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Havrda—Kovář—Žďárská / Románský kostel sv. Klimenta a příchod dominikánů na Staré Město pražské

ROČNÍK XXXI /  2015 /  č.  2

Nález neznámé románské konstrukce v suterénu jižního křídla pražského Klementina umožnil zamyšlení nad nejstarší zástavbou místa, 
kde se měl dle zmínky v tzv. Dalimilově kronice nalézat kostel sv. Klimenta. V této části Starého Města se ve vrcholném středověku nachá-
zela jedna z nejvýznamnějších církevních institucí své doby, klášter dominikánů. V článku jsou také shrnuty písemné prameny do poloviny 
13. století, které se týkají usazení řádu bratří kazatelů v Praze.

RoMaNeSque chuRch of St. cleMeNt aND the aRRiVal of DoMiNicaNS to PRague olD towN iN the light of the MoSt ReceNt 
DiScoVeRieS

the discovery of Romanesque construction in the basement of the south wing of Prague Klementinum prompted discussion on the earliest 
buildings on this site where the church of St. clement should have been situated according to a mention in so called Dalimil´s chronicle. 
also one of the most important ecclesiastical institutions of its period was to be found on this site in the high Medieval ages. the article 
also summarises written evidence up to the mid 13th century concerning the settling of the order of brothers Preachers in Prague.
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Kvádříková konstrukce objevená při stavebněhistorickém průzkumu v barokním sklepě jezuitské 
koleje severovýchodně od závěru kostela Nejsvětějšího Salvátora dokládá existenci raně středo-
věké architektury, která je starší než v těchto místech vybudovaný rozsáhlý raně gotický domi-

nikánský konvent. Význam-
né části pražského kláštera 
bratří kazatelů byly odkryty 
při nedávno realizovaném ar-
cheologickém výzkumu v již-
ní části Klementina (Havrda/
Kovář 2011; Havrda/Kovář/
ProKoPová 2013; Havrda/Pro-
KoPová/Kovář 2013; Havrda/
ŽďársKá/Kovář 2014 a 2015), 
ovšem objevené zdivo z pra-
videlných opukových kvá-
dříků náleží patrně ke starší 
stavbě, která se nalézala pod 
Vlašskou kaplí v Karlově ulici 
(obr. 1: 1; 2: 1).1

V průběhu 12. století vzniká 
v  prostoru pražské před-
lokační aglomerace řada 
menších sakrálních staveb. 
Jednalo se převážně o ne-
velké svatyně s  převahou 
prostých jednolodních kos-
telíků a vyskytují se zde též 
rotundy. Na základě sou-
časného stavu bádání se 

1 archeologický výzkum vedl J. havrda a a. Žďárská (roz. Prokopová). Součástí výzkumu byla i stavebněhistorická analý-
za odkrytých stavebních konstrukcí, kterou provedl M. Kovář.
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Obr. 1. Praha 1-Staré Město, 
románské kostely v 1. třetině 
13. století (dle dragoun 1998, 50; 
dragoun 2002 upraveno a dopl-
něno). 1 – kostel sv. Klimenta; 2 – 
kostel sv. Jana Křtitele Na Zábradlí; 
3 – rotunda sv. Kříže; 4 – kostel 
sv. Valentina; 5 – kostel sv. Vavřin-
ce; 6 – kostel sv. ondřeje (přesná 
lokalizace nejistá); 7 – kostel sv. fili-
pa a Jakuba; 8 – kostel sv. Štěpána 
ve zdi (přesná lokalizace nejistá); 9 – 
kostel sv. Martina ve zdi; 10 – kostel 
sv. Jiljí (románská fáze předpo-
kládána); 11 – kostel sv. Michala; 
12 – kostel sv. havla (románská 
fáze předpokládána); 13 – kostel 
sv. linharta; 14 – kostel Panny Ma-
rie Na louži, 15 – kostel sv. Martina 
Menšího (románské stáří hypotetic-
ké); 16 – kostel Panny Marie před 
týnem; 17 – kostel sv. Benedikta; 
18 – kostel sv. haštala; 19 – syna-
goga (přesná lokalizace nejistá). 
Zelená linie – hranice spodního 
terasového stupně; hnědá linie – 
opevnění Starého Města (Mapový 
podklad na základě Mapy evidence 
nemovitostí sestavila a historické 
prvky zobrazila S. Babušková, 
2015.)

Románský kostel sv. klimenta a příchod 
dominikánů na staRé město pRažské  
ve světle nejnovějších objevů
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