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Klenba závěru Kostela sv. salvátora v areálu 
Kláštera sv. anežKy ČesKé 
Detailní pohled na klenební umění

Tvar kleneb pražského kostela sv. Salvátora ve svatoanežském areálu nabízí detailnější vhled do středověkých stavebních postupů včetně 
vzájemného ovlivňování románského a gotického výrazu.

The choir vaulT of ST. SalvaTor church in The monaSTery of ST. agneS of Bohemia  
a detailed view of the vault art

The vault shape in the Prague church of St. Salvator within St. agnes monastery offers a detailed example of medieval building techniques, 
including the mutual influence of romanesque and gothic expression.
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PeTr maceK

v rámci obnovy interiéru kostelů areálu anežského kláštera bylo v roce 2007 v závěru sv. Sal-
vátora (obr. 1) postaveno lešení umožňující podrobnější studium jeho klenby.1 Zaklenutí bylo 
přístupné až ke svorníku závěrové části presbytáře odpovídající trojici stěn polygonálního závě-
ru. až při detailním pohledu byly dokumentovány evidentní nerovnosti, přesněji konvexní vydutí 
klenebních kápí (obr. 2 a, b). Tento nečekaný detail zcela odporuje dosavadním představám 
o podobě časnějších středověkých klenebních technik. Doposud se zde uvažovalo o spojitých 
přímkových, či konkávních (někdy dokonce rotačních) plochách. vydutí ověřené orientačním 
zaměřením se nachází ve všech přístupných úsecích. Je nesporné, že teprve 3D dokumentace 
a detailní průzkum umožní situaci v úplnosti dokumentovat a jednoznačně objasnit. Již nyní lze 
ale na základě konkrétního nálezu vyslovit určité hypotézy, které přesahují tuto významnou loka-
litu a přinášejí některé obecnější pohledy na klenební techniku v obecnějším pohledu. 

Za prvé se nejednalo o spojitou plochu, ale o útvar složený z několika částí. Takto tvořené kápě 
budou zřejmě podstatně četnější, jak ostatně nedávno prokázal průzkum „dynamických“ ba-
rokních sakrálních staveb. Druhým zajímavým detailem je zjištěný tvar dělícího meziklenebního 
žebra, oddělujícího vlastní závěr. nesleduje obvyklou křivku odpovídající úseku kružnice, ale 
k vrcholu přechází téměř do přímky. První zjištění bude třeba doplnit dalšími exaktními měřeními, 
zdá se však, že se jedná o zásadní nález podstatně posunující naše představy o středověké 
i novověké technologii.

I.
u sv. Salvátora byly klenby, datované společně s celou stavbou do doby po roce 1260, klenuty 
zhruba v tomto následném postupu:

1) nejdříve logicky probíhala výstavba obvodových stěn, do kterých byly zavázány přípory a vý-
běhy kleneb řešených v této dolní části jako přečnělková klenba formou spojitého krakorcovitého 
vysunutí.

2) Po dosažení koruny zdiva byl zřejmě i zde stavěn krov, aby byla následná technologicky nej-
náročnější fáze vlastního zaklenutí prováděna v optimálním prostředí.

3) vytvořeny a osazeny byly ramenáty, do nichž byla složena kamenná žebra dělící prostor do 
drobnějších samostatně následně sklenutých úseků hrotitých kápí.

až doposud se jedná o postup, který má samozřejmě řadu drobných modifikací, ale v základní 
rovině je obecně používán a odbornou veřejností i přijímán. vyklenutí jednotlivých klenebních 
polí (kápí) se však u sv. Salvátora provádělo tímto způsobem:

1 interiérové stěny byly očištěny, provádělo se zpevnění a další úpravy plastických prvků i povrchu omítek. orientační prů-
zkum prováděl autor článku společně s mgr. michalem Patrným, který je autorem fotografické dokumentace. v minulosti 
se nejpodrobněji areálu věnovala helena Soukupová (1989; táž 2011).




