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Poznání řady středověkých staveb je omezeno na sledování jejich materiálu druhotně využitého v navazujících novostavbách, případně 
v nově budovaných či adaptovaných konstrukcích stavby původní. V některých případech je dokumentace takového recyklovaného ma-
teriálu jediným zdrojem poznatků o architektuře původní stavby, což je i příklad kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách u Prahy, kde se 
hojně angažovali pražští měšťané. Dislokované články ze zaniklého středověkého kostela byly hojně využity v novostavbě kostela z roku 
1857. Umožňují datovat výstavbu středověkého kostela nejpozději do průběhu 14. století, snad se starší raně gotickou fází z doby před 
rokem 1300.

Fragments oF the gothic architectUre oF st. Peter’s anD PaUl’s chUrch in Zlatníky

identification of many medieval buildings is limited to the survey of their material reused in subsequent constructions, or in newly built or 
adapted structures of the original building. in some cases, the documentation of such recycled material is the only source of knowledge 
about the architecture of the original structure, such as the church of st. Peter and Paul in Zlatníky near Prague, where the burghers of 
Prague were very involved. Dislocated fragments from the defunct medieval church were extensively reused in the construction of the 
new church in 1857. they allow the dating of the medieval church latest to the 14th century, perhaps with an early gothic phase from 
before 1300.
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Zlomky gotické architektury kostela sv. Petra 
a Pavla ve Zlatníkách

miroslaV koVář – Vojtěch Vaněk

Ves Zlatníky (okr. Praha-západ) se nachází mezi Dolními Břežany a městem jesenice, v těsné 
blízkosti současné hranice hlavního města Prahy. okolní krajina tvořila již od vrcholného středo-
věku součást hospodářského zázemí pražských měst a byla s životem uvnitř aglomerace úzce 
propojena v mnoha ohledech. Pražští měšťané nejpozději od 14. století zakupovali pozemkový 
majetek v okolí města, hospodářsky jej využívali, v některých případech ovlivňovali také stavební 
podobu sídel nebo sakrálních staveb (Mezník 1965; nový 1971; ŠiMůnek 2013, 115–120). Značná 
část tohoto zázemí středověkého města se stala v 60. letech 20. století součástí Velké Prahy, 
některé obce naopak zůstaly těsně za její hranicí. to je rovněž případ vsi Zlatníky, jejíž jádro leží 
pouze 1 km od jižní hranice hlavního města Prahy, že zůstaly vně města, třebaže osudy obou 
sídel jsou úzce spojeny.

Uprostřed vsi Zlatníky stojí kostel sv. Petra a Pavla – jednolodní stavba s polygonálně zakonče-
ným chórem. s výjimkou přízemí věže v jihozápadním nároží je pseudorománský, vybudovaný 
v roce 1857 na místě staršího kostela (Podlaha 1907, 219–220; obr. 1, 2).

Výpověď písemných pramenů
Ves Zlatníky náležela v předhusitském období mezi početné menší statky, jejichž rozdrobená 
a dynamicky se proměňující majetková držba v rukou církevních institucí, drobné šlechty a praž-
ských měšťanů byla typická pro široký okruh krajiny v zázemí středověké Prahy (nový 1971). 
ačkoli již od prvních písemných zmínek o vsi a místním kostele z počátku 14. století nachází-
me Zlatníky v majetku pražského měšťanského rodu Welfloviců, je pravděpodobné, že dějiny 
lokality jsou starší a že původně měla jiné vlastníky, pravděpodobně z řad šlechty. V odborné 
literatuře se vyskytly názory o značně starém původu vsi v soustavě knížecích služebných osad 
(krzeMieńska/TřeŠTík 1964, 654; ŠMilauerová 1992, 129–130), ale též o podstatně mladším vzniku 
až v kolonizačním horizontu 13. století (ŽeMlička 1974, 437–439). Podobně nejasné jsou z hle-
diska výpovědi písemných pramenů, respektive dějin osídlení, také úvahy o stáří a zakladatelích 
zlatnického kostela. Podle j. Žemličky mohla proběhnout kolonizace Zlatnicka kolem poloviny 
13. století v  režii některého ze šlechtických rodů – pravděpodobně pánů z říčan doložených 
v nedaleké Zvoli (ŽeMlička 1974, 438–439). V případě platnosti uvedené hypotézy by bylo možné 
hledat v jejich okruhu i zakladatele zlatnického kostela.

Ves a kostel jsou poprvé doloženy roku 1300, kdy konrád a Dětřich z rodu Welfloviců, měšťané 
starého města pražského, darovali část svých příjmů ze Zlatníků nově založené kapli při kos-
tele sv. Valentina v Praze. Pražský biskup jan iV. z Dražic v listu vydaném krátce poté určil, že 




