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Kovář–Vaněk / Zlomky gotické architektury kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách
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Obr. 3. Zlatníky u Prahy, kostel 
sv. Petra a Pavla. gotický zlomek 
opukového pětibo ké ho, patrně 
klenebního žebra (?) zazděný v jižní 
zdi lodi (foto a zaměření m. kovář, 
2018; překreslil m. semerád, 2019).

Obr. 4. Zlatníky u Prahy, kostel 
sv. Petra a Pavla. gotický fragment 
opukového klínového vyžlabeného 
žebra s opracováním ložné plochy, 
zazděný v západní průčelní zdi lodi. 
Profilace byla bezpečně doplněna 
na základě ploch článku zachova-
ných v hloubce ložné spáry zdiva, 
v líci hůře zřetelných. Zaměření 
přístupných částí bylo provedeno 
hřebenem s výsuvnými jehlicemi 
(foto a zaměření m. kovář, 2018; 
překreslil m. semerád, 2019).

Obr. 5. Zlatníky u Prahy, kostel 
sv. Petra a Pavla. gotický prvek 
probraný výžlabkem osazený v zá-
padním průčelí a schéma jeho pro-
filace (foto a terénní skica m. kovář, 
2018; překreslil m. semerád, 2019).

množství druhotně použitých prvků bylo zjištěno i ve zdivu presbytáře. Výrazný je například 
obdélný opukový prvek s rozměry cca 30 × 70 cm. Vzhledem k tomu, že články jsou vesměs 
svou profilací otočeny do zdiva, případně jejich profilace byla odtesána, bližší určení není mož-
né. Připomenout lze alespoň zlomek probraný výžlabkem a pečlivě opracované opukové kvádry 
(obr. 6: B) rozdílných velikostí (18 × 63,5 cm; 23,5 × 32 cm; 33 × 50 cm; 30 × 33,5 cm; 16,5 × 
65,5 cm; 16,5 × 43 cm). V  jednom případě lze registrovat opracování prvku (kvádr o velikosti 
cca 15,5 × 43 cm), které se blíží stopám po opracování plošinou s břitem a plochými zuby. Ve 
většině případů převládají stopy po opracování nástrojem s plochým ostřím. Zajímavé je zjištění, 
že opracování středověkých prvků na viditelných plochách není jednotné. 

alespoň letmou zmínku si zaslouží věž při jihozápadním nároží lodi. její zdivo je lomové a v dol-
ních partiích se odlišuje od zdiva lodi i presbytáře. minimálně její dolní okenní otvor v jižní zdi byl 




