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Archeologický výzkum Klementina

Klementinum je nejen významnou památkou barokní 
architektury, ale též areálem bohatým na archeologic-
ké nálezy. Více jak tisíciletá kontinuální lidská činnost 
v jádru Starého Města pražského, poblíž mostu přes 
Vltavu, zanechala četné doklady, které vypovídají 
o historii místa a životě našich předků. Pod podlaha-
mi sklepů a dlažbami dvorů bývalé jezuitské koleje 
zůstalo zachováno velké množství středověkých 
památek, z nichž některé bylo možné archeologicky 
zkoumat. Nalezeny zde byly pozůstatky dominikán-
ského kláštera sv. Klimenta, několik hřbitovů, části 
středověkých měšťanských domů a v jejich zázemí 
pak studny, jímky, pece, či dílny. Mezi domy se na-
cházely uličky, dvorky a zahrady.

1. Výzkum na Hlavním nádvoří Klementina (2014)
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Pohřbívání v areálu Klementina

Při archeologických výzkumech bylo odkryto několik 
středověkých pohřebišť. Nejstarší bylo objeveno v již-
ní části areálu Klementina. Pohřbívalo se zde patrně 
po několik generací, a to v průběhu druhé poloviny 
9. a první poloviny 10. století. V této době se na území, 
kde později vzniklo Staré Město pražské, nesídli-
lo. V některých hrobech byly nalezeny šperky, nože 
a také nádoby na milodary. V prostoru Klementina se 
pohřbívalo i v následujících stoletích, na hřbitově u ro-
mánského kostelíka sv. Klimenta či u farního kostela 
sv. Martina Menšího a též přímo v areálu dominikán-
ského kláštera, a to v křížové chodbě, v klášterním 
kostele, v kaplích a patrně i v kapitulní síni. Kromě 
hrobů byly nalezeny i zlomky náhrobních kamenů. 
Ještě v 16. století byl používán hřbitov, jenž se nalézal 
mezi klášterem a Křižovnickou ulicí.

2. Hrnec z hrobu z 10. století
3. Zlomky náhrobních 
kamenů z 15. století
4., 5., 6., 7. Středověké hroby 
nalezené v areálu Klementina
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Život ve středověku

První obyvatelé se v předpolí dřevěného mostu přes 
Vltavu, v  prostoru dnešního Klementina, začína-
li usazovat až koncem 10. století. V následujícím 
století zde prosperovaly četné specializované dílny 
pražských železářů, ve 12. století se objevují dílny 
kovolitců. V tomto období se až na výjimky stavělo 
ze dřeva. Pozůstatky těchto staveb byly objeveny 
v areálu Klementina na mnoha místech. Ve vrchol-
ném středověku se zástavba proměňovala, vznikly 
zde zděné měšťanské domy nejčastěji na úzkých 
a dlouhých parcelách, uličky mezi domovními bloky 
byly později pečlivě vydlážděny. V severní části areálu 
Klementina, v sousedství dominikánského kláštera, 
se nalézaly domy řemeslníků. V písemných prame-
nech z počátku 15. století jsou jako majitelé zmíněni 
nožíř, kovář, zlatník, mydlář, rukavičník, kožešník, 
jirchář, krejčí, švec, malíř, zedník, kameník, solník, 
řezník, výrobce luků, hlásný a písař.

8. Pozdně středověká 
dlažba objevená 
u kostela sv. Martina 
Menšího
9. Dokumentace pecí 
z 12. století
10. Pece používané 
při zpracování 
neželezných rud 
na středověké 
iluminaci (GASK) 
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Románské stavby v Klementinu

Přesnou lokalizaci románského kostelíka sv. Klimen-
ta, nejstarší svatyně v areálu Klementina, neznáme. 
Právě sem přišli po roce 1230 dominikáni a začali 
si budovat svůj klášter. Kostelík sv. Klimenta stál 
s největší pravděpodobností v místě dnešního kos-
tela Nejsv. Salvátora, neboť severně od něj byl obje-
ven středověký hřbitov. Patrně se zde nacházel raně 
středověký dvorec se zmíněnou svatyní, u které se 
pohřbívalo. Do areálu dvorce mohl patřit i kamenný 
dům, jehož jedna stěna vyzděná z opukových kvá-
dříků byla objevena ve sklepě pod sakristií kostela 
Nejsv. Salvátora. Pod západním křídlem Klementi-
na byla nalezena další raně středověká kamenná 
stavba. Pod podlahou sklepa se podařilo odkrýt zeď 
vybudovanou také kvádříkovou technikou typickou 
pro pražské románské domy druhé poloviny 12. až 
první poloviny 13. století. Ve stejném období mohl 
být vystavěn i zaniklý a dosud nezkoumaný kostelík 
sv. Martina Menšího v severní části areálu.
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13. 14.
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11. Kostel sv. Martina Menšího (sv. Eligia) na plánu z roku 1641
12. Vizualizace románského domu
13. Jediné viditelné pozůstatky nejstarších středověkých 
staveb se nalézají ve sklepě pod kostelem Nejsv. Salvátora 
14., 15. Středověké zdivo vybudované kvádříkovou 
technikou objevené při archeologickém výzkumu 
16. Vizualizace zástavby okolo roku 1200 
v jihozápadní části areálu dnešního Klementina, 
vpravo hypotetické umístění kostela sv. Klimenta
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17. Výzkum na Hlavním nádvoří Klementina (2014)
18., 19. Výzkum na Studentském nádvoří (2013)
20. Dominikánský klášter sv. Klimenta ve středověku,
vpravo nahoře Karlův most s mosteckou věží
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Konvent sv. Klimenta, 
nejstarší český dominikánský klášter

Dominikáni neboli bratři kazatelé do těchto míst při-
cházejí ve 30. letech 13. století. V jižní části areálu 
Klementina byly objeveny pozůstatky jejich kláštera 
známého dosud pouze z písemných pramenů. Ar-
cheologické odkryvy pomohly upřesnit jeho základní 
uspořádání. Mohl být vymezen rajský dvůr s ambitem, 
jižně od něho se nalézal klášterní kostel sv. Klimenta, 
který byl postaven východně od původního předkláš-
terního kostelíka. Na severní straně stávalo křídlo 
kvadratury s jídelnou (refektářem), jež měla vydláž-
děnou podlahu z opukových desek. Pouze částečně 
bylo prozkoumáno východní křídlo obsahující kapi-
tulní síň s polygonálně ukončenou kaplí. Výstavnost 
kláštera dokládají nálezy architektonických opuko-
vých článků. S klášterem lze spojit i unikátní objev 
fragmentu gotického reliéfu zobrazujícího Krista 
modlícího se v Getsemanské zahradě.

20.

Karlův most

21. Graduál mistra Václava, liturgická kniha používaná v kostele 
sv. Klimenta (Archiv UK, bez sign, fol. 198v)
22., 23. Podlaha a obvodová zeď jídelny (refektáře) kláštera
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Konvent dominikánů, centrum
duchovního a intelektuálního života

Z pražského dominikánského kláštera se v průbě-
hu středověku stalo významné centrum duchovní-
ho, intelektuálního i politického života. Konala se 
zde shromáždění české šlechty, zasedání městské 
rady, různá jednání a soudy. V konventu se naléza-
la řádová škola (generální studia). Mnozí domini-
kánští mistři vyučovali současně jak zde, tak i na 
pražské univerzitě. Klášter sloužil i  jako místo po-
sledního odpočinku významných osob své doby. 
Roku 1420 byl konvent vypleněn a pobořen husity. 
Někteří bratři se sem sice později vrátili, ale klášter 
v původní velikosti již obnoven nebyl. Dominikáni 
opustili toto místo v roce 1556 a ve stejném roce se 
zde usadili jezuité. Po jejich příchodu začala rozsáhlá 
stavební proměna celého areálu. Zbytky středově-
kých staveb jsou od té doby skryty pod masivními 
navážkami a až archeologický výzkum umožnil, aby 
vydaly svědectví týkající se nejstarší historie unikát-
ního areálu v srdci Prahy.

24. Fragment gotického reliéfu nalezený v kostele 
Nejsv. Salvátora (foto M. Staněk)
25. Graduál mistra Václava (Archiv UK, bez sign, fol. 104v)
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