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Odhalený celek se vyznačuje vysoce kvalitní kamenickou prací s jemným opracováním povrchu 
převážně pískovcových kvádrů a jejich pečlivým spojením. Kružba a svislý prut v horních lome-
ných obloucích byly zčásti tesány samostatně a přichyceny na kovové trny (obr. 14 H+O). Gotická 
profi lace byla v některých značně poškozených částech nově doplněna pro analytické prezento-
vání celku. Tato místa jsou dobře rozpoznatelná díky užití jiného druhu kamene (pískovce).

Klademe-li si otázku, kdy vzniklo objevené torzo na jižní fasádě chrámu sv. Michala, je potřeba 
k jejímu zodpovězení nejen celek detailně popsat, ale využít i stylové analýzy.

Pro soklovou část nalézáme v Praze málo analogií, přesto jen o několik desítek metrů dál bychom 
viděli podobně uspořádanou trnož západního portálu chrámu Panny Marie před Týnem.3 Profi lo-
vané ukončení soklu je podobné tomu, které spatřujeme v drobné trnoži v arkýři kaple blízké Sta-
roměstské radnice (obr. 6, 7). Nejzávažnější analogii tvoří soubor trnoží, obíhajících v interiéru
a exteriéru katedrály sv. Víta.4 U svatomichalského torza ale nejde o jejich přímou nápodobu, ne-
boť zde nalezneme i významné rozdíly, tak např. u trnože v interiéru katedrály dolní obloun před-
stupuje před svislou spodní část soklu, to vidíme v kapli sv. Václava, nebo horní obloun chybí, 
příkladem může být pilíř v sakristii. Podobně je tomu u soklu na exteriéru závěru katedrály, obí-
hajícím kaple i opěráky. Lapidárně lze označit profi laci užitou při ukončení soklu u sv. Michala za 
typ, který se s různými rozdíly užíval jak u staveb z okruhu Matyáše z Arassu, tak v tvorbě Petra 
Parléře. Kdyby se datování mělo odvíjet pouze od tohoto architektonického prvku, pohybovalo by 
se v příliš širokém rozmezí: 1340–1420. I když lze podle profi lace soklu někdy určit mistra, huť či 
její okruh, nebo alespoň změnu výstavby (toto srovnávání se jeví velice potřebným např. u skupi-
ny pozdně gotických sakrálních staveb jižních Čech a bližšího vymezení pojmu tzv. rožmberské 
stavební huti), právě sokl, stejně jako římsa či kružba, baldachýn a kytka, byl v gotické architektu-
ře nositelem vpravdě internacionálního stylu. 

Pod římsou zavěšené kružboví s konzolami nám bezděčně připomene tentýž motiv ve svatovác-
lavské kapli katedrály sv. Víta. Protože tam ale místo konzol vidíme zavěšeny lilie, vrátíme se k to-
muto příkladu později.5 Také horní ukončení četných sedilií jsou podobně členěna, ať už v podo-
bě vimperku či stlačeného oblouku, často se zavěšeným kružbovím, či alespoň jeho částí. Dobře 
dochována jsou např. obě sedile v chrámu P. Marie před Týnem (HOMOLKA 1976; FAJT/BOEHM 2006, 
468–470, 470-obr.). V interiéru kaple sv. Jiří u augustiniánského kláštera ve Vídni a kaple sv. Ka-
teřiny v dolnorakouském Imbachu6 je podobným způsobem členěna zeď pod okny; toto řešení 
pak ovlivnilo interiér trojlodí 
a později i kaple sv. Kateři-
ny v podvěží chrámu sv. Ště-
pána ve Vídni.7 Vidíme je i v 
presbytářích kostela v Bad 
Deutsch Altenburg.8 

Všechny uvedené příklady 
jsou svatomichalskému ve-
lice blízké. Jsou ale obecně 
příbuznými řešeními stěny, 
která přináležela k aktuál-
ním dobovým otázkám, na 
jejichž podobě se kromě sta-
vebních mistrů jistě spolupo-
díleli objednavatelé. Vztah 
dekorace a stěny, její čle-
nění nebo způsob propojení 
s okny, přiznání či popírání – 

3 K chrámu P. Marie před Týnem např. OUTRATA 1986; LÍBAL 1996; LÍBAL/MUK 1996, 136–137 a 158–163; KALINA/KO-
ŤÁTKO 2004.

4 Ke Staroměstské radnici např. KIBIC 1971; NOVÝ 1989. Ke katedrále např. LÍBAL/ZAHRADNÍK 1999.
5 Zde nás, výjimečně, nechává chladným spor o tvůrce kaple – Matyáš z Arrasu či Petr Parléř?
6 Ke kapli sv. Jiří při klášterním-farním kostele augustiniánů poustevníků ve Vídni, svěceném roku 1341 např. BRU-

CHER 2000, 263–264. K někdejší kapli sv. Kateřiny, dnes sv. Josefa, bývalého kláštera dominikánek v Imbachu 
(Dolní Rakousko) ze druhé čtvrtiny 14. století např. BRUCHER 2000, 259, 47-obr.; NUSSBAUM 1985, 142-obr. 103.

7 K vídeňskému chrámu sv. Štěpána, jeho jižní (vysoké) věži, založené spolu s trojlodím roku 1359, a dolnímu pod-
laží věže spolu s kaplí sv. Kateřiny, dokončeným do r. 1396 např. BRUCHER 2000, 281–284.

8 Výstavba chóru kostela Zvěstování P. Marie v dolnorakouském Bad Deutsch-Altenburg započala v 80. letech
14. století a byla dokončena do roku 1400, viz BRUCHER 2000, 58-obr., 59-obr., 289–290. 

Obr. 2. Staré Město pražské, kos-
tel sv. Michala, jižní stěna. Detail 
spodní části východního fragmen-
tu portálu s někdejší odkláda-
cí nikou, popř. sanktuáriem, oko-
lo či po roce 1400 (foto P. Havlík, 
2010). 

Obr. 3. Staré Město pražské, kos-
tel sv. Michala. Fragment východ-
ní konzoly s lípanou kružbou, 
okolo či po roce 1400 (kresba au-
tor, 2002).
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Poslední oporou námi navrženého časového vročení je technika „přidávání“ profi lovaných prvků 
pomocí kovových trnů ke zdivu (obr. 14 H+O). Setkáme se s ní opět na pražské katedrále – při 
Zlaté bráně a jednom z opěráků Jižní věže.24

Stále otevřenou zůstává interpretace nálezů. Pokud by opravdu šlo o portál, jak bývá v literatuře 
často uváděno, je nutné si uvědomit, že to hlavní zde chybí. Dochováno zůstalo jen architektonic-
ké členění zdi slepou paneláží, velikost a vzhled portálu nejsou ani naznačeny. Tam, kde je dnes 
hladká zeď, dle zjištění J. Muka a V. Humla býval dříve opravdu vstup do chrámu (obr. 15 H+O). 
Vstup byl pravděpodobně dvouosý, segmentově ukončený. Jak vypadalo jeho nadpraží, zda byl 
opatřen tympanonem, jestli měl podobu vimperku se sochařskou či kružbovou výzdobou atd., je 
zcela nejasné. Nabízí se řada hypotetických rekonstrukcí, při jejich tvorbě je ale nutné brát v úva-
hu stylovou rovinu celku, o které, až na konzolu a plaménky v kružbě, nejsme dostatečně informo-
váni, neboť vše ostatní se nijak výrazně neliší od soudobé tvorby. Dvouosý portál, kterým se kdy-
si pyšnila průčelí francouzských katedrál, byl v poslední čtvrtině 14. století již značně rozšířeným 
motivem, který prošel velice zajímavým vývojem. Byl vzrušujícím tématem středověkých stavitelů, 
ať už šlo o proporce, profi lace a členění ostění, vzhled a postavení středního sloupku a samozřej-
mě i nadpraží či o umístění konzol a baldachýnů – vymezení míst pro sochařskou výzdobu. Každý 
portál byl velikou příležitostí pro sochaře, jejichž sochy během staletí stále více vystupovaly a od-
poutávaly se od svých nik a konzol. I přes vzájemnou uměleckou rivalitu stavitelů a sochařů, stále 
sdružených v kamenickém cechu, byly plodem jejich spolupráce téměř vždy jednotně – nikoliv jed-
nolitě – působící celky – portály. Obliba dvouosých vstupů dlouho přežívala po celé období pozdní 
gotiky. A bylo již jedno, zda 
se jimi vcházelo do metropo-
litního chrámu či vesnického 
kostelíka, pyšnila se jimi lec-
která stavba. Lze tedy opráv-
něně předpokládat, že sva-
tomichalský dvouosý portál 
nesl na dělícím sloupku so-
chu např. titulárního patrona 
chrámu, přestože již samot-
ný sloupek byl patrně dosti 
subtilní. Ale i to upomíná na 
štíhlost sloupků velkolepých 
katedrálních portálů, např. 
severního a jižního portálu 

24 Dosud se této technologii věnoval zejména P. Chotěbor (2001, 124; 2004, 45). Nejpregnantněji technologii cha-
rakterizoval v prospektu „Katedrála ze všech stran – Chrám pod lešením“ (CHOTĚBOR/MĚCHURA 2005) následujícím 
textem: „V nejstarší fázi výstavby gotické katedrály bylo architektonické členění vytvářeno jako reliéf, jehož díly 
byly součástí kvádrů zdiva. Každý kámen s částí profi lu takového členění měl své přesně určené místo. Jednot-
livé kameny musely být na začátku dobře rozměřeny. Někdy kolem roku 1370 přistoupila stavební huť ke změně. 
Veškerá výzdoba opěrného systému chóru byla vytvářena jako lípaná, tj. nezávislá na vlastním zdivu. To umožni-
lo tesat takřka libovolné formáty kamenů (kvádrů), z nichž byl vyzděn hladký nečleněný pilíř. Výzdoba byla tesá-
na zvlášť, sestavena a k pilíři přikotvena železnými prvky, zejména kotvami tvaru T. Nový postup práci hutě nepo-
chybně zjednodušil a zrychlil.“

Obr. 13. Praha-Pražský hrad, ka-
tedrála sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha, Jižní (vysoká) věž. Východní 
konzola pod oknem v 1. poscho-
dí na jižní stěně. Lomení oblouku 
kvůli úhlu záběru není tolik zřetel-
né (foto autor, 2009). 

Obr. 14. Praha-Pražský hrad, ka-
tedrála sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha, Jižní (vysoká) věž. Západní 
konzola pod oknem v 1. poschodí 
na jižní stěně (foto autor, 2009).

Obr. 15. Staré Město pražské, 
kostel sv. Michala. Fantaskní kon-
zola ve východní části paneláže 
(foto Zv. Dragoun, 1996).


