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(vajDiš 1962, 60), u  kterého 
je na základě této dispo-
ziční shody (i s ohledem na 
zachované kvádříkové zdi-
vo severní zdi „lodi“ kostela 
sv. vavřince) předpokládán 
z  větší části románský pů-
vod. v tomto středním trak-
tu jsou údajně zachovány 
zbytky templářské komendy 
(líBal et al. 1965, 89).

Milada vilímková přisuzuje 
výstavbě templářské ko-
mendy rovněž tři místnosti 
bezprostředně navazující 
na loď kostela sv. vavřince, 
zachované pod východním 
křídlem čp. 211/i, a také 
předpokládá, že zdivo ko-
mendy prostupuje až do 
přízemí východního křídla. 
Zahrnutí reliktů komendy 
do východního křídla poz-
dějšího kláštera dominiká-
nek je prý důvodem malé 
šířky východního křídla 
dominikánského kláštera. 
Kostel komendy (respekti-
ve „templářskou“ přístav-
bu sv. vavřince) i její zdivo 
ve východním křídle klade  
vilímková do druhé čtvrti 
13. století. Za dodatečnou 
přístavbu komendy, kterou 
datuje autorka k  polovině 
13. století, považuje již zmí-
něný lichoběžný prostor na 
severu přiložený k  předpo-
kládaným zbytkům komen-
dy. Jiné fragmenty templář-
ské stavební aktivity nebyly 
údajně v  klášteře zjištěny 
(vilíMKová 1962, 72–73).

soudobé poznatky o nej-
starších zjištěných středo-
věkých konstrukcích ve vý-  
chodním křídle čp. 211/i 
shrnula v korpusu raně stře-
dověké architektury anež-
ka Merhautová. Místnosti 
pod východním křídlem, 
z  nichž u druhé od severu 
(obr. 2A:  0.2) popisuje kvá-
dříkové zdivo, považuje za 
součást dvorce, který se stal 
partií křídla templářské ko-
mendy. dále jsou tlumočeny 

Obr. 2A. Praha 1-staré Město, 
liliová 9, čp. 211/i, východní křídlo 
bývalého kláštera dominikánek. 
Půdorys sklepa ve stavebně histo-
rické analýze.  
1 – raně gotické zdivo, 2 – raně 
gotické zdivo (hypo teticky),  
3 – zazdívka portálu nástupní šíje, 
4 – přizdívka pro klenbu pravděpo-
dobně renesančního stáří v míst-
nosti 0.4, 5 – recentní zdivo.  
(na základě zaměření sÚrPMo 
upravil M. Kovář, digitalizace  
J. hlavatý 2011).

Obr. 2B. Praha 1-staré Město, 
liliová 9, čp. 211/i, východní křídlo 
bývalého kláštera dominikánek. 
situace půdorysu přízemí. 
1 – rotunda sv. vavřince,  
2 – „templářská“ přístavba k rotun-
dě sv. vavřince, 3 – raně gotický 
jednotrakt obsažený ve východním 
křídle čp. 211/1, 4 – hypotetické  
dodatečné prodloužení raně gotic-
kého jednotraktu k severu. 
(na základě zaměření sÚrPMo 
upravil M. Kovář, digitalizace  
J. hlavatý 2011.)
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ostění portálové niky je zřetelný negativ po odlámaném předstupujícím prvku, a pro přehlednost 
uvádím již na tomto místě, že se nepochybně jedná o stojku dnes již neexistujícího portálového 
ostění (obr. 10: 1, 2). dobře zřetelná je i jizva v místě přechodu stojky ostění ve špaletu portálové 
niky (obr. 10: 3). druhý konec východní špalety portálové niky je armován pečlivě opracovanými 
opukovými kameny (obr. 10: 4). s okolním zdivem bylo ostění portálu provázáno charakteristic-
kým vodorovným dílcem (obr. 10: 2). opracování lícních ploch armatur východní špalety i ostění 
bylo provedeno nástrojem s plochým ostřím. Pojetí zpracování kamene je obdobného charakte-
ru jako u zjištěného původního vstupního otvoru místnosti 0.1. Povrch zdiva mezi armovanými 
nárožími špalety je pokryt, pomineme-li recentní přehoz, vápennou pečlivě utaženou omítkou, 
kterou jsme zjistili i v přilehlé prostoře 0.1. 

Západní špaleta portálové niky se zachovala rovněž v poškozeném stavu. Po její severní stra-
ně opět zjišťujeme odlámanou stojku původního portálu, sestávající ze svislých prvků a opět 
vodorovného armovacího kusu. Západní špaleta prošla minimálně třemi velkými úpravami (pře-
hoz vápennou maltou jemné struktury, přisekání a omítnutí severní partie špalety v horní části 
a dodatečné zazdění této úpravy cihlami tloušťky 65 mm), z nichž poslední souvisí nepochybně 
s úpravou současného nástupu. východní stěna místnosti 0.2 je vyzděna opět z lomového opu-
kového kamene (obr. 11: 1), který je spojován vápennou maltou. ve zdi je zachováno vyzděné 
úzké okénko střílnovitého charakteru s pečlivě armovanými špaletami. Špalety okénka byly osa-
zena současně s výstavbou východní zdi místnosti 0.2. okénko má šíři v líci cca 0,64 m, výška 
parapetu nad stávající podlahou činí cca 1,59 m. Špalety okénka jsou vyzděny z přesně lícova-
ných armovacích kamenů (obr. 11: 2, 3), způsob opracování jejich lícních ploch je opět blízký 
způsobu opracování ostění zazděného portálu v prostoře 0.1 (obr. 5: 1). Parapet otvoru je šikmý 
a stoupá od líce vzhůru. Záklenek okénka je přímý. 

Západní stěna místnosti 0.2 je opět vyzděna z lomového opukového kamene. ve zdivu zjišťujeme 
řadu druhotných plomb z cihel pojených výraznou vápennou maltou šedé barvy. dodnes se ve 
zdivu zachovala odkládací nika, jejíž boky tvoří pečlivě opracované kameny (obr. 12: 2). Charak-
ter opracování kamenů je blízký kamenickému zpracování jak stojek zazděného portálu v pros-
toře 0.1, tak portálu mezi místnostmi 0.1 a 0.2, ale i kamenicky opracovaným dílcům nik v severní 
a východní stěně prostory 0.2. Překlad niky tvoří pak opět lomový kámen (obr. 12: 3). nad nikou je 
možné identifikovat špalety úzkého okénka (patrně také „střílnovitého“ charakteru), které je dnes 
zazděno (obr. 12: 4, 5). na severní špaletě okénka (obr. 12: 5) se pod zazdívkou zachovala olíče-
ná vápenná omítka. Jádro omítky dnes tvoří vápenná malta šedé barvy, na kterou byla natažena 
vrchní „štuková“ vrstva. Při bližším ohledání lze rozpoznat hranu okenního parapetu (obr. 12: 6). 
Jižní špaleta okénka byla tvořena pečlivě opracovanými opukovými kameny (obr. 12: 4), které 
byly poškozeny prosekáním severní špalety sklepního větracího otvoru (obr. 12: 7). Zazdívka 

Obr. 12. Praha 1-staré Město, 
liliová 9, čp. 211/i, východní křídlo 
bývalého kláštera dominikánek.  
fotogrammetrické zaměření západ-
ní stěny prostoru 0.2.  
1 – odkládací nika, 2 – boky niky 
tvořené pečlivě opracovaným opu-
kovým kvádrem, 3 – překlad niky 
tvořený monolitickým opukovým 
prvkem, 4 – jižní špaleta zazděného 
okénka tvořená pečlivě opracova-
ným opukovým kamenem (měřitelná 
šíře špalety je 0,80 m), 5 – severní 
špaleta zazděného okénka s patr-
ným přehozem vápennou omítkou 
zachovanou pod zazdívkou okénka 
(v ploše zdi, kam přecházela tato 
omítková vrstva, je nyní otlučena), 
6 – úroveň bankálu okénka nalé-
zajícího se 1,58 m nad současnou 
podlahou, 7 – jižní ostění okénka 
dodatečně poškozené zřízením 
severní špalety současného otvoru,  
8 – strmě stoupající bankál součas-
ného větracího otvoru v západní 
stěně prostoru vyzděný z cihel 
tloušťky 50 mm, 9 – dodatečná 
plomba ve zdivu z lomového 
opukového kamene obsahující cihlu 
tl. 60 mm, 10 – dodatečná plomba 
ve zdivu z lomového opukového 
kamene, 11 – výrazné maltové lože 
bočního opukového prvku niky,  
12 – zřetelná svislá technologická 
spára související se způsobem 
vyzdívání konstrukce (J. hlavatý, 
M. Kovář, 2009, 2011).




