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PřísPěvek k Poznání komendy temPlářů v Praze 
na starém městě
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Studie je věnována bližší klasifikaci pozůstatků raně gotické zástavby pod východním křídlem bývalého kláštera dominikánek čp. 211/I 
v  Praze na Starém Městě. Zmíněné relikty jsou spojovány tradičně s pozůstatky komendy templářů vybudované v  době panování  
Václava  I. Díky provedenému povrchovému průzkumu sklepů (2009, 2011) bylo možné blíže charakterizovat rozsah a povahu středověké 
zástavby spojované s touto komendou.

CONTRIBUTION TO THE KNOwLEDGE OF THE KNIGHTS TEMPLARS´ COMMANDRy IN PRAGUE OLD TOwN

The aim of this study is to classify the remains of the early Gothic buildings in front of the east wing of the former Dominican cloister 
No. 211/1 in Prague Old Town. These remains are traditionally related to the Templars commandry built in the reign of wenceslaus I.  
A  survey of the cellars (2009, 2011) recognised more of the extent and character of the medieval structures associated with this commandry. 
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Předkládaný příspěvek vychází z   operativní dokumentace provedené v  roce 2010 ve sklepích 
východního křídla kláštera dominikánek v Praze na Starém Městě (obr. 1).1 Vzhledem k závažnosti 
nových poznatků, souvisejících s podrobnějším vymezením a klasifikací konstrukcí templářské 
komendy, ale i k záměru celkové obnovy čp. 211/I, stručně shrnuje výsledky průzkumu. 

Zástavba situovaná severně od kostela sv. Vavřince neunikala pozornosti již dříve. Napří-
klad již Franz Klutschak na místo stávajícího kláštera sv. Anny lokalizuje polohu templářského 
dvora. Problém zůstává ve vymezení jeho hranic. Dvůr měl podle Klutschaka zahrnovat kro-
mě kostela sv. Vavřince rovněž jeho vlastní budovy, uvnitř i vně jeho areálu pak více domů 
a  míst, či dvorů (kLutsCHak 1887, 12–13). Také Josef V. Kratochvíl uvádí, že templářský dvůr 
zaujímal kromě kostela sv. Vavřince „více domů a dvorů či prostranství mimo ně“ (kratoCHvíL 
1891–1892, 7–9).

Poznání nejstarší zástavby pod východním křídlem čp. 211/I bylo výrazně rozšířeno ve druhé 
polovině 20. století. Ve své době byly nové poznatky úzce spojeny s objevením a výzkumem 
kostela sv. Vavřince. Již Vladimír Píša uvedl, že na základě sondáží provedených v roce 1954 
je ve východním křídle kláštera dominikánek zjištěna v  podzemí stavba „časově související“ 
s výstavbou templářské komendy. Posledně jmenovaná budova byla provedena podle Píši již 
lomovou (!) technikou (Píša 1956, 50).

Alespoň okrajově je třeba upozornit na výrazný posun v dosavadním poznání templářské vý-
stavby u samotného kostela sv. Vavřince, která, jak ukážeme níže, může mít vztah k pojedná-
vanému objektu, tedy především ke sklepům východního křídla čp. 211/I. Sumu nových infor-
mací přinesl archeologický výzkum Ivana Borkovského realizovaný především v  letech 1954 
a 1956.2 Výzkum odhalil torza románské rotundy sv. Vavřince s odtěženými východními partiemi 
apsidy, po které zbylo pouze základové zdivo a krátké úseky zdiva při styku s  lodí rotundy  
(borkovský 1957a, 502–503; týž 1959, 37–39; cf. Píša 1954, 56). Se stavební aktivitou templářů 
spojuje Borkovský přístavbu „lodi“ tvořené šikmo se sbíhajícími zdmi, z nichž líc severní zdi se 
dokonce zachoval i ve vyšších partiích a byl podle pozorování Borkovského začleněn do zdi-
va kostela sv. Anny (borkovský 1957b, 20). „Loď“ uvedené přístavby byla zakončena apsidou, 
kterou zachytil výzkum Borkovského pod základy gotického a renesančního oltáře, jenž nava-
zoval na základy oltáře staršího, spojovaného s templářským kostelem. Zdivo přistavěné „lodi“ 
(templářské) přístavby bylo podle autora výzkumu tvořeno opukovými kvádříky. V jihozápadním 
nároží „lodi“ byly údajně použity velké opukové kvádry. Nad identifikovaným předzákladem, 
na jižní straně „templářské“ přístavby, byla ve výši 0,83 m rozpoznána vrstva kvádrů s vytesa-
ným výžlabkem a rovněž jihozápadní nároží. Podle Borkovského není vyloučeno, že zjištěná zeď 

1 čp. 211, Anenské náměstí 2, Anenská 4, Liliová 9, Zlatá 1, Praha 1-Staré Město.
2 Nález vzbudil přirozeně značnou pozornost (například Mayer 1957, 46).




