NA HRADĚ PRAŽSKÉM

Založení kapituly: 1. prosince 1340 
Kolegiátní kapitula byla založena markrabětem moravským Karlem IV. 
při kostele Všech svatých na Hradě Pražském. Členy kapituly byli v té 
době klerikové zaměstnaní v panovníkově kanceláři. Prvním proboš-
tem se stal pozdější první český kardinál Jan Očko z Vlašimi.

spojení kapituly s univerZitou karlovou: 30. července 1366
Karel IV. spojuje Karlovu univerzitu založenou r. 1348 s Kolegiátní ka-
pitulou tím, že místa kanovníků vyhrazuje mistrům vysokého učení 
pražského.

spor o jana Husa a doba reformátorů církve: 1415
Kolegiátní kapitula jako univerzitní subjekt byla zatažena do neblahých 
událostí a teologických sporů, které předcházely a následovaly rok 
1415. Kapitula byla na mnoho let rozdělena mezi katolíky a utrakvisty 
podobně jako pražská univerzita. V konečném důsledku pak dochází 
na dobu cca 200 let k postupnému utlumení života kapituly a spojování 
kanonikátů s Metropolitní kapitulou.

velký požár malé strany: 2. června 1541
Vážným zásahem do bohoslužebného života kapituly byl požár Malé 
Strany, při kterém byl zcela zničen kapitulní kostel Všech svatých. Na 
dobu 40 let tak byla znemožněna činnost kapituly při jejím hlavním sídle.

rekonstrukce kapitulníHo kostela všecH sv.: 20. srpna 1580
S podporou arcikněžny Alžběty Habsburské dochází k opravě kapitul-
ního kostela přibližně do dnešní podoby. Chrám posvětil pražský arci-
biskup Antonín Brus z Mohelnice.

přenesení ostatků sv. prokopa: 29. května 1588
Rozhodnutí císaře Rudolfa II. přispívá k přenesení ostatků sv. Prokopa 
ze Sázavského kláštera do kostela Všech svatých.

nová statuta kolegiátní kapituly: 15. července 1627
Toto datum bývá spojováno s plnou obnovou života kapituly po téměř 
dvousetletém období faktické nečinnosti. O obnovu se zasloužil přede-
vším císař Ferdinand II., který navázal na ustanovení Otce vlasti, upravil 
život kapituly v současných poměrech a jmenoval nové kanovníky.

doba reformátorů státu: 18. století

Toto období dějin Kolegiátní kapituly je spojeno s vládou císařovny 
Marie Terezie a Josefa II., kteří mezi členy kapituly jmenují především 
muže spolupracující na tzv. osvícenských reformách státu. Mezi nejvý-
znamnějšími můžeme jmenovat např. Jana Ferdinanda Kindermanna 
spojeného se školskou reformou.



nástup komunistické diktatury

Zásadní zlom života kapituly ve 20. století představuje Únor 1948. Ko-
munistická vláda získává absolutní kontrolu nad veřejným působením 
kapituly a jmenováním jejích členů. Dochází k vyvlastnění majetku ka-
pituly a omezení její činnosti výhradně na bohoslužby.

doplnění sboru kanovníků: 1975 a 1987
Sbor kanovníků byl částečně doplněn v r. 1975 o některé představitele 
Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty se sídlem v Litoměřicích. Kar-
dinál František Tomášek pak doplňuje další členy kapituly až v r. 1987.

po sametové revoluci

Po čtyřiceti letech komunistického útlaku se kapitule nabízejí nové mož-
nosti jejího svobodného působení. Dochází k doplnění členů kapitulního 
kolegia a otevřela se složitá jednání o možnosti navrácení historického 
majetku, který kapitula vlastnila před r. 1948. Jeho výnos kapitula využí-
vá zejména k údržbě kapitulního chrámu a podpoře akademické činnosti.

doba po Založení československé republiky

Se vznikem Československého státu r. 1918 dochází i k úpravám života 
Kolegiátní kapituly. V této době obsazují místa kanovníků především 
vyučující na české teologické fakultě Karlovy univerzity.
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