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Předkládaný příspěvek se stručně zabývá ranými dějinami špitálu při kostele sv. Bartoloměje na novém Městě pražském s ohledem na 
výsledky archeologického výzkumu realizovaného v roce 2010. výzkum zachytil pozůstatky špitálního kostela sv. Bartoloměje založeného 
na samém počátku 16. století. Z destrukčního souvrství byly získány fragmenty architektonických prvků, zejména klenebních žeber, které 
je možné dávat do souvislosti s konstrukcemi chrámu sv. Bartoloměje strženého ve prospěch nových sociálních staveb roku 1884. 

ContriBution to the Building history of a forMer town hosPital and a Poor house of st. BartholoMew at nové Město  
in Prague (nos. 427 and 435)

this article briefly discusses the early history of the hospital at st. Bartholomew´s church at nové Město in Prague in view of the results 
of archaeological excavations realised in 2010. the excavation revealed remains of st. Bartholomew´s hospital church founded at the 
beginning of the 16th century. the destruction layers contained architectural fragments, mainly vault ribs, which may derive from the 
demolition material of the church prior to new social buildings construction in 1884. 
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rozsáhlé asanační úpravy probíhající od 80. let 19. století změnily podobu pražského Podskalí. 
Jednou ze staveb, která zaniká právě v této době, byl i bývalý špitální kostel sv. Bartoloměje 
situovaný v jihozápadní části nového Města pražského na nároží ulic vyšehradská a na slupi 
(obr. 1). Jednalo se o jednolodní kostelík založený na samém počátku 16. století. o jeho exis-
tenci a stavební podobě se dozvídáme z písemných a ikonografických pramenů, nově byla jeho 
poloha zachycena též archeologickým výzkumem národního památkového ústavu, který v uve-
deném prostoru proběhl v roce 2010. Právě výsledky tohoto výzkumu se staly podnětem pro 
shrnutí dosavadních poznatků o špitálním kostelu sv. Bartoloměje na novém Městě. 

Problematika středověkých špitálů a péče o chudé, nemocné či jinak potřebné se doposud 
netěšila velkému zájmu domácí odborné literatury. Pozornost byla věnována pouze špitálům 
ve vybraných městských lokalitách, některým aspektům jejich vývoje v úzce vymezeném chro-
nologickém období (například k majetku středověkých špitálů a jejich správě Roučka 1966, 
41–90; k pražským špitálům a nemocnicím Svobodný/Hlaváčková 1999, 7–24; stručnou cha-
rakteristiku středověkých městských špitálů nastínil Hoffmann 2009, 502–504). samostatvé 
pozornosti se dočkaly klášterní špitály v Praze. Především je třeba zmínit novější souhrnné 
práce postihující problematiku fundace špitálu sv. františka založeného při klášteře klarisek, 
který začal fungovat nejpozději v roce 1232 (Soukupová 2011, s. 47), přičemž následovalo kon-
stituování špitálního bratrstva  v řád křižovníků s červenou hvězdou (1237). s ním úzce souvisí 
problematika založení a podoby špitálu křižovníků s červenou hvězdou v roce 1252 při Juditině 
mostě (nověji dRagoun 2002, s. 162–163). domácí bádání dodnes nedospělo k syntéze, která 
by věnovala souhrnnou pozornost špitálům či dalším dobročinným institucím (srovnej napří-
klad studie ve sborníku europäisches spitalwesen. institutionelle fürsorge in Mittelalter und 
früher neuzeit , ScHeutz et al. 2008). Čestnou výjimku představuje pouze sedmý díl sborníku 
documenta Pragensia, který se pokusil zmapovat problematiku zdravotních poměrů a péče, 
hygieny městského prostředí a  populačních změn v Praze v poměrně dlouhém záběru od 
13. do 19. století. v domácím badatelském prostředí však postrádáme výzkumy, které by se 
zaměřovaly na různé aspekty soužití města a jeho okolního přírodního prostředí. v městských 
špitálech často docházelo ke koncentraci velkého množství lidí, což sebou neslo značné náro-
ky nejenom na jejich stravování, výstavbu, ale zároveň představovaly významnou ekologickou 
zátěž, kdy muselo být počítáno s likvidací lidských exkrementů a různého odpadu (SonnlecHneR 
2010, 351–364). stranou zájmu také zůstala stavební podoba a vývoj těchto z mnoha hledisek 
pro městský organizmus a společnost významných staveb. Pouze drobným příspěvkem na 
toto téma je i následující text, v němž je věnována pozornost jednomu z městských špitálů, 
které se nacházely v prostoru nového Města pražského. 




