VÝVOJ OBJEKTU
ARCHEOLOGIE

HISTORIE
HISTORICKÉ ZPRÁVY

HARRIS

současná podlaha

60

ROK

koupě čp. 377 tiskárnou

tiskárna v sousedním čp. 459

Erwein hr. Nostitz-Rhinek
Kateřina Černá (přístavba k jihu)
Jan Ernst

koupě Antonínem Zimmermannem

1924

SEKULARIZACE, OBYTNÝ A VÝROBNÍ DŮM

INTERPRETACE

SHP

zrušení kláštera

50

zánik polygonálního presbytáře

16

násypové vrstvy pro zvýšení úrovně

17

stržení klenby v přízemí
nové stropy mezi přízemím a 1. patrem
úpravy dveří v 1. patře
proražení do té doby slepých oken v místnostech 107 a 207
vestavěné skříně v místnosti 105

1874

5
4A
4AA

1830

4

zvýšení 2. patra o dvě stopy
nový portál v západní části přízemí (starý barokní zazděn)
slepá okna ve druhé ose západního průčelí od jihu
orákosování stropů 1. patra (tedy v barokní obytném domě)
okna jednoduchá, tj. dnešní vnitřní
některé dveře

1794

1787

1709
1704 (dendro)

1656

boží hrob v kostele
dar pro kostel

1653
1650

3+

obecně
1.pol. 17.stol.

M'

3=M

1604-1613

Pražská kapitula

1574-1604

??

asi nic

před 1540-1574

L'

opěráky
zvýšení východní části půdorysu na -15 cm
západní část zůstává na -85 cm
žlutá výmalba s gotizující dekorací
výškový posun portálu do sakristie
záklenek dvojice oken na sever

malby
v 04jj

SOUKROMÁ
KAPLE

2

1516(-26)-1538

odchod magdalenitek

krátký návrat magdalenitek

vrstvy vzniklé vyrovnáváním

=

magdalenitky na Malé Straně

terénu při stavbě kostela

29

(celkem max. 10 osob)

stavební úroveň

30

K1,2,3
opravy

Z234

41
43
44
45
"
49

podloží

52

V994
"

V995
"

46

5

úpravy ve 2. pol. 19. stol.

přestavba klasic. II – 1830

3A

přestavba na obyt. Dům a živnosti – klasicismus

3+

obytný dům –1. pol. 18. stol. –baroko II.

M

rané baroko s použitím pozůstatků zdiva renesančního

M

prodloužení kostela dominikány po r. 1613

2

+

L

zdivo přestavby kolem pol. 16. stol.

2

+

L

renesanční přestavba kolem pol. 16. stol.

?

zdivo opravy nároží býv. lodi – patrně pohusitské

přezdění zdiva od 1. patra výše
na jihozápadě přilehlý objekt ?

K

odkryté zdivo oprav po husit .válkách

dvojice oken na sever

K

zdivo oprav po husit. válkách, 2.pol.15.-1.pol.16.st.

J

zdivo kostela odhalené pod podlahou přízemí

J

zdivo kostela magdalenitek 1315 -29(?)

1439

loď patrně zcela zmizela v průběhu 2.pol. 15.stol.

??

nedokončená stavba nového hotela

průraz na jihozápad - na tribunu (?)
zvýšení podlahy na -85 cm

patrně zánik klenby, zpustnutí, rozpraskání opuky
vlhkem a mrazem

provizorní oprava (?? ledabylé bílení ??) místnosti 05c

22.7.1420

1339-

J

polygonální chór bez opěráků
křížová klenba na přípory AB91v polygonu,
zkrácené přípory v pravoúhlé části
portál do sakristie (?)

1315(-29)

barevnost vínově červená na příp.

ROMÁNSKÝ
KOSTEL

žádné

32

V992

4

4A ,

terén i dlažby v míst. 112 - 115

31

47

4AA ,

přemalba s hnědou dekorací, celkový stav špatný
- "eclesia ruinosa"

obecně
pol 15. stol.

1434 ??
KLÁŠTERNÍ KOSTEL
MAGDALENITEK

ještě se staví

8

úpravy po r. 1924

6

založení nového kostela podél Karmelitské ul.
základy polygon. závěru nového zamýšleného kostela nedokončené
protažení kostela k východu, odbourání polygon. presbytáře
vyrovnání podlahy na -14 cm v celém půdorysu
patrně přezdění celé západní fasády

dominikáni provizorně

?

"

přepážka či jiná konstrukce v přízemí (místnost 05a)
náběh omítky k plochému stropu lodi (místnost 206)

1613

Jiří Vachtl

objekty a vrstvy staršího osídlení
(zjednodušeno)

3'

dominikáni definitivně

vypálení kláštera, ale ne interiéru
chóru kostela

GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ

částečné dokončení nového kostela podél Karmelitské ul.

18

33

dokončení nového kostela podél Karmelitské ul.
přístavba obytného dvojtraktu - ("Dům kostelních sluhů")
zřízení oratoře

3''

1677

Ludvík Schradin ze Schorndorfu
+ dcera Felicitas

2

zaklenutí celého přízemí
omítané stropy v 1. patře kostela
přístavba na jihozápadě
proražena okna pro obytné účely

3A

L

dlažba

úpravy a výstavba v interiéru
podřímsový pás (architráv)
většina dveří

1820

stavitel ohlásil, že nový kostel (podél
Karmelitské ul.) je připraven k bohoslužbám
založení nového kostela podél Karmelitské ul.

KLÁŠTENÍ KOSTEL
DOMINIKÁNŮ

zásypové vrstvy

6

HLAVNÍ
STAVEBNÍ AKTIVITY

1783
DEGRADACE
NA
KLÁŠTERNÍ
KAPLI

vysvěcení nového kostela
žádné

SOUHRN
STRATIGRAFIE

12-13.stol. (?)

R

zděný románský objekt z kvádříkového zdiva,
nález v 03, nálezy v prostoru západně od domu ukazují
na románský kostel
fixace severozápadního úseku parcelní čáry

R3

terén na -220cm

R1

oprava nároží

R2 oprava kvádříkového zdiva – průraz otvoru(?)

kvádříkové zdivo – románské

