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Co se skrývá pod podlahou. Archeologický výzkum 
Klementina, Galerie Klementinum, Praha, 12.9.-10.11.2019
[https://ceskaplacka.wordpress.com/2019/11/06/co-se-skryva-pod-podlahou-archeologicky-

vyzkum-klementina-galerie-klementinum-praha-12-9-10-11-2019/] Publ. 20191106, verif. 

2091106-1300.

V posledních týdnech památkáři řadou výstav i jiných akcí, asi i publikací, zdraví kapitalistickou 

památkovou třicetiletku. Tak by mezi tím halasem mohla zaniknout i jedna méně zviditelňovaná 

výstava, seznamující s výsledky několika výzkumných archeologických akcí souvisejících s 

úpravami v pražském Klementinu. Tyto zásahy, provázené rozpaky ohledně budoucnosti Národní 

knihovny samotné – resp. tedy jejího umístění a místa pro sklady knižních aj. fondů, stále utěšeně 

rostoucích.

Archeologové pražského územního odborného pracoviště NPÚ spolu s řadou dalších odborníků 

všemožných oborů průběžně realizují důkladné archeologické, stavebně-historické aj. výzkumy, aby

zaznamenali a interpretovali maximum z toho, co bylo nutné obětovat některým modernizačním 

úpravám staroslavné budovy.

Postupně tak odhalili relikty románského objektu a několika staveb gotických, souvisejících 

především s významným dominikánským klášterem u kostela sv. Klimenta. Zachránili různé 

architektonické prvky, samozřejmě i interiérová vybavení – nádoby, dlaždice, kovové díly…

(O výstavě podrobně na webu pražských památkových archeologů zde.)

Vstupní upoutávky…

V jedné prostorné …prostoře v severovýchodním nároží Klementina (vstup z průjezdu z 

Mariánského náměstí) je rozvěšena a rozestavena řada přehledně ilustrovaných i psaných panelů, 

sledujících mnoho souvislostí středověkých dějin areálu. Nechybí model rekonstrukce středověké 
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podoby kláštera, ale ani četné plánky výzkumů jako podklad rekonstrukčních skic apod. To zde není

proč vše opakovat či popisovat.

Pohled do výstavního sálu.

Cenná je vysoká odborná úroveň výkladů spolu s jejich srozumitelným podáním. Přitom se takové 

prezentaci tým věnuje celu dobu výzkumu. Průběžně otevírá sondy (např. při Mezinárodním dni 

archeologie), seznamuje s poznatky média (tiskovými konferencemi a zprávami), pořádá dílčí 

výstavy a dokonce připravuje po obsahové stránce publikace (zřejmě největší pozornost byla 

poprávu věnována nálezu drobného zlomku kamenného(?) reliéfu s hlavou Krista(?), nalezenou v 

nynějším kostele Nejsv. Salvátora.

Reliéf považovaný za zobrazení Krista je provedený v překvapivě drobném měřítku.
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Samozřejmě rád zdůrazním i vystavené zlomky gotických architektonických článků. Většinou 

klenební přípory či žebra a několik dílů okenních kružeb. Symbolem „ikonou“ výstavy se stal 

zlomek prutu z kružbového okna s letmo vyrytou postavou, nejspíše světeckou (kruh kolem obličeje

se asi nejvíce ze všeho podobá svatozáři).

Prut z kružbového okna s vyrytou postavou asi neurčitelného světce.

Zlomek s reliéfem hlavy s vlnitými vlasy jsem viděl prvně, takže mě až nyní překvapil velmi 

drobným měřítkem, i když je zřejmé, že se jedná o fragment rozsáhlejšího výtvoru. Zvláštní je také 

použitý materiál, snad tedy opuka. Vzdáleně připomíná homogenní jemný materiál některých hlavic

v Záboří nad Labem. Mohl by pocházet z podobných vrstev horniny. Nicméně v Záboří jsem se 

nemohl ubránit úvahám o litém kameni. Geo- a petrologové tehdy vysvětlovali, že skutečně je 

velmi obtížné obdobné produkty odlišit od přírodního materiálu. To zde snad bylo bráno v potaz a 

analýzou opuka potvrzena. Nicméně charakter zpracování detailů povrchu, vlny záhybů roucha či 

zářezy tvořící účes a vous jsou nápadně plynulé a zaostřené. Na povrchu prakticky nejsou patrné 

stopy kamenických nástrojů. Je možné, že autorem byl mistr cvičený spíše v práci se slonovinou 

nebo jemnými dřevy, možná s hlínou.
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Díl gotické okenní kružby (asi kolem 1400?) z velmi jemné opuky s výtečně zachovanými stopami

kamenických nástrojů (asi zubaté plošiny) a následného hlazení.

Architektonické články jsou sice poškozené, ale jejich povrchy se stopami kamenického opracování

jsou zachované výtečně. Zčásti i s povrchovou úpravou (štuk, pačok?) vč. reliktů barevných nátěrů. 

Při vhodném osvětlení můžeme velmi podrobně zkoumat stopy kamenických nástrojů např. na 

hrubě opracovaných ložných plochách prvků, stejně jako jemným zubatým ostřím osekané povrchy 

profilů zřejmě z první poloviny 14. století či ohlazené povrchy profilů kružeb asi z doby kolem roku

1400 s „prosvítajícími“ stopami předchozího hrubého zpracování zubatou plošinou.
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Ložná plocha dílu klenební přípory, snad z první poloviny 14. století. Patrné je hrubé opracování 

plochy, která nebyla pohledová, velmi pečlivými seky zubatou plošinou, jakož i rysky potřebné 

pro přesné provedení profilace.

Pohled do kamenické kuchyně umožňují také pečlivě provedené rysky na ložných plochách, vzácně

také na čele fragmentu kružby, jakož i na čelních lištách klenebních žeber.

Za pozornost stojí i jemné osekání při hranách profilací, zdůrazňující jejich precizní provedení.
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Pokud jsem si stačil všimnout, nejsou na prezentovaných prvcích přítomné kamenické značky.

Prvky, které asi lze zařadit do první poloviny 14. století, jsou zřejmě zhotovené z dobře soudržné 

horniny, asi opuky. Kdežto fragmenty kružeb zařaditelné později, do doby kolem roku 1400, jsou z 

příznačné velejemné pražské opuky, na které se bohužel typicky projevuje rozpraskávání špatně 

soudržných vrstev po vyjmutí z vlhkého a teplotně relativně stabilního archeologizovaného 

prostředí v zásypech.

Opukový díl gotické okenní kružby (kolem 1400?) s jasně patrnými stopami hlazení kamenicky 

opracovaného povrchu. Praskliny jsou vyvolány rozměrovými změnami při vlhnutí a vysychání 

opuky.

Na výstavních panelech, adjustaci exponátů, letáku i propagaci výstavy je patrná dlouhodobá 

systematicky rozvíjená publikační „rutina“ pražských památkářů, tedy zejména jejich 

archeologického pracoviště. V tom by mohli být ostatním vzorem jak z hlediska „technologií“, tak i 

vzhledem k soustavnosti. Nicméně na souhrnném webu NPÚ takové prezentace nejsou příliš 

zviditelňovány.
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Informační skládačka je hodnotnou připomínkou obsahu výstavy.

Obecně ovšem platí, že je třeba zásahy do historických terénů omezovat, ale tím pečlivěji zpracovat

to, co již vytěženo být nevyhnutelně muselo…

Informační panely seznamují i s širšími kulturními kontexty doby vzniku objevených artefaktů.
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