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Fragment pískovcového architektonického článku s reliktem
profilace druhotně uložený v barokním zdivu konventu v
Plasech

Fragment je druhotně vložen do hrany liseny / pilastru
barokního průčelí na jižním nároží konventní budovy kláštera
Plasy, cca 49.934325 N, 13.390516 E

ev. č. md20160918001-plasy-konvent-ft

(Soubory: MD20160918_Plasy_konvent_fragment)

Plasy, okres Plzeň-sever, čp. 2, Plzeňská.

Kámen. Pískovec. Architektonický článek. Fragment.

(Jan Sommer, 20160918, zápis 20160922)

Zběžná prohlídka. Fotografie. Stručná charakteristika.
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4.1 Externí odkazy

Popis

Pískovcový díl s reliktem přímého profilu je vsazen do jižního nároží budovy tak, že drážka profilace je
souběžná s hranou nárožního pilastru jihozápadního průčelí objektu, ve výšce cca 2,5 m nad terénem.

Je možné, že profilace pokračuje na pravém boku prvku, ale zde je aktuálně zakryta reliktem omítky.

Prvek byl při osazování na nynější místo částečně osekán. Zejména u spodní hrany (hrana původní ložné
plochy?) byla vyseknut mělký zahloubený pásek, související s jemnou omítkovou bosáží průčelí,
provedenou i v konstrukci.

Okolní barokní zdivo je jinak převážně cihlové, s příměsí zatím neurčitelných kamenných prvků nejspíše
staršího původu.
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Interpretace

Prvek zřejmě představuje krajní (lícovou) část středověkého ostění, snad gotického původu. Od lícové
plochy byl profil oddělen pozorovaným diagonálním zářezem. Momentálně není ani jasné, zda navazující
úsek profilace byl původně zaoblený.

Patrně se jedná o nenáročný prvek středověké architektury kláštera, který ovšem zatím neumožňuje bližší
zařazení časové ani formální.

Potenciál

Je pravděpodobné, že po případném sejmutí či opadnutí omítek bude viditelná nějaká další část profilace.

Odkazy

Klášter Plasy

Externí odkazy

Verze dokumentu k testování: Album na Facebooku (https://www.facebook.com/sommmerjan
/media_set?set=a.1404338582928605.1073741829.100000574294993&type=3) .

Blogverze (http://wp.me/pEm2D-71)

Citováno z „http://wiki.npu.cz/index.php?title=MD20160918_Plasy_konvent_fragment&oldid=2928“

Kategorie: Testy MD

Stránka byla naposledy editována 22. 9. 2016 v 11:05.
Obsah je dostupný pod Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte
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