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zatímco volně stojící východní křídlo ke kostelu těsně nedoléhá. Jižní ukončení areálu pak patrně 
představuje řada nižších stavení situovaných rovnoběžně s chrámovou lodí (obr. 3). Celý areál 
je schematicky zachycen na hergetově plánu Prahy z roku 1791.4 nejstarší vyobrazení pozdně 
barokní podoby kostela pochází z roku 1825 (obr. 4), kdy na kresbě perem kolorované akvare-
lem zobrazil Josef Šembera dnešní vyšehradskou ulici (bečková 1998, 246–247). Zelenou plochu 
před kostelíkem zachytil též Jüttnerův plán Prahy z let 1811 až 1815 (Roubík/kucHař/HlavSa edd. 

4 Praha 1791. faksimile hergetova plánu, Praha 1991.

Obr. 4. Praha 2-nové Město. vyše-
hradská ulice s kostelem sv. Barto-
loměje. výřez z kolorované kresby 
J. Šembery z roku 1825 (MMP, 
inv. č. h 048 821).

Obr. 5. Praha 2-nové Město. Boční 
pohled na kostel sv. Bartoloměje od 
e. herolda, kolem roku 1880 (MMP, 
inv. č. h 023 014).
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od vlastní lodi, která je zaklenuta dvěma křížovými travé (ReicHeRtová 1977, 30). Po roce 1391 vyrůs-
tal zachovaný špitální kostel Božího těla ve skutči, kde jej postavili Pešek a Ješek lútkové z no-
vého Města pražského. Kostel je jednolodní s pětibokým presbytářem. Ke kostelu náležel špitál, 
původně asi vystavěný ze dřeva, založený roku 1387 (pocHe 1980, 331, 332). další špitální kostel 
sv. Bartoloměje, jehož založení je kladeno před rok 1405, je zachován v Kutné hoře. Kostel je 
dvoulodní s barokní věží. v Kutné hoře byl roku 1324 založen Štěpánem Pirknerem rovněž špitální 
kostel sv. Kříže, který je dnes zbořen (pocHe 1978, 197). Špitální kostelík sv. Jošta v Chebu, řazený 
do druhé čtvrtiny 15. století, je jednolodní stavbou s polygonálním presbytářem (pocHe 1977, 497). 
Jednolodní špitální kostelík, s přibližně čtvercovou lodí a polygonálním presbytářem se rovněž za-
choval v Boru u tachova. vznikl pravděpodobně v polovině 15. století a v pozdní gotice doznal dal-
ších změn. Přibližně z téže doby pochází i přiléhající budovy špitálu, reprezentované jednopatrovou 
stavbou na obdélném půdorysu (ibidem 1977, 102). K roku 1399 spadá též fundace špitálu v Jin-
dřichově hradci. Původní kaple byla přestavěna v druhém desetiletí 15. století na kostel sv. alžběty, 
který má obdélný půdorys a je opatřen kvadratickým kněžištěm (cHaRvátová 1974, 28). Z poloviny 
15. století pochází zajímavý špitální kostel sv. anny v Polné založený spolu se špitálem roku 1477. 
Kostel je vystavěn na půdorysu pravidelného obdélníka s ploše uzavřeným presbytářem v šíři lodi  
(pocHe 1980, 132). v  téže době byl postaven i špitální kostel sv. Jana Křtitele ve slavonicích 
tvořený jednolodím s nedlouhým, polygonálně zakončeným presbytářem a sakristií po jeho již-
ním boku (pocHe 1980, 361). doposud se zachoval jednolodní špitální kostel s  pětibokým zá-
věrem ve Švihově. Kostel, zaklenutý hvězdovou klenbou v presbytáři a síťovou klenbou v  lodi 
byl vysvěcen roku 1504 (ibidem, 519). roku 1510 měl být údajně vystavěn špitální a  hřbi-
tovní kostelík v  Pardubicích. Po přestavbách kostela sestává z  lodi a pravoúhlého presbytáře  
(ibidem, 24–25). Českobudějovický špitální kostel nejsvětější trojice byl založen údajně roku 
1513 dále od města. Jedná se o jednolodní stavbu s třemi klenebními travé  a polygonál-
ním závěrem. Předpokládá se, že vybudování kostela je podstatně starší než uvedené datum  
(pavel 1965, 45). v Jáchymově stála lapidární špitální budova spojená s kostelem všech svatých  
(asi 1516–1533) tvořeným jednolodím s  neodsazeným polygonálně zakončeným presbytářem  
(pocHe 1977, 564–565). v Krupce dodnes stojí bývalý špitální kostel sv. ducha, který je v písem-
ných pramenech připomínán již k  roku 1454. dnešní kostel sestávající z  obdélného jednolodí, 
s trojbokým závěrem pochází z poloviny 16. století (pocHe 1978, 153). v Plzni byly na místě dřívěj-
šího špitálu nalezeny základy raně gotického kostela, k jehož výraznému zvětšení došlo v pozdní 
gotice a renesanci (čecHuRa 2010, 305). v Klatovech je zachována špitální kaple sv. rocha navazu-
jící na starší gotickou stavbu (pocHe 1978, 66). 

Bohužel minimální znalosti máme i o objektech vlastních špitálů, jejichž nemocniční sál obecně 
stával v přímé prostorové vazbě se špitálním kostelem (olbRicH 1971, 717). v Boru u  tachova, 
jak již bylo uvedeno, se dochovala budova špitálu obdélného půdorysu. v táboře se budovy 
špitálu, dle písemných pramenů založeného roku 1503, zachovaly ve zcela přestavěné podobě 
(pocHe 1982, 18). Pokud lze soudit, vlastní špitál kromě kostela zahrnoval celou řadu objektů 
(Secký 1928, 25). 

Z  výše uvedeného stručného přehledu lze snad opatrně vyvodit jistá zobecnění. Zdá se, že 
architektura špitálních kostelů je, co do dispozičního řešení, krajně úsporná. Kostely jsou u nás 

Obr. 13. Praha 2-nové Město. 
A – klenební žebro o profilu dvo-
jitě vyžlabeného klínu pocházející 
z kostela sv. Bartoloměje.  
B – pohled na ložnou plochu se zře-
telnou osovou linkou a kamenickou 
značkou (kresba s. svatošová).




