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ke změně výškových poměrů nově založené budovy koleje. Při novověké adaptaci 

areálu v podstatě zmizel i středověký konventní chrám. Jak lze soudit například 

z charakteru zdiva v kryptách kostela Nejsv. Salvátora, při jeho renesanční 

výstavbě (zahájené v roce 1578) bylo využito množství středověkého stavebního 

materiálu (viditelná je např. přetesaná jehlancová konzola). Vlastní kostel byl 

ostatně založen na místě chrámu středověkého. 

Jan Havrda

Místo nálezu fragmentu 
Krista na Olivetské hoře 
v jezuitském kostele 
Nejsv. Salvátora 

Výraznou kapitolou duchovně vzdělávacího centra u Karlova mostu představuje 

příchod jezuitů do míst, kde se kdysi rozkládal středověký dominikánský konvent. 

Jezuité zde, na spojnici mezi Staroměstským náměstím a východním koncem 

Karlova mostu, postupně vybudovali Klementinum – svoji v českých zemích 

nejvýznamnější a nejstarší kolej. V době reformačního vzmachu přichází do Prahy 

na jaře roku 1555 na pozvání Ferdinanda I. Petr Canisius, blízký spolupracovník 

zakladatele jezuitského řádu sv. Ignáce z Loyoly, aby zde našel vhodné místo pro 

budoucí sídlo Tovaryšstva Ježíšova. V úvahu tehdy přicházely dva objekty, oba dva 

zpustošené po husitských válkách a oba od té doby živořící. Na levé, malostranské 

straně řeky to byl augustiniánský klášter sv. Tomáše a na pravém břehu pak 

dominikánský klášter sv. Klimenta. Volba padla na staroměstskou lokalitu, vhodně 

položenou u nejdůležitější komunikace – u staroměstského nástupiště na Karlův 

most. Jezuité se nejdříve usazují přímo v klášteře sv. Klimenta, jenž se nalézal 

u Karlovy ulice v jižní části dnešního barokního areálu Klementina. Po jejich 

příchodu se malý konvent dominikánů (skládající se z převora a dvou kněží) 

přestěhoval na František do opuštěného kláštera klarisek. Jezuitský řád posléze 
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Ještě nedostavěné Klementinum na plánu z roku 1696.

Areál budoucího Klementina na výřezu z plánu Starého a Židovského 
Města vytvořený mezi lety 1638-1649. 

Stavební předchůdci Klementina na plánu jezuity Jana Millera 
z roku 1710. Plán zobrazuje stavby existující v areálu okolo poloviny 
16. století, tj. těsně před příchodem jezuitů do Prahy.

Sakrárium v přízemí jižní věže kostela 
Nejsv. Salvátora, místo nálezu zlomku 
gotického reliéfu s Kristem na hoře 
Olivetské. 
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Plán Klementina, přibližně polovina 19. století. Národní archiv.  
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kupuje i domy v severní polovině areálu a následně rovněž domy v jeho východní 

části. Během necelých sedmdesáti let se mu postupně podaří mezi Mariánským 

náměstím a Křižovnickou ulicí získat dvacet dva měšťanských domů a kostelík 

sv. Martina Menšího (později sv. Eligia) s farou a hřbitovem. Na takto majetkově 

sceleném území si nechají vyprojektovat kolej, dnešní Klementinum. 

První jezuitské úpravy se týkaly východního a hlavně severního křídla středověkého 

kláštera, v němž byly v letech 1575 až 1577 zřízeny učebny. V roce 1578 byla 

zahájena stavba kostela Nejsv. Salvátora. Během čtyř let byl postaven presbytář 

se dvěma věžemi, postranními kaplemi a emporami. Krátce poté byla vybudována 

i přilehlá Vlašská kaple (1590). Následně došlo k dokončení lodi kostela Nejsv. 

Salvátora (1600–1601). Novostavba vlastní koleje začíná až po třicetileté 

válce vybudováním jejího západního křídla při Křižovnické ulici (1654–1659).1 

Celá stavební akce vyvrcholí na počátku 18. století dokončením východní části 

komplexu. 

Místo nálezu zlomku gotického reliéfu 
Patrně krátce po roce 1578 bylo ve východní části kostela Nejsv. Salvátora, 

v přízemí jižní věže, vybudováno sakrárium, které je přístupné přímo od hlavního 

oltáře. Druhé, dodnes používané sakrárium bylo zřízeno v podlaze v severovýchodní 

části presbytáře. Má podobu šachty, jejíž obdélné ústí je vytesáno z jednoho 

kamene a je překryto pískovcovou deskou. Toto sakrárium bylo zřejmě vybudováno 

až po dokončení stavby krypty na počátku 17. století, neboť se nalézá v zásypu 

její klenby a rub této klenby tvoří jeho dno. Používání sakrárií bylo upraveno 

ve středověkém kompendiu církevních předpisů Decretum Gratiani, konkrétně 

v jeho třetí části pojednávající o svátostech a svěcení a pojmenované  

De consecracione. Sakrária sloužila k vylévání použité křestní vody a též eventuálně 

k uložení poškozených rituálních předmětů, obřadní likvidaci liturgických textilií, 

respektive popela po jejich spálení. Jsou to tedy místa používaná k uložení 

1 Nejnověji a přehledně se seznamem starší literatury Petra Oulíková: Klementinum: průvodce. Praha 2006, s. 6.

svěcených nebo žehnaných věcí, které se již při liturgii nemohou používat. 

Jednoduchá sakrária mají obvykle podobu výlevky instalované v podlaze 

presbytáře, která ústí do k tomu účelu zřízené nevelké jámy. Složitější sakrária jsou 

vybavena trativodem pro odvod vody mimo kostel, nejčastěji do posvěcené půdy 

hřbitova. Zřízení dvou sakrárií (piscina sacrarii), tak jak jsou dochována v kostele 

Nejsv. Salvátora, souhlasí s nařízením pražského diecézního synodu z roku 1605, 

který rozeznává sakrárium dvojí. První, nazývané sacrarium baptisterii, slouží 

k vylévání křestní vody po každém křtu a během roku nespotřebované křestní vody, 

jež se vylévá před liturgií na Bílou sobotu, neboť právě o Velikonocích se světí nová. 

Druhé sakrárium se má nalézat v sakristii nebo na jiném vhodném místě v chrámu. 

Až provinciální pražská synoda z roku 1860 vyžaduje zřizování pouze jednoho 

sakrária. Uzavřeno má být víkem zajištěným závorou či dokonce zámkem.2 

A právě v nepoužívaném sakráriu v jižní věži byl v roce 2016 objeven Petrem 

Vacíkem fragment gotického reliéfu. Sakrárium zde má podobu cihlové konstrukce 

vystupující 40 cm nad podlahu přízemí. Uprostřed se nalézala uzavíratelná šachtice 

o velikosti 18 × 19 cm, která byla v době nálezu takřka celá vyplněná popelem. 

Přibližně čtvercový otvor šachtice byl původně překryt obdélným poklopem, jak je 

možno soudit na základě mělkého negativu po nejspíše dřevěné desce na omítnuté 

horní ploše konstrukce a dochované železné skobě na okraji otvoru, která poklop 

zajišťovala. Šachtice, která byla v době nálezu vyplněna popelem s příměsí úlomků 

opuky, pískovce, cihel a malty, byla vyčištěna do hloubky 120 cm. Tyto práce 

byly provedeny s využitím výkonného vysavače.3 Zlomek opukového gotického 

reliéfu s postavou Krista v Getsemanské zahradě o velikosti 10 × 9 × 5 cm byl 

vyzvednut ze střední části výplně, z hloubky 50 cm. Charakter výplně nad i pod 

zlomkem – přítomnost popela – naznačuje, že v době uložení zlomku gotického 

reliéfu bylo sakrárium používáno při běžném liturgickém provozu. Až od hloubky 

2 Přehledné pojednání viz „Sacrarium“. IN: Časopis katolického duchovenstva 42, 1862, s. 152–154; stručně Rupert Berger: 

Liturgický slovník. Praha 2008, s. 442. K archeologickým nálezům sakrárií Martin Čechura: „Církevní hmotná kultura 

v archeologických pramenech“. IN: Archaeologia historica 34, 2009, č. 9, s. 549. 

3 Podrobněji Petr Vacík v tomto sborníku, kterému děkuji za poskytnuté informace. Nálezce zde podrobněji popisuje okol-

nosti objevu zlomku gotického reliéfu.
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65 cm, měřeno od ústí šachtičky, se v zásypu objevuje stavební suť, kterou je 

možné považovat za primární funkční obsah vsakovací jímky. Suť tak tvořila intaktní 

spodní výplň sakrária. K zajímavým nálezům, které byly ze sakrária vyzvednuty, 

dále patřily skleněné zlomky pocházející minimálně ze tří nádob, z nichž jednu je 

možné charakterizovat jako lahvičku, další střepy snad pocházejí z číše či poháru. 

Dále zde byly nalezeny zlomky z keramických tenkostěnných nádob jak režných, tak 

s oboustrannou polevou zelené barvy. Součástí nálezového souboru je též torzo bílé 

fajánsové misky zdobené modrým rostlinným dekorem. Na základě archeologického 

datování nalezených artefaktů je možno předpokládat, že zaplnění šachtičky 

proběhlo v 17. až první polovině 18. století. Kromě zlomků zmíněných typů nádob byl 

nalezen bronzový špendlík a kroužek z barevného kovu o průměru 25 mm nejasného 

původu. Protože popsané nálezy nebyly vzhledem k obtížnému způsobu jejich získání 

stratifikovány, není možné vyloučit, že některé z nich pocházejí z výkopových prací, 

při nichž byla narušena vrstva novověké navážky nacházející se v mnohametrové 

mocnosti pod podlahou kostela Nejsv. Salvátora, a byly by tak starší než stavba 

jezuitského kostela.

Původní umístění gotického reliéfu
Určit přesné umístění patrně rozměrného gotického reliéfu, z něhož pochází 

odlomené torzo, není možné, neboť barokní stavební aktivity zcela pozměnily původní 

stav zástavby areálu někdejšího dominikánského kláštera. Podle současných 

znalostí o stavbách v místě Klementina v raném novověku a středověku, konkrétně 

podle poznatků o stavebním vývoji středověkého dominikánského kláštera a jeho 

prostorové dispozici, je možné pouze hypoteticky uvažovat o původní lokalizaci 

unikátního nálezu z roku 2016. Snad byl součástí výzdoby interiéru klášterního 

kostela sv. Klimenta či některé ze staveb konventu Bratří kazatelů. Jan Royt, který 

vznik díla datuje do období po roce 1370, uvažuje o tom, že reliéf mohl být součástí 

výzdoby tympanonu portálu, oltářního retáblu nebo památky votivního charakteru.4

4 K uměleckohistorickému kontextu nálezu viz článek Jana Royta v této publikaci.

Na základě výsledků archeologického výzkumu víme, že v průběhu 14. století 

probíhala jedna z výrazných stavebních úprav rozlehlého a výstavného kláštera. 

A právě tehdy mohlo dojít k osazení reliéfu jako součásti gotické architektury, a to 

v konventu či spíše v interiéru klášterního kostela sv. Klimenta. V tomto období 

patřil klášter k nejvýznamnějším církevním institucím království. 

Kdy došlo k rozbití a odstranění gotického reliéfu se můžeme pouze domnívat. 

Víme však, že osudným se pro klášter, stejně jako pro většinu pražských řádových 

domů, stal rok 1420. Dne 8. srpna do konventu vtrhli husité, celý jej vypálili 

a řeholníky, kteří se nestačili ukrýt, povraždili. V následujících letech jsou kromě 

českobudějovického pobořeny všechny dominikánské kláštery v Čechách. Při ničení 

svatoklimentského kláštera měla spadnout jakási zeď. Zdá se, že popsaná událost 

byla potvrzena při archeologickém výzkumu na Studentském nádvoří Klementina, 

neboť přibližně uprostřed někdejšího rajského dvora byl nalezen velký blok vrcholně 

gotického zdiva, ležící na svém omítnutém líci. S klášterem zanikla škola, knihovna, 

archiv a další cennosti včetně vybavení konventního kostela. Při devastaci kostela 

sv. Klimenta a částí kláštera, kterou podle nálezů stop ohně na zdivu východního 

křídla konventu provázel i požár, mohlo dojít po zničení výzdoby chrámu k uložení 

zlomků reliéfu s postavou Krista do vrstvy suti. 

Gotický reliéf zobrazující modlícího se Krista v Getsemanské zahradě mohl 

stihnout podobný osud, jaký stihl například opukové sousoší Panny Marie držící 

tělo Krista sejmuté z kříže, které původně stálo ve staroměstském kostele sv. Kříže 

Většího kláštera cyriaků. Při husitském zpustošení tohoto kláštera došlo k poničení 

vnitřního vybavení chrámu a pieta byla stržena. Po více než dvou stoletích byly 

při barokních stavebních úpravách jednotlivé části sousoší nalezeny v ruinách 

středověkého ambitu kláštera. Pieta byla opravena včetně odlomené hlavy Panny 

Marie a znovu postavena. V 17. a 18. století se v klášteře cyriaků jakožto „zázračná“ 

těšila značné úctě.5 Po zrušení konventu v roce 1783 byla přemístěna do blízkého 

kostela sv. Ducha v Dušní ulici, kde se nachází dodnes. 

5 Ludmila Kvapilová: „Pieta v kostele sv. Ducha na Starém Městě pražském“. IN: Průzkumy památek 8, 2001, č. 1, s. 139.
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Sekundární uložení zlomku gotického reliéfu
Uražená hlava z gotického reliéfu, nalezená v kostele Nejsv. Salvátora, se právě 

v roce 1420 mohla dostat do vrstvy suti, která patrně nevyklizena zůstala delší 

dobu na místě. Je možné předpokládat, že suť vzniklá po roce 1420 při zbourání jak 

částí konventu, tak již nikdy neobnoveného klášterního kostela sv. Klimenta 

nebyla v 15. ani v 16. století odvezena. Okrajové části kláštera si v té době 

přivlastnili měšťané a postavili si zde domy, anebo využili některé stojící stavby. 

Do raného novověku byla část areálu využívána k pohřbívání. Materiál ze zaniklých 

středověkých staveb byl zužitkován při záměrném zvýšení terénu již při prvních 

stavebních etapách spjatých s jezuitskými úpravami areálu po roce 1555. 

Archeologické sondy na Studentském nádvoří doložily výrazné zvyšování povrchu 

v průběhu výstavby barokního areálu. Mocnost novověké navážky, s jejíž pomocí 

byl terén v místě středověkého dominikánského konventu zvýšen, přesahovala 

v západní části areálu tři metry. A právě na takto zvýšeném území byl postaven 

kostel Nejsv. Salvátora. Uvažujeme-li nad možnými okolnostmi výkopových prací, 

při kterých by mohl být někdy v průběhu 17. či 18. století učiněn objev zlomku 

gotického reliéfu, nabízejí se aktivity spjaté s pohřbíváním přímo v jezuitském 

kostele. Je možné si představit, že k nálezu mohlo dojít při výstavbě velké krypty, 

která byla zřízena na počátku 17. století v severovýchodní části chrámu nebo 

při hloubení jednotlivých hrobek a hrobů v interiéru kostela. Intenzitu pohřbívání 

přímo v kostele naznačuje i plánek kostela z roku 1762, na kterém je zobrazeno 

osm náhrobních kamenů v presbytáři a celkem 23 náhrobních desek zasazených 

do podlahy lodi chrámu. Při zřizování hrobů tak mohlo dojít k nalezení torza 

reliéfu a po rozpoznání osoby, kterou fragment představuje, nebyl předmět zcizen 

ani vyhozen, ale pietně uložen v místě v minulosti využívaném k „pohřbívání“ 

poškozených liturgických předmětů – v sakráriu. 

Některé specifické archeologické nálezy vypovídají o duchovním životě 

středověkého člověka a poukazují k dalším, a to podstatným aspektům 

každodennosti našich předků. K takovémuto artefaktu náleží i unikátně zachovalý 

zlomek gotického reliéfu – hlava modlícího se Krista na Olivové hoře, objevený 

v roce 2016 v jižní věži kostela Nejsv. Salvátora.
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