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4) v první etapě byl při obvodové stěně sklenut pas, jeho šířka se proměňuje. Jako základní lze 
počítat šířku cca 2 m. Tvar pasu neměl podobu jednoduchého hrotitého oblouku. ve vrcholu byl 
zešikmen tak, že se jeho vrcholnice odpovídající lomenému zakončení mírně zvedala od obvo-
dové interiérové stěny směrem do středu závěru. Kolem stěn tak vznikly útvary blízké přízemním 
arkádám.

5) Teprve ve druhé fázi byla provedena klenební výplň zbývajícího, pasem zmenšeného pole 
kápě. Bednění bylo kladeno na kamenná diagonální žebra; v nejnižší partii však nenavazovalo 
přímo na stěnu (přesněji na přístěnné žebro), ale na stěně předsazený, již výše popsaný pas, 
odpovídající zmíněné přístěnné arkádě.

Styk obou prvků vyklenutí kápí tedy nesporně vycházel z technologického ulehčení práce, která 
však vytvořila nečekanou, v úvodu charakterizovanou konvexní plochu. Styk obou tvarů byl to-
tiž co nejvíce potlačen. Tím byla konstrukcí určená hrana vycházející ze styku dvou částí kápě 
potlačena a na jejím místě lze sledovat onen konvexní zaoblený přechod. Že se jednalo o tech-
nické řešení v rámci snadného vyklenutí kápí, dokládá i silná omítková vrstva, která obě plochy 
pohledově dále sceluje. Pokud navíc počítáme s výraznou gotickou polychromií klenby, je tento 
technický prvek naprosto potlačen. Pro vyzdění kleneb však byl zcela zásadní.

v našem prostředí existuje doposud jediná komplexní teorie věnující se středověkým klenbám 
z pera václava Mencla (1974). Platný je autorův popis proměn klenebních obrazců i řada úvah 
o geometrii žeber. Již Jan muk však nesouhlasil s interpretací, kdy mencl přistupoval k plochám 
klenebních kápí stejně exaktně (Muk 1977). místo tvarů, odvozených od geometricky jednoznač-
ných přímkových či rotačních ploch, upřednostňuje muk spíše nahodilost spojenou s individuál-
ním přístupem jednotlivých zedníků.

Doposud ale nebyla dostatečně zohledněna naprosto odlišná východiska v práci kameníků a  zed-
níků. v našem prostředí bylo od počátků zděné architektury preferováno omítané lomové zdivo. 
Stavění tohoto typu si mohlo dovolit řadu nepřesností a improvizací. Zadány mohly být pouze zá-
kladní míry a ostatní bylo ponecháno na provádějícím řemeslníkovi. To se pak projevilo v přibliž-
nosti řešení, odchylkách ve stejně navržených úsecích odpovídajících právě osobnímu stylu zdě-
ní, případně míře zkušenosti, materiálu a podobně. naopak, v prostředí převažující celokamenné 

Obr. 1. Praha 1-Staré město,  
anežský klášter, kostel  
sv. Salvátora. rytina řezů kostelem 
sv. Salvátora ze sklonku 19. století. 
vychází z detailního průzkumu  
Josefa mockera a antonína  
cechnera (Klášter sv. anežky  
v Praze, fotolithografie. vydavatel 
farský v Praze, sklonek 19. století, 
repro autor, 2011)
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navíc posunuje vrchol hro-
titého oblouku podstatně 
výše, než by umožnila odpo-
vídající klasická, kružnicemi 
určená konstrukce. 

Protože byl zvolený postup 
pracnější a konstrukčně 
problematičtější, je nutno 
hledat jeho důvody jinde, 
než u provádějících řeme-
slníků jako v předešlém 
případě. Zde uplatněný po-
stup rozhodně neodpovídá 
jejich základním snahám, 
mezi něž náleží zrychlení,  

zefektivnění a zejména usnadnění práce. Důvod zde proto musí být spíše v  rovině umělecké 
a měl by odpovídat určitému uměleckému záměru, i když výsledný účinek je značně rozpačitý 
a z pohledu klasické gotiky vlastně neumělý.

Situaci lze vysvětlit srovnáním s řadou dalších objektů. Je zcela přirozené, že v celém průběhu 
13. století probíhající překrývání, pronikání i souběžné užívání románských a gotických tvarů se 
odrazilo v užívání dvou principů. První odpovídá prolínání jednotlivých prvků až námi oddělova-
ných stylů. Důležitější je pro nás druhý princip, charakteristický snahou jednotlivců (skupin, regi-
onů) vytvářet umění (a tím i stavby), které by působily slohově přesvědčivě. v tomto kontextu by 
se patrně mohlo mluvit o snaze tvořit „moderně“. Protože však u nás šlo o území, kam nový styl 
přicházel v již hotové podobě (přesněji podobách), bylo s inspiračními motivy nakládáno mnohdy 
značně svobodně, z hlediska výchozích stylových pravidel však zároveň nekorektně.

Právě sledované dělící žebro pražského chrámu se v  tomto pohledu jeví jako vnějším přáním 
ovlivněný požadavek opravdu gotického, tedy výrazně hrotitého tvaru. Ten byl však vytvořen 
řemeslníky rostoucími v  jiném prostředí (zde kameníky), kteří přání splnili, ale na úkor čistoty 
nového gotického řešení. Z jednoho prvku jasněji patrného až z lešení tak lze poznat daleko více 
o vzniku stavby, o podílu a snad i střetu místních a z větší dálky příchozích tvůrců.

Již bylo uvedeno, že obdobný přístup lze nalézt u řady objektů. Srovnatelný příklad je hrad vízn-
burk ve východních Čechách. raně gotická stavba s řadou skvělých architektonických prvků 
obsahuje i kamenná ostění oken vedoucích do nižších podlaží. Úzké průduchy mají záklenek 
v  podobě blížící se parabole. Tvar lze v  duchu výše uvedených přístupů objasnit konfliktem 
mezi starší románskou tradicí půlkruhového záklenku, který známe například z hradu Křivoklátu, 
a právě oním novým módním hrotitým tvarem. Kameník o novém výrazu věděl, současně však 
setrvával u zavedených postupů, odrážejících se nejen ve zkomoleném, ve vrcholu zaobleném 
tvaru, ale také popsaný tvar současně vysekal – jak byl zvyklý – z jednoho kusu kamene. Zce-
la opačný postup lze na Křivoklátě nalézt v objektu označovaném jako purkrabství. Stavba je 
o něco mladší, gotika se již stala dostatečně známou a řemeslníci ji měli zažitou. vstup do sute-
rénu obsahuje portál, který je na svoji výšku poměrně široký.7 okosené ostění proto ve vrcholu 
téměř ztrácí očekávané zahrocení. Zde si provádějící kameník zřejmě tuto skutečnost uvědomil 
a snad dodatečně v prostém okosení provedl náznak zahrocení v podobě oslího hřbetu. roz-
hodně zde ale nejde o křivku náležející pozdní gotice. Tvar známý ze závěrečného období slohu 
zde dle všeho vycházel právě ze snahy doplnit typický, již zažitý detail. uvedené úvahy nelze 
samozřejmě většinou jednoznačně dokázat. Jejich četnost a vazba na určité etapy však tyto 
úvahy opravňuje. Jiná vysvětlení ostatně přinášejí ještě více obtíží.8

oba nálezy, učiněné při dokumentaci klenby závěru kostela sv. Salvátora v klášteře sv. anežky 
České, přinášejí řadu námětů. Každý míří jinam. Jeden sleduje pragmatické cíle, druhý snad 
přehnanou snahu vyjádřit nově příchozí stylové znaky. i když se jedná o počátek nutné diskuse, 

7 Tvar by bylo možno vysvětlit potřebou dopravit do interiéru větší kusy – zde nejspíše sudy, což se projevuje v řadě měš-
ťanských objektů.

8 Pro definitivnější soudy je nutno i v  rámci dějin architektury zahájit sledování řady prvků, detailů, případně dispozicí 
apod. statistickou formou. Jedině ta může po zpracování dostatečně početného vzorku posunout naše úvahy k jasněj-
ším tvrzením, které by mohly stát na počátku exaktnějšího poznávání odpovídajícího realitě a ne pocitům.

Obr. 4. Praha 1-Staré město,  
anežský klášter, kostel  
sv. Salvátora. Pohled od závěru 
k západu, patrná změna křivosti 
v průběhu dělícího klenebního žebra 
mezi travé (foto m. Patrný, 2007).




