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až o 24 cm.3 ani vnitřní šíř-
ka lodi není všude stejná, na 
západě je o 12 cm větší než 
na konci východním (obr. 1). 
Přes veškeré nepravidelnos-
ti a nedokonalosti v  prove-
dení stavby lze na základě 
přepočtu metrické míry na 
původní měrné jednotky 
sledovat jejich využití při re-
alizaci stavby kostela, což 
dokládá následující tabulka 
(obr. 2).4 

určení délkové jednotky, 
v  níž byla stavba koste-
la v  době okolo poloviny 13.  století konstruována (dragoun 2002, 227), není jednoznačné. 
Z doby raného středověku mohla být nadále používána římská stopa (0,296 m), z druhé stra-
ny mohlo době vrcholné ho středověku předcházet ranější používání českého lokte (0,5914 m). 
Situace, kdy platí základní rovnice 2 římské stopy = 1 český loket (pražský),5 nedává možnost 
konkretizovat časový interval, v němž docházelo k přechodu mezi nimi. Ve výpočtu pak rovnice  
zní: 2 římské stopy = 1 loket + 0,6 mm. rozdíl 0,6 mm/loket pro představu znamená, že rozdíl 

3 autor si uvědomuje, že měl na rozdíl od svých předchůdců kromě dokonalejší měřické techniky i tu zásadní výhodu, že 
byl v době měření odstraněn oltář, což usnadnilo půdorys apsidy detailně zaměřit. 

4 Úkolem zaměření bylo získat půdorys kostela pro zobrazení přesné polohy archeologických sond. Proto se autorovo za-
měření nezabývalo okenními otvory. Z románských oken zvenčí je přístupné jediné, a to prostřední okno v apsidě. další 
původní okna zaznamenaná v ose západního štítu a v jižní fasádě (dragoun 1990, 112; publikována na půdorysu kostela 
tamtéž), jsou dnes skryta pod omítkou a nelze je zaměřit.

5 loket český (pražský) = 0,5914 m = 2 římské stopy 0,296 m (hlaváček/kašPar/nový 2002, 171, tab. i: antické (řecké 
a římské) míry a váhy, s. 170; tab. ii: Česká metrologická soustava před počátkem 16. stol., 171). 

 Jiný údaj o velikosti římské stopy ale uvádí radová-štiková (1986, 295), a to 0,3126 m (blízká karolinské stopě 0,34 m –  
hlaváček/kašPar/nový 2002, 159). tato délka již s českým loktem kompatibilní není. Žádný ze sledovaných rozměrů v ta-
bulce obr. 2 nevychází při této délce římské stopy v celých číslech, taková jednotka nebyla proto při stavbě kostela použi-
ta. oproti zmíněnému údaji uvádí Jan Muk (1986, 267) délku římské stopy 0,296 m, shodně s hlaváček/kašPar/nový, 2002. 

Obr. 1. Praha 15-Hostivař, kostel 
Stětí sv. Jana Křtitele. Půdorys, 
zaměření 2010. (Zaměření autora 
graficky upravil M. Ďurica, 2012.)

Obr. 2. Praha 15-Hostivař, kostel 
Stětí sv. Jana Křtitele. numerické 
parametry půdorysu kostela v met-
rech, římských stopách a v českých 
loktech (autor, 2012).

kostel Stětí sv. Jana Křtitele 
- Praha-Hostivař

hodnoty měřené
průměr měřených 

hodnot
předpokládaný roz-

měr v loktech 

rozdíl mezi průměrem 
měřených hodnot a před-

pokládaným rozměrem

odchylka mezi průměrem 
měřených hodnot (v m) 

a předpokládaným 
rozměrem

vnější délka lodi – metry 17,87 m až 17,92 m 17,89 m 17,74 m 0,15 m 0,85%

římská stopa 0,296 m 60,37 až 60,54 60,44 60

český loket 0,5914 m 30,22 lok až 30,30 lok 30,26 lok 30 lok 0,26 lok

vnější šířka lodi – metry 9,10 m až 9,26 m 9,18 m 9,17 m 0,01 m 0,11%

30,74 až 31,28 31,01 31

15,39 lok až 15,66 lok 15,52 lok 15,5 lok 0,02 lok

vnitřní délka lodi – metry 15,26 m až 15,48 m 15,37 m 15,38 m 0,01 m 0,06%

51,55 až 52,30 51,93 52

25,80 lok až 26,18 lok 25,99 lok 26 lok 0,01 lok

vnitřní šířka lodi – metry 6,68 m až 6,80 m 6,74 m 6,80 m 0,06 m 0,88%

22,57 až 22,97 22,77 23

11,30 lok až 11,50 lok 11,40 lok 11,5 lok 0,1 lok

vnější poloměr apsidy – metry 3,48 m až 3,7 m 3,59 m 3,55 m 0,04 m 1,13%

11,76 až 12,5 12,13 12

5,89 lok až 6,26 lok 6,07 lok 6 lok 0,07 lok

vnitřní poloměr apsidy – metra 2,12 m až 2,39 m 2,26 m 2,36 m 0,10 m 4,24%

7,16 až 8,07 7,64 8

3,59 lok až 4,05 lok 3,82 lok 4 lok 0,18 lok

síla zdiva lodi – metry 1,22 m až 1,24 m 1,23 m 1,18 m 0,05 m 4,24%

4,12 až 4,19 4,16 4

2,06 lok až 2,10 lok 2,08 lok 2 lok 0,08 lok

síla zdiva apsidy – metry 1,20 m až 1,43 m 1,32 m 1,18 m 0,14 m 11,86%

4,05 až 4,83 4,46 4

2,02 lok až 2,42 lok 2,22 lok 2 lok 0,22 lok
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mezi ideální a při šířce 15,5 loket nalezenou vzdáleností bodů Z-S1 činí 0,015 m (15 mm!). Ve 
druhé variantě, kdy použil k vytýčení středu apsidy S1 pouze zvolenou délku 27,5 loket měřenou 
v podélné ose lodi od bodu Z, vyjde velikost poloměru kružnice k1 procházející bodem f (určující 
vnější líc apsidy) z takto získaného středu S1 přesně 6,010 loket, což představuje v poloměru 
apsidy odchylku od požadovaného rozměru 6 loket pouhých 0,0059 m (6 mm!). Ve své přesnosti 
jsou si tedy oba způsoby stanovení bodu S1 rovnocenné. Je možné, že první varianta vytýčení 
bodu S1 byla určena pro základové zdivo, a druhá, velice přesná varianta, pro konstrukci zdiva 
nadzemního. Které z obou popsaných řešení bylo při stavbě hostivařského kostela skutečně 
použito, nezjistíme. 

Zvykli jsme si obdivovat na románských stavbách tvarosloví, kamenické detaily, či malířskou 
výzdobu, ale s  jakým důmyslem je konstruován stavební celek, nám zpravidla uniká. analý-
za půdorysu hostivařského kostela dle mého mínění svědčí o talentu, dobrém matematickém 
vzdělání a bohatých zkušenostech raně středověkého autora jeho projektu, který se snažíme 
rekonstruovat+.

aplikovaný postup pracovně nazvaný „metoda zpětného projektu“12 má tyto fáze: 

1. přesné zaměření (obr. 1), 
2. přepočet na historickou délkovou jednotku používanou v  dané době (český loket, 

vídeňský loket),13 
3. zprůměrování naměřených hodnot a porovnání s celými čísly v historických jednotkách 

(obr. 2), 
4. vytvoření „projektu“ v historických jednotkách (obr. 3), 
5. porovnání „zpětného projektu“ se stávajícím zaměřením fáze 1 (obr. 4), 
6. odkrytí geometrických zákonitostí projektu kvůli nalezení jednoduchého způsobu 

vytýčení stavby (obr. 5).

Metoda může výrazně přispět k pochopení záměru stavebníka, odhalit dodatečné neorganické 
stavební zásahy, může pomoci rekonstruovat povědomí o nedochovaných částech staveb, zjistit 
rozdíly návrhu a realizace objektu a v neposlední řadě může korigovat naše vědomosti o použí-
vání starých měrných jednotek. 

V případě novověkých staveb může být použití konkrétní měrné jednotky i kritériem chrono-
logickým. Přímo učebnicovým příkladem takového využití metody by mohlo být porovnání tří 
archeologicky odkrytých základů ležatého sladovního hvozdu – tzv. valachu, v areálu pivovaru 

12 Zmíněnou metodu autor poprvé použil při rekonstrukci podoby Velké grotty Valdštejnského paláce v Praze (čiháková/
Müller 2009).

13 Vídeňský loket = 0,777558 m, platný u nás v letech 1764–1876. (hlaváček/kašPar/nový 2002, 173, tab. iV: dolnorakouská 
soustava měr a vah). 

Obr. 6. Praha 15-Hostivař, kostel 
Stětí sv. Jana Křtitele. tři způsoby 
vytýčení apsidy. 6A – kružnice vněj-
šího i vnitřního líce apsidy vycházejí 
z jednoho středu S1; 6B – kružnice 
vnějšího a vnitřního líce apsidy 
vycházejí každá z jiného středu 
(S1 + S2); 6C – kružnice vnitřního 
líce apsidy vychází na okrajích 
a uprostřed pokaždé z jiného středu 
(S1 + S2) – návrh řešení nepravidel-
nosti vnitřního líce vzniklé omylem 
při vytyčování. Šedě zaměření 
2010, červená linka zpětný projekt, 
zeleně zdivo přesahující ideální prů-
běh líce, růžově zdivo chybějící do 
ideálního průběhu líce. (návrh auto-
ra digitalizoval M. Ďurica, 2012.) 




