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lidí. Pro pastorační práci se dominikánům v růženci dostává do rukou vynikající 

prostředek přístupný a zároveň přiměřený velmi rozdílným skupinám lidí, na něž 

se následovníci sv. Dominika obracejí. Duchovní stravu v něm mohou nalézat jak 

lidé bez hlubšího náboženského, natožpak teologického vzdělání, stejně jako lidé 

dobře znalí Písma a teologické nauky. Svědčí o tom rychle se šířící růžencová 

bratrstva různých forem, velká obliba svátku Panny Marie Královny posvátného 

růžence a množství dominikánských kostelů či alespoň oltářů zasvěcených tomuto 

mariánskému titulu. Tato forma zbožnosti vyrůstající z řádové spirituality nachází 

vstřícnou odezvu v univerzitních obcích, k nimž dominikáni téměř neodlučitelně 

patří, podobně jako v měšťanském prostředí rozvíjejících se měst.

Apoštolové tajemství Ježíšova života
Dominikáni od počátku své existence ve 13. století vědomě obydlují městské 

prostředí, aby byli blízko lidem, kterým hlásají Boží slovo. Díky teologickým 

důrazům na článek víry o vtělení Slova a na tajemství Ježíšova pozemského 

bytí i díky formám duchovního života, které tyto teologické akcenty převádějí 

do modlitby a kontemplace, zabydlují dominikáni duchovnost univerzitního 

a městského prostředí tajemstvími Ježíšova života, v nichž se uskutečňuje dílo 

spásy a které jsou vzorem pro život křesťanů všech dob. Bratři kazatelé, usilující 

o napodobování způsobu života apoštolů, se tak při hlásání Božího slova stávají 

apoštoly tajemství Ježíšova lidského života.

Jan Havrda

Historie a podoba 
dominikánského kláštera 
sv. Klimenta

Pro poznání života obyvatel středověkého města je role archeologických nálezů 

nezastupitelná. Zvláště pro raně středověké období neexistuje příliš mnoho 

písemných pramenů, z nichž by bylo možné rekonstruovat život obyvatel metropole 

eského království. Archeologie současně přináší informace o zaniklé architektuře 

a výjimečně též o uměleckých dílech, která byla součástí církevních i profánních 

staveb. Zlomek gotického reliéfu nalezený v roce 2016 v raně novověké zděné 

konstrukci – v nepoužívaném sakráriu kostela Nejsv. Salvátora v pražském 

Klementinu – patří k unikátním nálezům, které by neměly zůstat bez povšimnutí. 

Jezuitský kostel Nejsv. Salvátora, dnes duchovní centrum pražské Akademické 

farnosti, byl postaven na ruinách středověkého chrámu sv. Klimenta, konventního 

kostela dominikánského kláštera. Pražský klášter Bratří kazatelů, náš nejstarší 

mendikantský konvent, patřil k jedné z nejvýznamnějších církevních institucí 

v Čechách. Byl centrem vzdělanosti, mistři vyučující na řádové škole byli současně 

řádnými profesory na teologické fakultě pražské univerzity. Intelektuálně zaměření 

dominikáni intenzivně působili ve městech a pro své vystupování, misionářský 

elán a důraz na evangelijní chudobu se stali velmi oblíbenými. Jejich kazatelské 

umění opřené o nejlepší soudobé teologické vzdělání jim umožnilo účinně 

působit v duchu ideálů jejich zakladatele sv. Dominika na nejširší vrstvy lidnatých 
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V roce 2013 probíhal v areálu Klementina archeologický výzkum NPÚ Praha. Ve výkopu na Studentském nádvoří byly 
objeveny pozůstatky severního křídla dominikánského kláštera sv. Klimenta (foto vlevo nahoře). Zde byla odkryta 
i podlaha raně gotického refektáře adaptovaného asi kolem poloviny 14. století. Dobře zřetelná je dlažba z opukových 
gotických dlaždic a obvodová lavice (foto vlevo dole). Pozůstatky staveb kláštera byly nalezeny i při liniovém výkopu 
na Hlavním nádvoří (foto vpravo nahoře a dole). 

„Portál Mistra Eckharta“. Na podlaze studenty dnes oblíbené a hojně používané krypty Nejsv. Salvátora stojíme 
na středověké úrovni staré Prahy. Je zde také viditelný přechod dominikánských zdí do barokní jezuitské novostavby. 
Část dobře viditelného portálu, který se nachází v historickém zdivu, však zatím nebylo možno bezpečně časově určit. 
Chodil tudy spolu s bratry slavného konventu i Mistr Eckhart nebo jde o průchod vestavěný až v některé z barokních 
fází jezuitské stavby?    

> Unikátní památkou na liturgii konanou v klášterním kostele sv. Klimenta je Graduál magistra Václava. Tento domini-
kán působil v Praze okolo roku 1400. Nádherně iluminovaný rukopis vznikl přímo pro pražský dominikánský konvent. 
Na miniatuře s Ukřižováním je zobrazen i sv. Dominik s modelem kostela a klečícím dominikánem. Archiv UK.
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městských aglomerací. Duchovní centrum u Karlova mostu má nesmírně bohatou 

historii, která je však odkrývána po částech a pro mizivé množství relevantních 

středověkých písemných pramenů je nutno ji skládat z jednotlivých střípků – 

archeologických a dalších objevů –, které nikdy nevytvoří úplný obraz minulosti. 

Pojďme se podívat na to, co dnes vlastně o starém dominikánském klášteře víme.

Historie dominikánského konventu sv. Klimenta u paty mostu
Někde poblíž staroměstského konce Juditina mostu stával kostelík sv. Klimenta. 

Byl to jeden z malých románských kostelů, kterých se na přelomu 12. a 13. století 

nalézalo v pražské středověké sídlištní aglomeraci několik desítek. Právě k němu 

přicházejí dominikáni, známí též jako Bratři kazatelé, kteří se po příchodu do Prahy 

nejdříve usadili u kostela sv. Klimenta v Klimentské ulici, v části Prahy označované 

jako Poříčí. Dominikáni byli prvním mendikantským řádem, který se dostal do Čech, 

a to nejspíše v roce 1225 či 1226, patrně z kláštera v Krakově. Krátce poté, asi ještě 

v průběhu 30. let 13. století, se Bratři kazatelé přesouvají do centra města. Jako 

důvod uvádí většina badatelů zahájení výstavby staroměstského opevnění. Poříčí, 

kde dominikáni sídlili, zůstalo po dokončení staroměstské hradby neopevněným 

předměstím. O jiném důvodu přesunu nás informuje autor Dalimilovy kroniky. Žena 

jménem Trubka oznámila, že měla zjevení, v němž jí sv. Kliment rozkázal, aby se 

Bratři kazatelé usadili u paty pražského mostu a tam sloužili: „... predikateři do země 

přídu a k svatému Klimentu do Pořiečie vnidu. Tehdy u svatého Klimenta u mosta 

přízednicě bieše, ta sobě jmě Trubka jmějieše. Ta sě je mluviti, že svatý Kliment 

velí jim u mosta sobě slúžiti. Proto predikateři s Pořiečie vynidu a k svatému 

Klimentu k mostu přijidu.“ Kdo byla žena jménem Trubka, nevíme. Další zprávy o ní 

v pramenech chybí. Patrně se jednalo o osobu s určitou autoritou, snad i ctěnou 

pro svůj zbožný způsob života. Pocházet mohla i z významného či zámožného 

rodu. Přízednice, též inclusy či reclusy, byly ženy, které se rozhodly pro jistý typ 

poustevnictví, obvykle nikoli v liduprázdné krajině, ale „zazděné“ přímo uprostřed 

města. Žily izolovaně v samostatné stavbě, v níž v odloučenosti od okolí trávily 

čas modlitbou a rozjímáním. Ze západní Evropy jsou známy případy, kdy takovéto 
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inclusy měly i své služebnice či pomocnice, které jim zprostředkovávaly kontakt 

s okolním světem. V českém prostředí žádnou další takovouto osobu kromě 

zmíněné Trubky prameny neuvádějí. 

Je tedy možné předpokládat, že dominikáni zůstali na místě svého prvního 

pražského působiště u Sv. Klimenta na Poříčí jen krátkou dobu a záhy se 

přestěhovali k Juditinu mostu, ke kostelu stejného zasvěcení. To naznačuje 

i archeologické datování pozůstatků nejstarší etapy výstavby svatoklimentského 

kláštera u paty mostu.1

S historickou realitou volně nakládající renesanční kronikář Václav Hájek z Libočan 

uvádí, že dominikáni sídlili na Poříčí sedmnáct let. „Toho roku (1227) také bratří 

predykatorové zákona sv. Dominika s povolením krále Přemysla i Vácslava krále, 

také i nějakým ponuknutím Božským (tak jakž sú oni pravili) hnuli se z kláštera 

sv. Klimenta z Pořiečan, kterýž sú 17 let držali, a obrátili se do Většího města 

Pražského a přestěhovali se s svými věcmi kostelními do kaply také sv. Klimenta, 

kterúž byl někdy Vladislav, král Český, dal pro nějaké od anděla Božího napomenutí 

postaviti.“ Podle Hájka by tak původní kostel sv. Klimenta pocházel již z první 

čtvrtiny 12. století, neboť král Vladislav I., který ho měl založit, vládl v letech 1109–

1117 a 1120–1125.

Přesnou lokalizaci románského kostela sv. Klimenta u Juditina mostu, k němuž 

dominikáni přišli, neznáme. S největší pravděpodobností stál v místě lodi kostela 

Nejsv. Salvátora. Severně od něj, v průjezdu mezi Křižovnickým náměstím 

a Studentským nádvořím Klementina, bylo totiž objeveno pohřebiště, které 

pravděpodobně náleželo k nějaké starší sakrální stavbě.2 Zde – u východního 

konce mostu – se patrně nacházel raně středověký dvorec s kostelem obklopeným 

hřbitovem. K jeho areálu mohl kromě dřevěných či dřevohliněných staveb patřit 

1 Podrobně viz Jan Havrda – Miroslav Kovář – Anna Žďárská: „Dominikánský klášter sv. Klimenta v Praze na Starém Městě. 

Z výsledků archeologických a stavebně historických výzkumů“. IN: Staletá Praha 33, 2017, v tisku.

2 Toto umístění se právě na základě zmíněných hrobů jeví jako pravděpodobnější než dříve uvažovaná poloha východně 

od presbytáře kostela Nejsv. Salvátora. Jan Havrda – Miroslav Kovář – Anna Žďárská: „Románský kostel sv. Klimenta 

a příchod dominikánů na Staré Město pražské ve světle nejnovějších objevů“. IN: Staletá Praha 31, 2015/2, s. 48, obr. 6.

i kamenný kvádříkový dům, jakých z této části Prahy známe několik. Jedna stěna 

zmíněného domu byla objevena ve sklepě pod sakristií kostela Nejsv. Salvátora.3 

Dnes je tato jednoduše upravená suterénní místnost zvaná Krypta používána jako 

víceúčelová prostora sloužící k různým aktivitám akademické farnosti. 

Podle kroniky Beneše Krabice z Weitmile měly být v kostele sv. Klimenta uloženy 

ostatky pražského biskupa Pelhřima, příznivce dominikánského konventu, který 

zemřel 25. ledna 1240. Tento biskup, podporovatel politiky krále Přemysla  

Otakara I., seděl na pražském biskupském stolci krátce, jen v letech 1223–1225. 

Na nátlak papeže Honoria III. musel rezignovat, ale ponechal si biskupský titul 

a důchody. Ve 30. letech se tak podepisoval jako Peregrin, kdysi biskup pražský. 

O významu dominikánského konventu a jeho etablování v pražském církevním 

provozu svědčí papežská listina z roku 1238. Papež Řehoř IX. jmenoval převora 

pražského kláštera sv. Klimenta vizitátorem nového českého řádu – křižovníků 

s červenou hvězdou, jediného u nás založeného řeholního řádu. Jeho zakladatelkou 

byla královská dcera, sv. Anežka. Dominikáni byli jistě podporováni vládnoucími 

Přemyslovci – Přemyslem Otakarem I. a jeho synem Václavem I. Bratři kazatelé 

měli příznivce i v kruzích v okolí panovníka, o čemž svědčí odkaz královského 

číšníka Zbraslava, který v roce 1238 zanechal část svého majetku dominikánským 

konventům v Praze a v Hradci Králové. 

V roce 1245 již klášter či alespoň jeho podstatná část stála, což dokládá zpráva 

z Příběhů krále Václava I. Ta nás informuje o tom, že „za časů téhož krále  

[Václava I.] vystaveno jest mnoho domů řeholních ve městě pražském, totiž Bratří 

kazatelů u Sv. Klimenta…“ Roku 1248 se v klášteře konala provinciální kapitula. 

Sjeli se do něj proto zástupci českých, moravských, slezských i polských konventů, 

neboť do konce 13. století patřily naše kláštery do polské řádové provincie. V té 

době už tedy musel být svatoklimentský klášter z větší části dobudován, jistě bylo 

dokončeno severní křídlo s refektářem a východní s kapitulní síní. 

3 Tamtéž, s. 42–61.
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Pohled na jižní stěnu schodiště do sklepa („krypty“) pod sakristií kostela Nejsv. Salvátora 
s unikátně dochovanými úseky středověkých zdí. Jedná se o jediné dnes viditelné zdivo 
dominikánského kláštera (světle šedě). Na schodišti je dokonce dochován fragment zdiva 
z předdominikánské fáze stavby: románské kvádříkové stavby (tmavě šedě). Hypoteticky 
právě v ní mohla přebývat poustevnice Trubka. Nahoře fotogrammetrický snímek, dole kresba 
s vyhodnocením. Podrobnější analýza viz: Havrda, J. – Kovář, M. –  Žďárská, A.: „Románský 
kostel sv. Klimenta a příchod dominikánů na Staré Město pražské ve světle nejnovějších objevů.“ 
IN: Staletá Praha 31, 2015/2, s. 53.
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Z pražského dominikánského kláštera se postupem času stalo významné centrum 

duchovního a intelektuálního života. Kláštery dominikánů nepředstavovaly 

jen uzavřené řeholní komunity, nýbrž byly do jisté míry součástí politického 

a společenského života středověkých měst. Zároveň se ukazuje, jaké důvěře se 

dominikáni v této době těšili. V areálech klášterů se konala duchovní i světská 

shromáždění s různou náplní. Také se zde setkávali čeští páni, probíhala zde 

zasedání městské rady, různá jednání a soudy. Patrně nejvýznamnější událost 

se v klášteře konala v roce 1359. Tehdy pražský konvent hostil zástupce všech 

dominikánských klášterů, kteří se do Prahy dostavili na zasedání generální kapituly 

řádu. Té se osobně účastnil i císař Karel IV. V klášteře sídlil od druhého desetiletí 

14. století inkviziční soud. V roce 1342 se však přestěhoval do samostatného 

domu mimo areál kláštera. Jako inkvizitor zde působil i známý dominikán Kolda 

z Koldic, lektor v klášteře sv. Klimenta, který jeden čas zastával úřad převora 

české dominikánské provincie. Tento autor duchovních textů se snad osobně znal 

s německým mystikem Mistrem Eckhartem, který v Praze strávil nějakou dobu, 

neboť v letech 1307–1311 působil ve funkci představeného české dominikánské 

provincie. Jednou z jeho povinností byly tzv. vizitace, osobní návštěvy jednotlivých 

klášterů.4 

V pražském klášteře existovala snad již ve 13. století škola, na které studovali 

příslušníci řádu. Důraz na vzdělání ukazuje i založení vyššího stupně dominikánské 

řádové školy (studium generale). Ta byla zřízena v roce 1347 na žádost Karla IV. 

Někteří dominikáni současně s příslušníky několika dalších řeholních řádů 

přednášeli na teologické fakultě nově založené pražské univerzity. Během 

pražského pobytu magistra řádu Rajmunda z Capuy na jaře roku 1384 došlo 

dokonce k vydání listiny týkající se specifického duchovního propojení univerzity 

s dominikánským studiem generale. Členům univerzity byla dána účast 

na duchovních dobrech řádu. Rajmund též uložil modlitby za zemřelé členy 

univerzity jako za členy řádu a propůjčil pro bohoslužbu a společná shromáždění 

4 Jan Sokol: Mistr Eckhart a středověká mystika. Praha 1993, s. 32.

kapli sv. Vincenta ve svatoklimentském klášteře. O rok dříve došlo k právní 

inkorporaci dominikánského studia do svazku univerzity. Členové řádu byli 

na univerzitě oprávněni studovat a získávat všechny akademické hodnosti podle 

zvyků pařížského studia.5 Žádný jiný řád kromě dominikánů neměl takto právně 

upraven vztah k univerzitě. 

Přesně lokalizovat zmíněnou kapli sv. Vincenta neumíme. Informace o další 

sakrální stavbě kláštera pochází až z počátku 15. století, kdy je zmíněna kaple  

sv. Bartoloměje. Ta se bezpochyby nalézala ve východní části klášterního areálu 

a bývá zmiňována současně se zahradou, do které patrně zasahovala. 

Jedinou památkou na liturgii konanou v předhusitském období ve svatokliment-

ském klášteře je unikátně dochovaný Graduale Magistri Wenceslai. Jedná se 

o knihu obsahující texty gregoriánského chorálu, zpívané při mešní liturgii. Mistr 

Václav působil v klášteře mezi lety 1396–1401 jako lektor a vznik graduálu je řazen 

právě do tohoto období. Je zřejmé, že bohatě iluminovaný rukopis vznikl přímo 

pro pražský dominikánský konvent. Na titulní miniatuře se zpodobněním Boha Otce 

a sv. Dominika je kromě donátora rukopisu označeného jako frater Wenceslaus, 

dictus Sech, magister sacrae theologie, zmíněn též písař frater Jacobus Pragensis. 

O vlastníku rukopisu vypovídají i postavy řeholníků v dominikánských pláštích. 

Graduál byl patrně pořízen jako zbožný odkaz člena dominikánského řádu 

a univerzitního profesora své komunitě.6

Dne 8. srpna 1420 byl konvent přepaden husity. V následujících letech byly 

části vypáleného a pobořeného kláštera rozprodány soukromníkům. Po obvodu 

konventu bylo po roce 1420 postaveno několik nevelkých domů, v nichž žili 

nejčastěji drobní řemeslníci – švec, kovář, písař apod. Přímo v klášteře v roce 

1429 přebývalo osm podnájemníků. Do rukou soukromníků se tehdy dostala 

také klášterní zahrada, položená východně od kvadratury. Bratři kazatelé se 

5 Jaroslav Kadlec: „Řeholní generální studia při Karlově Universitě v době předhusitské“. IN: Acta Universitatis Carolinae – 

Historia Universitatis Pragensis 7, Praha 1966, s. 66.

6 Michal Svatoš: Graduale Magistri Wenceslai / Graduál Mistra Václava. Praha 1986.
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po husitských bouřích do zpustošeného areálu vrátili. V průběhu let 1420–1467 

žilo v rozvalinách svatoklimentského kláštera několik dominikánů. Roku 1429 byl 

bratr Václav, kazatel u Sv. Klimenta, sťat mečem a jeho tělo bylo vhozeno do Vltavy, 

protože kázal proti husitům. Podobný osud stihl lektora Jana, který též vystupoval 

proti husitskému učení. Byl chycen a utopen ve Vltavě. Roku 1467 museli bratři 

uprchnout do Plzně a Českých Budějovic. Teprve roku 1496 povolal král Vladislav 

na žádost pražských měšťanů dominikány z Polska.7 Klášter v původní velikosti již 

ale obnoven nikdy nebyl.

Pro situování klášterního kostela sv. Klimenta jsou významné nečetné zmínky 

v písemných pramenech,8 z nichž vyplývá, že v polovině 15. století stál v nárožní 

poloze u vyústění Karlovy ulice na Křižovnické náměstí nevelký domek. Postaven 

byl v místě západního konce lodi klášterního kostela sv. Klimenta, a to patrně 

po roce 1420. Je otázkou, zda byla loď konventního kostela do husitských válek 

dostavěna, či dokončena stavebně nebyla a měšťané poté, co získali pozemek 

s pouze rozestavěným kostelem, jeho relikty využili při stavbě domu. Domek, 

který byl později nákladně přestavěn, koupil kovář Michal. Důležitá je zmínka 

z roku 1594 že, „nárožní dům proti mostu, spojený obloukem s naším chrámem 

novým…“.9 Z této zmínky o oblouku – snad mezilodní arkádě středověkého chrámu 

– vyplývá, že při stavbě lodi jezuitského kostela Nejsv. Salvátora byly patrně 

použity středověké zdi klášterního kostela sv. Klimenta. Navíc zpráva o oblouku 

ukazuje, že pokud nebyla loď gotického kostela do roku 1420 přímo dokončena, 

alespoň se v její stavbě značně pokročilo. Je ovšem nutno poznamenat, že při 

výzkumech v posledních letech nebyly žádné intaktní konstrukce náležející kostelu 

sv. Klimenta nalezeny, a to ani v kryptách kostela Nejsv. Salvátora, ani nad dnešní 

barokní klenbou chrámu. Žádné středověké konstrukce nebyly nalezeny ani při 

nedávné rekonstrukci Vlašské kaple. Je ale velmi pravděpodobné, že se pozůstatky 

7 Tomáš Černušák – Augustin Prokop – Damián Němec: Historie dominikánů v českých zemích. Praha 2001, s. 103–104.

8 Například Jiří Čarek: „Z dějin staroměstských domů“. IN: Pražský sborník historický 11, 1978, s. 20–39. 

9 Milada Vilímková: „Dějiny kostela“. IN: Stavebně-historický průzkum Prahy. Staré Město. Kostel sv. Salvátora.  

M. Vilímková – O. Rulc, pasportizace SÚRPMO, strojopis, Praha 1970, s. 17.

středověkého kostela sv. Klimenta skrývají hlouběji pod dnešním povrchem, 

pod podlahou krypt vybudovaných v 17. století. Hypoteticky je zdivo gotického 

klášterního kostela sv. Klimenta obsaženo i ve hmotě polygonálního presbytáře 

kostela Nejsv. Salvátora. 

Podoba dominikánského kláštera 
Během barokní výstavby Klementina došlo k odstranění všech starších 

středověkých i raně novověkých zděných konstrukcí. Jen na dvou místech, 

v barokních sklepích jezuitské koleje, se dochovaly dodnes viditelné nevelké úseky 

předbarokních zdiv. První archeologický výzkum v areálu Klementina se uskutečnil 

v roce 1970 v jihovýchodním rohu Studentského nádvoří, v místech, kde se ve  

13. až 16. století nacházel rajský dvůr středověkého kláštera. Žádné starší 

konstrukce tu kromě dlažby datované mincí z doby vlády Jana Lucemburského 

zaznamenány nebyly. Až výzkumy provedené po roce 2012, při kterých byly 

odkryty části několika staveb ze 13. století, ukázaly na výstavnost zaniklého 

mendikantského kláštera. Navíc ve vrstvách vzniklých při zvyšování terénu 

archeologové našli více než sto dvacet opukových a též několik málo pískovcových 

architektonických článků. Některé byly nalezeny mezi stavebním odpadem, 

jiné v novověkých suťových navážkách, další byly druhotně použity jako běžný 

stavební kámen při zdění mladších konstrukcí. I když nevíme přesně, ze kterých 

částí kláštera zlomky raně a vrcholně gotických klenebních žeber, svazkových 

přípor a fragmentů okenních kružeb původně pocházely, jejich existence ukazuje 

na složitý architektonický vývoj celého areálu, jehož poslední části zanikly  

v roce 1711, kdy byl odstraněn i východní díl kláštera s původní kapitulní síní, do té 

doby jezuity využívanou. Archeologické odkryvy historických zdiv dovolily poznat 

základní uspořádání středověké klauzury. Mohl být vymezen rajský dvůr s ambitem, 

o němž existuje zmínka z roku 1309. V chodbách ambitu byli běžně pohřbíváni 

příznivci kláštera. Objeveno bylo několik desítek hrobů. Na severní straně stávalo 

křídlo kvadratury s jídelnou (refektářem), doloženou v písemných pramenech 

k roku 1281. Ve vrcholném středověku představoval refektář monumentální 
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Soutisk plánů rekonstrukce dominikánského konventu, 
středověké zástavby města a dnešního areálu Klementina. 
Místo aktuální instalace nalezeného reliéfu v presbytáři 
Nejsv. Salvátora vyznačeno červeně. Plán byl sestaven 
na základě výsledků archeologického výzkumu v letech 
2012-2015. Plán sestavili Jan Havrda, Jakub Hlavatý, 
Miroslav Kovář a Anna Žďárská.
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halový prostor o velikosti přibližně 37 × 10 m. Na základě zpráv v různorodých 

písemných pramenech víme, že již od druhé poloviny 13. století byla jídelna kláštera 

využívána nejen k setkávání dominikánů, ale i k různým světským účelům, jako 

bylo například zasedání městské rady či různá jednání českých pánů. Západně 

či východně od jídelny se patrně nalézala kuchyně. Pro absenci vhodných sond 

nemáme žádné informace o možné existenci západního křídla kvadratury. Pouze 

částečně bylo prozkoumáno východní rameno klauzury s kapitulní síní rozšířenou 

o polygonálně ukončenou kapli. Tato kaple spolu se středověkou kapitulní síní 

sloužila po husitských válkách jako hlavní konventní kostel a přešlo na ni i jeho 

svatoklimentské zasvěcení. Původní vrcholně gotický kostel byl po roce 1420 

v rozvalinách. Na historických plánech je jižně od zmíněné kaple zobrazena další 

menší stavba s polygonálním východním zakončením. Patrně se též jednalo o kapli 

vystupující z kapitulní síně. Zasvěcení obou kaplí neznáme. Jednou z možností je, 

že se jedná o kaple sv. Vincenta a sv. Bartoloměje. O jejich existenci jsme zpraveni 

z písemných pramenů. Kaple sv. Vincenta měla sloužit ke společným bohoslužbám 

členů univerzity a dominikánů, muselo se tak jednat o dostatečně velkou stavbu. 

U lokalizace kaple sv. Bartoloměje nepanuje mezi badateli shoda. Pražský historik 

Jiří Čarek předpokládal, že se jednalo o samostatný kostel stojící v nejvýchodnější 

části kláštera. Snad je spíše možné hledat ji právě u východního křídla kvadratury. 

Nad kapitulní síní se patrně nalézala společná ložnice bratří (dormitář). Presbytář 

gotického klášterního kostela se nacházel jižně od kvadratury. Stejnou stavební 

technikou jako kapitulní síň a refektář byl východně od klauzury postaven objekt 

s valeně zaklenutým suterénem. Pro značnou tloušťku zdí je třeba předpokládat, že 

stavba měla více podlaží. Snad mohl sloužit jako dům pro hosty (domus hospitum), 

jenž byl běžnou součástí mendikantských klášterů 13. století.10 Eventuálně se 

mohlo jednat o obydlí laických členů řádu. Jako méně pravděpodobné se jeví 

ztotožnění této stavby s nějakým hospodářským provozem kláštera, neboť 

10 Marek Peška: Dominikánský konvent sv. Michala v Brně na Rybném trhu. Historie a stavební vývoj do poloviny 17. století 

v kontextu střední Evropy. Disertační práce, Masarykova univerzita, Brno 2015, s. 112.

dominikánské konventy zvláště v počátcích své existence žily z almužen, odkazů 

a dávek za bohoslužebné úkony a programově hospodářské stavby nebudovaly. 

Stejně tak se patrně nejednalo o infirmarium (místnost pro nemocné). Ty byly 

obvykle situovány blízko dormitáře. Ve 14. století tato stavba mohla sloužit i pro 

potřeby dominikánské školy. Při úvahách nad účelem této stavby v areálu kláštera 

nelze vyloučit i její o něco větší stáří, než je stáří hlavních staveb konventu. Pak by 

toto stavení mohlo představovat prvotní objekt, ve kterém se dominikáni usídlili,  

či jej sami jako svou první stavbu postavili. 

Východně od kvadratury měli Bratři kazatelé klášterní zahradu a sad, na západě 

se nalézal hřbitov. Celý rozlehlý areál byl bezpochyby ohrazen zdí. Některé jeho 

okrajové části však ještě v průběhu vrcholného a pozdního středověku přešly 

do světských rukou, nejdříve pronájmem, pak i prodejem a po roce 1420 nakonec 

i zcizením. Ač se dominikáni mohli po určité době do Prahy vrátit a některé části 

areálu provizorně opravit, klášter sv. Klimenta již plně obnoven nebyl a jeho objekty 

později musely kompletně ustoupit novostavbě jezuitského Klementina. 

Zlomek gotického reliéfu s postavou Krista, nalezený v kostele Nejsv. Salvátora, 

by tak mohl patřit k nemnoha hmotným pozůstatkům připomínajícím existenci 

jednoho z nejvýznamnějších českých mendikantských klášterů, a to k pozůstatkům 

nejzajímavějším. Zařadil by se tak k reliktům středověkých zdiv, objevených při 

archeologickém výzkumu, ke gotickým architektonickým článkům, nalezeným 

v novověkých navážkách, a též k několika knižním kováním, které taktéž spojujeme 

s pražským dominikánským konventem.11 

11 Archeologický výzkumu kláštera spolu s J. Havrdou vedla A. Žďárská, která se významně podílela i na shromáždění 

 písemných pramenů týkajících se nejstarší historie konventu.
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