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Předmluva 
„Nebo nebudete bez chudých v zemi vaší; protož přikazuji tobě, řka: Abys 

ochotně otvíral ruku svou bratru svému, chudému svému a nuznému svému 

v zemi své“ DT, 15, 11 1 

Fenomén nemoci, stáří a chudoby - z těchto často plynoucí -  provází chtě nechtě lidskou 

společnost jako její přirozená součást. Postavení člověka, který do nemoci, chudoby nebo 

stařecké nemohoucnosti upadne, je pak ve společnosti o to složitější, protože takový člověk 

ztrácí síly a prostředky k tomu, aby se o sebe mohl postarat. Stane se závislým na svém okolí, 

na milosrdenství druhých, které však ne vždycky přichází v pravou chvíli a v dostatečné míře. 

Už Bible to ví a dává návod, jak se s takovou situací s křesťanskou ctí vypořádat. Pomoc 

bližnímu svému má tedy být automatickou reakcí na to, když se někdo druhý z jakýchkoliv 

důvodů ocitne v bídě a na dně svých fyzických či psychických možností. Systém sociální péče 

o potřebné lidi v dnešní době do určité míry funguje, ačkoliv procházka po rušných pražských 

uličkách, kde nejeden bezdomovec či starý zoufalec prosí s nataženou rukou a ošuntělým 

kloboukem o nějaké ty korunky, nebo pohled do zamřížovaných oken domova důchodců 

přesvědčují o tom, že skoro nedostatečně.   

Jak vypadalo řešení lidské nemohoucnosti a chudoby v raném novověku? Sonda do 

historie  jednoho pražského špitálu se pokouší dát odpověď. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Biblí svatá aneb všecka svatá Písma Starého i Nového zákona. Podlé posledního vydání kralického z roku 
1613. Praha 1911.  
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Úvod 
Úvodní slovo 

Atraktivitu našeho hlavního města bezesporu podtrhuje a zvyšuje zájem, který je věnován 

jeho historii, protože na jejím základě je člověk schopen lépe docenit to, co nabízí současnost. 

Špitály, kterých v Praze fungovalo v historii nemálo, se však komplexnější badatelské 

pozornosti nikdy ve větší míře příliš netěšily. O špitálu svatého Pavla to platí dvojnásob. 

Pakliže existují studie, které se tématu svatopavelského špitálu věnují, chápou se 

problematiky ponejvíce z úhlu hospodářského a majetkově-správního zasazeného do širšího 

dějinného kontextu. Kouzlo studia každodennosti, které ovšem  skrze zkoumání dějů 

politických a hospodářsko-správních prochází, však může způsobit to, že se mozaika 

špitálských dějin zaplní o další čtvereček. Proto si diplomová práce klade za cíl, aby na 

podkladu dostupných pramenů a literatury podala obraz každodenního fungování této 

společensko-charitativní instituce, která byla pro některé z pražských obyvatel svojí existencí 

nezastupitelná. A to v době raného novověku, kdy sociálně-zdravotní podmínky k životu a 

systém sociální péče měly k dokonalosti kilometry daleko.  

Přes obecné uvedení do problematiky je představen špitál svatého Pavla ve světle 

hospodářských a správních struktur, díky jejichž pochopení pak lze proniknout do vlastního 

chodu špitálu spojeného s okolnostmi příjmu špitálníků, jejich zabezpečení na všech úrovních 

až k pozorování každodenních útrap způsobených nejrůznějšími vlivy.  

Při jakémkoliv studiu je užitečné srovnání, díky němuž si lze vlastní výsledky a hypotézy 

ověřit nebo doplnit, a proto byl pro zpracování tématu fungování špitálu svatého Pavla 

v Praze zvolen jako vztažný model špitál svaté Kateřiny v bavorském Řezně. Z jednodenního 

výletu do tohoto německého města a bez důkladnější návštěvy tamního špitálního archivu je 

nasnadě, že se srovnávací práce musely omezit na vytěžení několika základních, zato však 

informacemi nabitých, studií.  

S využitím informací o obou institucích tak může vzniknout ucelenější představa o 

existenci špitálských zařízení vůbec, abychom si my sami mohli více vážit všestranné 

skromnosti a nenáročnosti svých předků, na druhé straně pak všelijakých možností, které 

nabízí dnešní doba nám. A jí přispět když ne fyzickou pomocí, jako to činily špitály v historii, 

tak alespoň duševní činností směřující k bohatšímu historickému povědomí o dějinách Prahy.  
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Z literatury české a německé 
Obecně lze konstatovat, že problematice špitálů pro sledované období raného novověku 

není v české literatuře věnováno tolik prostoru, kolik by si toto téma našich sociálních dějin 

zasluhovalo. Přesto přinášejí následující výběrové studie zajímavé informace k problematice 

špitálů v obecné rovině nebo konkrétně v různých regionech naší země v časovém přesahu 

raného novověku do minulosti i vpřed. V české bibliografii se pro tematiku špitálů setkáme se 

sondami rozdílných typů. Problematiku českých špitálů lze nahlížet v rámci historie lékařství 

a vývoje zdravotních poměrů, v zorném úhlu problému chudinství a jeho řešení, v rámci 

obecných dějin jednotlivých měst, špitály lze studovat z hlediska jejich správního fungování a 

hospodářského zázemí, instituci špitálů je možné popisovat na základě archeologických 

výzkumů a v neposlední řadě lze pronikat do dějin špitálů a jejich chovanců ve středověku a 

raném novověku v zajímavém a pestrém náhledu lidské každodennosti.  

Instituci špitálů zasazuje do obecného vývoje dějin lékařství Marie Vojtová.2 Spojuje je 

s počátky ústavů, které mají vedle svého charitativního  a sociálního i léčebné poslání, a 

rozlišuje špitály podle zřizovatele na několik skupin.  

Josef Macek přibližuje ve své práci zdravotní poměry a úroveň zdravotní péče v době 

jagellonské.3 Letmo nastiňuje způsoby péče o hygienu, instituci lázní pro chudé; špitálů se 

pak dále dotýká v otázce, komu že sloužily a jak byly podporovány. Zdravotní poměry v 17. a 

18. století přehledně demonstruje na příkladu pražského špitálu resp. nemocnice Na Františku 

Ivana Firlová.4 Přináší historicko-statistické zhodnocení mortality v době, kdy se špitály 

pomalu začaly přetvářet na nemocnice, kdy do nich přibyl element zdravotnického dohledu a 

péče. Podobně se údobím přechodu špitálů k nemocnicím zabývá ve své studii o počátcích 

prvních nemocnic Alena Petráňová.5 Rekapituluje zdravotní a chudinskou situaci v Praze na 

konci 18. století.  

Táž autorka rozvíjí problematiku chudinství a jeho řešení koncem 18. století ve své 

disertační práci.6 Pro naše účely je inspirativní zejména pasáž o přežívajícím starém 

                                                 
2 Marie VOJTOVÁ, Dějiny československého lékařství. Svazek 1. Do roku 1740. Praha 1970, s. 82-97. 
3 Josef  MACEK, Jagellonský věk v českých zemích. 3. díl, Praha 1998, s. 139-149. 
4 Ivana FIRLOVÁ [= EBELOVÁ], Příspěvek k problematice sociální struktury, hospitalizace a mortality 
nemocných v nemocnici Na Františku v letech 1631-1714. In: Documenta Pragensia 7/1987, s. 356-384. 
Nejnovější příspěvek podobného ražení ke špitálu milosrdných bratří ve Valticích na základě zhodnocení 
katalogů nemocných z let 1683-1711 je z pera Petra Jelínka, srov: Petr JELÍNEK, Der Konvent der 
Barmherzigen Brüder in Feldsberg und seine Krankenprotokolle (1683-1711). In: Themenschwerpunkt 
Europäische Spitäler. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, 115. Band, Heft 3-4. 
Wien, München 2007, s. 369-393.  
5 Alena PETRÁŇOVÁ, Vznik a počátky prvních pražských nemocnic. In: Kniha o Praze 1962, s. 129-146. 
6 TÁŽ, Vývoj chudinství v Čechách v době josefinské. Disertační práce. Praha 1958.  
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chudinství před dobou josefinskou, protože se úzce dotýká problematiky špitálů, a to nejen 

pražských. Společensky okrajovou skupinu chudiny pobírající almužnu zachycuje ve svém 

příspěvku Martin Štindl.7 Nabízí zajímavý pohled na vnímání chudých barokní společností, 

rozlišuje jednotlivé typy almužníků podle toho, jakým způsobem do své nezáviděníhodné 

situace upadli. Podobně sleduje lidi na společenském dně ve svém pojednání Daniela 

Tinková.8 Instituci špitálu, který v řešení žebroty hraje alespoň částečnou roli, zmiňuje mj. na 

příkladu exponovaného špitálu svatého Pavla v Praze. Dalším ze článků, které rozpracovávají 

podrobně chudinskou péči, je studie Jany Koutné.9 Dává jasnou definici chudinství a jeho 

východiska v regionálním měřítku jedné farnosti. Za zajímavý ediční příspěvek lze považovat 

práci Tomáše Jelínka, který konstruktivně shrnuje problematiku žebroty a na závěr svého 

článku připojuje seznam žebráků v Praze roku 1712.10 

První prací obecnějšího charakteru k dějinám špitálů v Čechách jako takových je studie 

Josefa Antona Rieggera, který podává přehled špitálů po jednotlivých českých krajích 

s informacemi o počtech osob v nich a o jmění jednotlivých nadací.11 Na konci 19. století 

přináší poznatky k dějinám některých českých špitálů Zikmund Winter.12 Především v 

kapitole o zdravotnictví  a chudině a tuláctvu nám přibližuje poslání špitálu a jeho fungování 

od správního dohledu až po jídelníček špitálníků. Dějiny konkrétních špitálů přinášejí i další 

práce – Josefa Podstránského13, Karla Jahnela14, Jiřího Kolčavy15, Magdaleny Čoupkové16, 

Jaroslava Panáčka17, Jaromíra Tausche18, Michala Tejčka19 nebo Jany Boříkové20. Všechna 

tato pojednání přibližují vlastní historii špitálu a více či méně se dotýkají i dalších aspektů 

                                                 
7 Martin ŠTINDL, Almužníci 17. století na cestě do Bíteše a Meziříčí. Pokus o zachycení pohybu na okraji 
barokní společnosti. In: Západní Morava, ročník II. Žďár nad Sázavou 1998, s. 83-100. 
8 Daniela TINKOVÁ, Člověk na okraji společnosti. In: Václav BŮŽEK, Pavel KRÁL (edd.) Člověk českého 
raného novověku. Praha 2007, s. 190-215.  
9 Jana KOUTNÁ, Organizace chudinské péče ve lhenické farnosti kolem roku 1786. In. Zlatá stezka 11/2004, s. 
27-43.  
10 Tomáš JELÍNEK, Žebráci v pražských městech r. 1712. In: Documenta Pragensia 7/1987, s. 387-407.  
11 Josef Anton RIEGGER, Materialien zur alten und neuen Statistik von Böhmen, díl. I. Praha 1787, s. 326–378. 
12 Zikmund WINTER, Kulturní obraz českých měst: život veřejný v XV. a XVI. věku. Díl druhý. Praha 1892, s. 
106- 134, 197-217. 
13 Josef PODSTRÁNSKÝ, Paměti špitálu kutnohorského. Kutná Hora 1895. 
14 Karl JAHNEL – Alexander MARIAN, Das Spital und die Kirche St. Materni außerhalb der Mauern in 
Aussig. Aussig 1924.   
15 Jiří KOLČAVA, Valtické špitály a nemocnice. In: Město Valtice. Břeclav 2001, s. 274-286. 
16 Magdalena ČOUPKOVÁ, Špitální kaple sv. Alžběty a tzv. „kaple Kusnova“ v Uherském Hradišti. In: 
Slovácko: společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí 2000, s. 195-206.  
17 Jaroslav PANÁČEK, K dějinám špitálu v České Lípě. In: Bezděz 8/1999, s. 35-50. 
18 Jaromír TAUSCH, Špitály na Českomoravské vrchovině. In: Vlastivědný sborník Vysočiny 11/1998, s. 267-
284.  
19 Michal TEJČEK – Jindra HŮRKOVÁ, Klatovský špitál a špitálský dvůr u svatého Rocha. In: Sborník prací 
z historie a dějin umění 4/2006, Klatovy 2006, s. 49-114. 
20 Jana BOŘÍKOVÁ – Otakar BOŘÍK, Hospice, špitály a nemocnice v Karlových Varech. Dobřichovice 2004.  
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tohoto sociálně-charitativního zařízení, ať už je to správa, hospodářské fungování nebo 

každodennost špitálníků. Povědomí o nich je proto důležité, protože jsou takové informace 

platné i v obecném měřítku.  

Převážně stavební dějiny a rozbor archeologických nálezů, které mohou napomoci 

k přiblížení historie špitálu, přinášejí ve svých příspěvcích Linda Čiháková21, Josef Smitka22 

nebo Petr Uličný23. 

Především správní a hospodářské zabezpečení špitálu je zohledněno v pracech Bohuslava 

Roučky24, Jana Antonína Magera25 nebo Jana Schwallera26. Roučka, který špitály takto 

sleduje ve středověku s jistým přesahem do raného novověku, podává dobrý nástin správního 

fungování špitálu, typy a zdroje špitálských nadání a jejich konkrétní využití nebo postavení 

fundátorovo. Mager i Schwaller předkládají obraz hospodaření špitálu na základě rozboru 

dochovaných účtů.  

K pohledu do špitální každodennosti sahají příspěvky Anny Kubíkové27, Kamila 

Podroužka28 a konečně Jany Smíškové. U poslední autorky je potřeba zmínit hned několik 

jejích prací od studií k pramenné základně studia špitálů, přes její srovnávací práci špitálů na 

Litoměřicku se špitály v Drážďanech až po sondy do dennodenního života špitálníků a jejich 

materiálního i duchovního zázemí.29  

                                                 
21 Linda ČIHÁKOVÁ, Bývalý špitální kostel sv. Jana Evangelisty ve Švihově. In: Průzkumy památek II/2000, s. 
203-208. 
22 Josef  SMITKA, Panská sídla, kostely a špitál ve Velkém Boru u Horažďovic ve světle archivních pramenů a 
archeologických nálezů. In: Průzkumy památek II/2000, s. 47-56.  
23 Petr ULIČNÝ, Předměstské špitály a kostely ve středověkém Trutnově. In: Ročenka Státního okresního 
archivu v Trutnově 2001/2002, s. 193-199.  
24 Bohuslav ROUČKA, Špitály, jejich majetek, správa a postavení v daňovém systému českého feudalismu. In: 
Právně-historické studie XII/1966, s. 41-90. 
25 Jan Antonín MAGER, Hospodaření prachatického městského  špitálu roku 1595. In: Zlatá stezka 11/2004, 
s.121-125. 
26 Jan SCHWALLER, Pardubický špitál (1737) 1744-1753 (rozbor účtů). In: Východočeský sborník historický 
6/1997, s. 183-202.  
27 Anna KUBÍKOVÁ, Českokrumlovský špitál a kostel sv. Jošta. In: Jihočeský sborník historický LXVI-
LXVII/1996-1997, s. 104-110.  
28 Kamil PODROUŽEK, Dietrichsteinský špitál v Budyni nad Ohří. In: Muzejní a vlastivědná práce 39/2001, s. 
86-94.  
29 Jana SMÍŠKOVÁ, Špitály raného novověku na Litoměřicku a v Drážďanech. Diplomová práce, Praha 2000. 
TÁŽ, Raněnovověké špitály v Čechách a jejich pramenná základna. In: Dějiny vědy a techniky, sv. 8, 2001, 
s.49-51. TÁŽ, Zakládací instrukce a řády vrchnostenských špitálů v 18. století v Čechách. In: Dějiny věd a 
techniky XXXIV/2001, s. 39-51. TÁŽ, O špitálech osmnáctého století na Litoměřicku. In: Muzejní a vlastivědná 
práce 38/2000, s. 75-89. TÁŽ, Špitály na Děčínsku a Šluknovsku v 18. století. I. část. In: Děčínské vlastivědné 
práce 11/2001 č. 1, s. 3-13. TÁŽ, Špitály na Děčínsku a Šluknovsku v 18. století. II. část. In: Děčínské 
vlastivědné práce 11/2001 č. 2, s. 3-12.  TÁŽ, Špitál svatého Jakuba a chudinská péče v Drážďanech v období 
raného novověku. In: Paginae historiae 9/2001, s. 5-29. TÁŽ, Ze života  špitálníků od sv.Jakuba v Drážďanech 
v polovině 18. století. In: Pater familias. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Ivana Hlaváčka. Praha 
2002, 459-467.  
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Prostor samotného hlavního města a problematika týkající se jeho špitálů jsou 

monitorovány v literatuře několika důležitými pracemi. Nad počátky existence špitálů v Praze  

se zamýšlí práce Marie Bláhové a snaží se zodpovědět otázku, kdy je v Praze první špitál 

bezpečně doložen.30 Zdeňka Hledíková ve svém příspěvku obrací pozornost na pražské 

špitály v době do 15. století, jejichž zakladatelem byl klášter.31 Podobně shrnuje situaci 

v Praze v době předhusitské Rostislav Nový.32 Všímá si však i špitálů jiných než církevních 

fundátorů. Dobu pohusitskou a vývoj špitálů na Novém Městě pražském na základě 

odkazovaných darů špitálům stručně sleduje Bohdan Zilynskyj.33  Důležitý přehled všech 

pražských špitálů, které kdy v Praze fungovaly, podává Rudolf Secký34. Stručně je o špitálech 

v Praze pojednáno v práci Ludmily Hlaváčkové a Petra Svobodného35. Jádro jejich práce však 

leží až v době, kdy s rušením špitálů postupně vznikala specializovaná chudinská a 

zdravotnická zařízení. Pozornost jednomu konkrétnímu špitálu, a sice Císařskému neboli sv. 

Antonína na Hradčanech, věnuje Jan Frolík.36 Vyjadřuje se ke stavební stránce špitálu a dle 

učiněných nálezů k hygienickým a zdravotním poměrům špitálníků v něm. Dějiny pražského 

špitálu křižovníků s červenou hvězdou sleduje hlavně pro dobu předhusitskou Vlastimil 

Rudolf.37 Rozebírá především stránku majetkovou. Historií Bohuslavova špitálu potažmo 

nemocnice milosrdných bratří Na Františku se zabývá Ivana Ebelová.38 Na Vlašský špitál 

soustřeďuje svůj badatelský zájem Petr Svobodný.39 Silvia Pavlicová ve svém příspěvku 

                                                 
30 Marie BLÁHOVÁ, Vznik špitálů v Evropě a počátky špitálů v Praze. In: Časopis lékařů českých 126/1987, s. 
1083-1085.  
31 Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Pražské klášterní špitály od 13. do počátku 15. století. In: Documenta Pragensia 
7/1987, s. 74-90. 
32 Rostislav NOVÝ, Pražské předhusitské špitály. In: Documenta Pragensia 7/1987, s. 62-73. 
33 Bohdan ZILYNSKYJ, Špitály Nového Města pražského v pohusitské době (do r. 1518). In: Documenta 
Pragensia 7/1987, s. 91-105. 
34 Rudolf SECKÝ, Staropražské špitály. Praha 1928. 
35 Petr SVOBODNÝ – Ludmila HLAVÁČKOVÁ, Pražské špitály a nemocnice. Praha 1999.  
36 Jan FROLÍK, Nálezy 14.-17. století z hradčanského špitálu. In: Documenta Pragensia 7/1987, s. 106-112. 
37 Vlastimil RUDOLF, Majetek pražského špitálu křižovníků s červenou hvězdou. In: Res historica 1/1992, s. 7-
19.  
38 Viz pozn. č. 4. Dále: Ivana EBELOVÁ, Založení a činnost nemocnice alžbětinek na Novém Městě pražském v 
18. století a pohled do nemocnice milosrdných bratří na Starém Městě pražském. In: Paginae historiae 2004, roč. 
12, č. 12, s. 74-94. TÁŽ, Nemocnice milosrdných bratří v Praze Na Františku a nemocnice alžbětinek na Novém 
Městě pražském. In: Curatores pauperum. Źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej. Katowice 
2004, s. 207-216. Nejnověji shrnuto v článku: TÁŽ, Die Entstehung der ersten Krankenhäuser – Das 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder und der Elisabethinerinnen. In: Martin SCHEUTZ (hrsg.), Europäisches 
Spitalwesen. Institutionelle Fürsorge in Mittelalter und Früher Neuzeit. Mitteilungen des Instituts für 
österreichische Geschichtsforschung. Ergänzungsband 51. Wien, München 2008, s. 403-408.  
39 Petr SVOBODNÝ, Vlašský špitál na Malé Straně a jeho místo v péči o matku a dítě do josefinských reforem 
(1602-1789). In: Documenta Pragensia 7/1987, s. 113-134. TÝŽ, Inventář Vlašského špitálu na Malé Straně 
z roku 1789. In: Documenta Pragensia 8/1988, s. 35-57. Dále: Petr SVOBODNÝ– Jiří KUDĚLA, Matriky 
zemřelých vlašského špitálu v Praze (1719-1789). In: Historická demografie 15/1991, s. 47-75. Petr 
SVOBODNÝ, L´Ospedale italiano come struttura socio-sanitaria (1602-1789). In: La Congregazione italiana di 
Praga. Luoghi e memorie dell´Istituto Italiano di Cultura. Kutná Hora, Tichá Byzanc 2003, s. 26-38. TÝŽ, I 
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zkoumá postavení ženy ve vlašském špitále.40 Literatura týkající se výhradně pražského 

špitálu svatého Pavla je rozepsána v následující kapitole o historii tohoto špitálu.41  

V německé historiografii je problematika špitálů sledována systematičtěji prakticky už od 

60. let 19. století, avšak omezený prostor této práce nedovoluje zmiňovat více než jen výběr 

příspěvků k tomuto tématu. Vzato chronologicky, cestičku poznání prorazili svými pracemi o 

studiu chudinské péče a politiky Georg Ratzinger42, Gerhard Uhlhorn43 a Wilhelm Liese44.  

Společným jmenovatelem těchto prací je aspekt církevní katolické dobročinnosti a lásky 

k bližnímu, které jsou v souvislosti s existencí špitálů vyzdvihovány. Vědečtější historické 

sondy se objevují v 60. letech 20. století a jsou spjaty se jmény Siegfrieda Reickeho45 a 

Dietera Jettera46. Tito autoři již přinášejí i kategorizaci špitálů podle zakladatele a upozorňují 

na fenomén sekularizace špitálů a s tím spjatého určitého pnutí mezi církevní a laickou obcí. 

Zároveň se ozývají hlasy, že špitály je třeba studovat ruku v ruce s dějinami měst47, dějinami 

architektury48 a medicíny49. Postupně se v sedmdesátých letech objevují i nosné práce 

z oblasti bádání o městské chudině a o chudinství jako společenském jevu50 a studie o 

dějinách jednotlivých konkrétních špitálů, a to i z hlediska jejich každodennosti51. Špitální 

každodennost je zkoumána především v letech devadesátých, kdy je sledován vedle tohoto 

okruhu otázek i fenomén péče o zachování paměti a slávy špitálních dárců, systém nadání 

                                                                                                                                                         
festeggiamenti per il giubileo della Congregazione e dell´Ospedale degli italiani nel 1773. Jubilejní oslavy 
vlašské kongregace a špitálu 1773. In: Documenta Pragensia 12/1995, s. 159-164.  
40 Silvia PAVLICOVÁ, Žena a její postavení v písemnostech Vlašského špitálu. In: Documenta Pragensia 
13/1996, s. 169-174.  
41 Pod poznámkou č. 109. 
42 Georg RATZINGER, Geschichte der kirchlichen Armenpflege. Freiburg 1868.  
43 Gerhard UHLHORN, Die christliche Liebestätigkeit, Bd. 1-3. Stuttgart 1882-1895. 
44 Wilhelm LIESE, Geschichte der Caritas. Freiburg, 1922.  
45 Siegfried REICKE, Das deutsche Spital und sein Recht im Mittelalter. Amsterdam 1961. 
46 Dieter JETTER, Geschichte des Hospitals. Band 1. Westdeutschland von den Anfängen bis 1850. Wiesbaden 
1966. TÝŽ, Grundzüge der Hospitalgeschichte. Darmstadt 1973.  
47 Např. Arbeitskreis für südwestdeutsche Stadtgeschichtsforschung, Protokoll über die 2. Arbeitstagung „Spital 
und Stadt“, Tübingen 23./24. November 1963. Tübingen 1964. Více In: Gisela DROSSBACH, Hospitäler in 
Mittelalter und frühen Neuzeit. Frankreich, Deutschland und Italien. Eine vergleichende Geschichte. München, 
2007, s. 10.  
48 Ulrich CRAEMER, Das Hospital als Bautyp des Mittelalters. Köln 1963.  
49 Heinrich SCHIPPERGES, Die Benediktiner in der Medizin des frühen Mittelalters. Leipzig 1964.  
50 Např. Thomas FISCHER, Städtische  Armut und Armenfürsorge im 15. und 16. Jahrhundert. 
Sozialgeschichtliche Untersuchungen am Beispiel der Städte Basel, Freiburg und Straßburg. Freiburg 1979.  
51 Wolfgang W. SCHÜRLE, Das Hospital zum Heiligen Geist in Konstanz. Ein Beitrag zur Rechtsgeschichte des 
Hospitals im Mittelalter. Sigmaringen 1970. Dále Alfred WENDEHORST, Das Juliusspital in Würzburg. 
Würzburg 1976. Nebo Georg STADLER, Das Bürgerspital St. Blasius zu Salzburg. Salzburg 1985. Dále Ulrich 
KNEFELKAMP, Das Heilig-Geist-Spital in Nürnberg vom 14.-17. Jahrhundert. Geschichte, Struktur, Alltag. 
Nürnberg 1989. Srov: Annamaria BÖCKEL, Heilig-Geist in Nürnberg. Spitalstiftung und Aufbewahrungsort der 
Reichkleinodien. Nürnberg 1990.    
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špitálů a z toho vyplývající strukturu materiálního zabezpečení špitálníků52. Ve stručném 

výčtu důležitých prací nelze opomenout výraznou osobnost pohybující se od 80. let až do 

současnosti na poli bádání o špitálech potažmo o chudinské otázce a každodennosti, a sice 

Roberta Jütteho.53 

Na sklonku devadesátých let proběhla konference54, která posloužila k diskuzím o 

diferenciaci různých typů špitálů v pozdním středověku a raném novověku a o nosnosti 

samotného pojmu špitál. O tři roky později se konala konference k tematice špitálů, a to se 

zaměřením na sociální různost mezi obyvateli špitálu, na rozdílnost zřizovatelů špitálů a 

konečně i na různé funkce, které špitály ve středověku a raném novověku zastávaly.55  

V posledních dvou letech vyšly tři sborníky věnované přímo problematice špitálů, jejich 

komplexitě a vícevrstevnosti v celoevropském měřítku.56 Ze studií v nich obsažených je 

důležité zmínit alespoň následující. Dobrý článek o pramenné základně ke studiu špitálů 

přináší Beate Sophie Fleck.57 Upozorňuje na výpovědní hodnotu knih radních protokolů, účtů 

či normativních pramenů ke studiu každodennosti. Příspěvek Gisely Drossbachové sleduje 

otázku špitálních statut a komparaci těchto norem s realitou na příkladu vybraných špitálů.58 

Thomas Frank nabízí ve své zajímavé studii  pohled na způsob péče o spásu duše špitálníků, 

zdůrazňuje aspekt každodenní liturgie, shromažďování a vytváření „paměti“ jako složky 

                                                 
52 Brigitte POHL-RESL, Rechnen mit der Ewigkeit. Das Wiener Bürgerspital im Mittelalter. Wien, München 
1996. Též Beate Sophie GROS, Das Hohe Hospital in Soest (ca. 1178-1600). Eine prosopographische und 
sozialgeschichtliche Untersuchung. Münster 1999. Dále: Michael BORGOLTE, Stiftungen des Mittelalters im 
Spannungsfeld von Herrschaft und Genossenschaft. In: Dieter GEUNICH – Otto G. OEXLE, Memoria in der 
Gesellschaft des Mittelalters. Göttingen 1994, s. 267-285. TÝŽ, „Totale Geschichte“ des Mittelalters?Das 
Beispiel der Stiftungen. Antrittsvorlesung 2. Juni 1992. Berlin 1993. Dále: Wolfgang F. REDDIG, Bürgerspital 
und Bischofsstadt: das St. Katharinen- und das St. Elisabethenspital in Bamberg vom 13.-18. Jahrhundert. 
Vergleichende Studie zur Struktur, Besitz und Wirtschaft. Bamberg 1998.  
53 Např. Robert JÜTTE, Obrigkeitliche Armenfürsorge in deutschen Reichsstädten der frühen Neuzeit. 
Städtisches Armenwesen in Frankfurt am Main und Köln. Köln 1984. TÝŽ, Disziplinierungsmechanismen in der 
städtischen Armenfürsorge der Frühneuzeit. In: Christoph SACHßE, Soziale Sicherheit und soziale 
Disziplinierung. Beiträge zu einer historischen Theorie der Sozialpolitik. Frankfurt am Main 1986, S. 101-118. 
TÝŽ, Arme, Bettler Beutelschneider. Eine Sozialgeschichte der Armut in der frühen Neuzeit. Weimar 2000.  
54 Konference s názvem „Funktions- und Strukturwandel spätmittelalterlichen Hospitäler im europäischen 
Vergleich“ se uskutečnila v Alzey roku 1999 pod vedením Michaela Matheuse.  
55 Tagung des Konstanzer Arbeitskreises für Geschichte, Frühjahr 2002 in Konstanz. Více: DROSSBACH, 
Hospitäler, s. 12-13. 
56 Jedná se o již zmiňovaný sborník Gisela DROSSBACH (hrsg.), Hospitäler in Mittelalter und Früher Neuzeit. 
Frankreich, Deutschland und Italien. Eine vergleichende Studie. München 2007. Dále Themenschwerpunkt 
Europäische Spitäler. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, 115. Band, Heft 3-4. 
Wien, München 2007; Martin SCHEUTZ (hrsg.), Europäisches Spitalwesen. Institutionelle Fürsorge in 
Mittelalter und Früher Neuzeit. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. 
Ergänzungsband 51. Wien, München 2008.  
57 Beate Sophie FLECK, Quellen zu Insassen westfällischer Hospitäler im 15. und 16. Jahrhundert. In: 
DROSSBACH, Hospitäler, s. 25-39. 
58 Gisela DROSSBACH, Hospitalstatuten im Spiegel von Norm und Praxis. In: DROSSBACH, Hospitäler, s. 
41-54. 
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charity, na níž se společně podílejí zakladatel i příjemce špitální pomoci.59 Christina Vanja ve 

své stati doplněné bohatým přehledem literatury nastiňuje různorodost možností a perspektiv 

studia špitálů a s tím souvisejících otázek.60 Příspěvky Thomase Justa spolu s Herwigem 

Weiglem a  Martina Scheutze dohromady s Alfredem Weissem poctivě mapují situaci špitálů 

a chudinské péče v bavorském a rakouském prostoru pro středověk a raný novověk do roku 

1800.61 Tematicky tyto dvě studie směřují do oblasti Bavorska a zahrnují i město Řezno, 

jehož špitál svaté Kateřiny byl použit v této diplomové práci pro srovnání se špitálem 

pražským svatopavelským. Literatura zaměřená na toto německé říšské město  a konkrétně na 

jeho špitál svaté Kateřiny je uvedena v kapitole o příslušném řezenském špitálu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
59 Thomas FRANK, Die Sorge um das Seelenheil in italienischen, deutschen und  französischen Hospitälern. In: 
DROSSBACH, Hospitäler, s. 215-224. 
60 Christina VANJA, Offene Fragen und Perspektiven der Hospitalgeschichte. In: SCHEUTZ, Europäisches 
Spitalwesen,  s. 19-40. 
61 Thomas JUST – Herwig WEIGEL, Spitäler in südöstlichen Deutschland und in den österreichischen Ländern  
im Mittelalter. In: SCHEUTZ, Europäisches Spitalwesen, s. 149-184; a Martin SCHEUTZ – Alfred Stefan 
WEISS, Spitäler im bayerischen und österreichischen Raum in der Frühen Neuzeit. In: SCHEUTZ, 
Europäisches Spitalwesen, s. 185- 229.  
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Instituce špitálu v průběhu času se zřetelem k situaci v Praze 
V českém jazyce používané slovo „špitál“ a jeho německý ekvivalent „das Spital“ mají 

svůj původ v latinském „hospitale“ (hospic, špitál, nemocnice) a souvisí se substantivem 

„hospes“ (host, hostitel) a „hospitium“ (pohostinství, hostinec).62 Špitály sloužily podle vzoru 

starobyzantských xenodochií, která se do západní Evropy šířila od 4. století našeho 

letopočtu63, pro cestující, kupce a pro poutníky ke svatým místům jako přístřešek a  

pohostinství na cestě. Tyto ubytovny poskytovaly zároveň všeobecnou péči, kterou cestující 

na své pouti, spjaté vždy s úskalím náhlého nedostatku či nemoci, nevyhnutelně potřeboval. 

S vlnou masovějšího poutnictví se postupně diferencovala a  oddělila funkce ubikace 

pro poutníky a vlastního špitálu, který v duchu křesťanského milosrdenství soustřeďoval svoji 

péči přednostně na potřebné - chudé, nemocné, staré, vdovy a sirotky.  

Patronát nad vznikem a spravováním špitálů ve středověku přebíraly převážně církevní 

instituce, a to kláštery; špitály vznikaly také při sídlech biskupů a kapitul.64 S hromadnějším 

zakládáním a vzestupem měst  od 12. století docházelo však ke komunalizaci špitálů, tato 

instituce začala  pronikat i do městského organismu65, ačkoliv dohled církve nad duchovním 

rozměrem špitálu nikdy nevymizel. Špitály byly reakcí na sociální a zdravotní problémy 

společnosti a přitom výrazem křesťanské lásky a charity, jejichž zakladatel vedle pomoci 

potřebným sledoval i spásu vlastní duše. 

S dobou husitství a jeho válek se pozice církve jakožto špitálního zřizovatele silně 

narušila, církevní organizace totiž husitstvím ztratily buď finanční prostředky nebo i svoje 

postavení administrátora potřebné k zabezpečení tohoto sociálně-charitativního zařízení.66  

Velká emancipace světského elementu společnosti zároveň zapříčinila to, že hlavní 

iniciativu v péči o špitály převzala města či vrchnosti. Do 15. století nelze ovšem pominout 

podíl jednotlivých církevních, ať už rytířských nebo žebravých,  řádů na zajištění existence 

špitálů.67  

Koncem 15. století lze zaznamenat silnější vlnu zakládání špitálů, po nichž volala 

společnost v důsledku epidemií morů, tyfu, lepry a syfilidy a tím narušených sociálních  

struktur. Šestnácté století pak přineslo i vznik špitálů konfesně či etnicky zaměřených, na 

mysli mám především objevující se  špitály židovských komunit.68 

                                                 
62 Viz: SVOBODNÝ-HLAVÁČKOVÁ, Pražské špitály, s. 7.  
63 Srov: JETTER, Grundzüge der Hospitalgeschichte, s. 5-9. 
64 Viz: TEJČEK-HŮRKOVÁ, Klatovský špitál, s. 49. 
65 Srov: SMÍŠKOVÁ, Špitály raného novověku, s. 7.  
66 Srov: SVOBODNÝ, Die Spitäler in Böhmen, s. 361.  
67 Srov: PANÁČEK, K dějinám špitálu, s. 35.  
68 Viz: SVOBODNÝ-HLAVÁČKOVÁ, Pražské špitály, s. 17-18. 
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Silnou pozici měst, která svým všestranným progresem dokázala zvyšovat počet špitálů, 

zabrzdil rok 1547, kdy města dočasně ztratila svůj finanční i mocenský potenciál.69 

Provozování špitálů si pojistili fundátoři z řad jednotlivých vlivných či movitých měšťanů 

nebo šlechticů, čímž tito zároveň získávali právo uplatnit svoje konkrétněji definované 

požadavky na špitál.  

S malými variacemi v pojetí fungování špitálního tělesa špitály přetrvaly až do 18. 

století, ovšem od 17. století v konkurenci nově zakládaných specializovaných nemocnic. 

Právě malá přizpůsobivost špitálů pokrokovým společenským změnám, vynuceným 

neutěšenou sociální situací obyvatelstva, zapříčinila, že Josef  II. do svých rozsáhlých reforem 

zahrnul i oblast zdravotní a sociální péče a špitály tak vzaly za své. Nahradila je jednotlivá 

sociální zařízení, z nichž každé přebralo pouze určitou část z všestranné  péče, která byla 

koncentrována do původních špitálů, a mohlo tak účinněji plnit své poslání. Dědictvím po 

špitálu však zůstává mimo jiné i dnešní lidové označení pro nemocnici.  

Chudoba, nemoci a stáří kráčely s dějinami špitálu ruku v ruce.  

V myšlení středověkého a raněnovověkého člověka bylo potřeba rozlišovat mezi 

chudobou nezaviněnou a majetkovou nedostatečností způsobenou vlastními neřestmi a malou 

pílí. Některým se chudoba stala celoživotním osudem, jiné zaskočila až v důsledku pohrom a 

nečekaných neštěstí.70 Chudoba byla buď trestem Božím, nešťastnou náhodou nebo 

následkem opilství, marnotratnosti, lenosti.71 Počestná chudoba, v níž se člověk ocitl pro svoji 

slabost ve stáří, pro tělesný neduh nebo duševní handicap, si zasluhovala pomoc, ovšem 

lecjaký pobuda, zahaleč a lenoch, který se ocitl bez prostředků kvůli absenci vlastní snahy o 

důstojné přežití, neměl mít na jakékoliv dobrodiní nárok a v očích společnosti byl hoden 

opovržení. Zchudlý člověk, který do své nezáviděníhodné situace upadl  nezaviněně a vlivem 

nepříznivých vnějších okolností, mohl dostat novou životní šanci právě ve špitále. Statut 

poškozeného a potřebného se však ztrácel velice rychle72, a proto si špitály mezi adepty na 

špitálské zaopatření vybíraly. Pokorným přístupem a vděčností projevenou svým 

chlebodárcům pak mohl špitálem zabezpečený člověk dožít svoji pouť v materiálních i 

duchovních  jistotách (cura corporis et animae)73. Chudoba se tak mohla obrátit ve ctnost a 

                                                 
69 Srov: SVOBODNÝ, Die Spitäler in Böhmen, s. 362.  
70 Viz: ŠTINDL, Almužníci 17. století, s. 83.  
71 Srov: PETRÁŇOVÁ, Vývoj chudinství, s. 9.  
72 Srov: SMÍŠKOVÁ, Špitály raného novověku, s. 10.  
73 Viz: MEYER, Das Proprium des Hospitals, s. 264.  
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posílit kolektivní paměť74 celé společnosti tím, že špitálští chovanci do svých modliteb 

zahrnuli všechny, kteří s nimi měli v chudobě slitování. 

Církev považovala skutky milosrdenství a pomoc lidem jakkoli slabým za svoji 

bytostnou povinnost podle vzoru biblického samaritána. Iniciativa zaopatření sociálně 

rizikových  a ohrožených skupin tak vzešla právě z církevních institucí, které špitály nazývaly 

svatým místem.75 Špitál představoval objekt mezi nebem a zemí svojí náplní a pojetím, ve 

kterém pomoc bližnímu byla službou samotnému Bohu.76 Počet lůžek ve špitálech pohybující 

se většinou okolo biblického počtu apoštolů je důkazem propojení křesťanského a sociálního 

myšlení.  

Špitály se tedy profilovaly především jako zařízení, která pomáhala v počestnosti 

zchudlým, přestárlým, zesláblým, opuštěným, vdovám, sirotkům, nemocným, a plnila funkci 

starobince, chudobince, sirotčince, nalezince a  nemocnice.  Okruh takto potřebných se však 

zužoval na společenskou vrstvu měšťanstva, z jehož řad nacházeli mnozí ve špitálech své 

zaopatření. Špitál pro měšťany představoval určitou pojistku v případě, že by se ve stáří pro 

nedostatečnost zdraví či prostředků nemohli o sebe sami postarat, a přitom chtěli zároveň 

dožít zbytek svého života lidsky důstojně. I když vstup do špitálu znamenal pro měšťana 

jistou degradaci ve společenském žebříčku ve smyslu vykořenění ze svého prostředí, přijetí 

špitálského stejnokroje a omezení vlastního času na dodržování špitálských pravidel, po 

místech ve špitálech byla neustále vyšší poptávka, než aby mohlo být vyhověno všem 

žadatelům, a jejich počet přirozeně nikdy kapacitně nestačil požadavkům společnosti a 

jednotlivých měst.  

Nemoc byla velmi často nohsledem lidské bídy a strádání. Mnohá onemocnění 

zapříčinily nedostatečný způsob hygieny, špatná výživa obyvatel, nekvalitní pitná voda, 

odpadky z domácností, které samy o sobě fungovaly ve velmi stísněných prostorách, 

pohřbívání mrtvých na hřbitovy umístěné uvnitř města; s tím vším se i ve špitálech vedl více 

či méně úspěšný boj. Při omezenosti lékařských znalostí a možností zdravotní péče neplynulo 

z nemoci mnoho východisek. Od středověku vznikala při klášterech kromě špitálů 

infirmária77, jistý předchůdce nemocnic, která ovšem pojímala a obstarávala nemocné z řad 

vlastních klášterních chovanců. Vedle infirmárií existovala i leproseria a lazarety pro 

nemocné všeho druhu, povětšinou však stižené infekční chorobou. Špitály v sobě určitý 

stupeň lékařské péče také zahrnovaly, avšak onemocnění, která se u člověka přijímaného do 
                                                 
74 Viz: FRANK, Die Sorge um das Seelenheil, s. 216.  
75 Srov: DROSSBACH, Hospitalstatuten im Spiegel, s. 54.  
76 Viz: MEYER, Das Proprium des Hospitals, s. 263. 
77 Viz: SVOBODNÝ-HLAVÁČKOVÁ, Pražské špitály, s. 8.  
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špitálu projevila, byla spíše průvodním jevem stáří či chudoby. Od 17. století se úroveň 

lékařských možností zvyšovala, setkáme se proto s prvními nemocnicemi v pravém slova 

smyslu, které se na ošetřování nemocných narozdíl od špitálů soustředily v první řadě.78 Při 

některých špitálech pak vznikaly i lékárny.79  

Stáří, dožil-li se ho středověký či raněnovověký člověk vůbec, bylo v běhu lidského 

života nevyhnutelné a mnohdy spojeno s opuštěností a samotou. S přidružením stařeckých 

neduhů a slabostí nevěštilo pro člověka, který na světě nikoho neměl, nic dobrého. Pro 

takového jedince špitál představoval velké štěstí a naději na klidné dožití svých dnů.  

 

Situace v Praze, největším a nejlidnatějším městě českých zemí, byla po stránce sociální 

a  zdravotní už od středověku velmi složitá. Velká hustota obyvatel a koncentrace lidí všech 

společenských skupin do města s největší pravděpodobností výdělku a obživy vytvářely 

z Prahy město, kde bujely epidemie, hladomory a neřesti všeho druhu a kde vůbec nebylo 

lehké pobývat. Na druhou stranu jako sídlo panovníka, významných církevních institucí a  

patricijských rodů měla Praha příhodné podmínky pro vybudování sociálně-zdravotnické 

infrastruktury.80 Na její špitální sekci se letmo podíváme. 

Počátky špitálnictví v Praze je nelehké vystopovat. Předpoklad, že první špitály vznikaly 

při církevním organismu biskupství, nelze na základě pramenů ověřit. První doložený útulek 

potažmo špitál představoval týnský špitál Panny Marie. Byl spojován s kupeckým dvorem 

v Ungeltu, kde vedle zaopatření pro cizí kupce měla být poskytována péče i dvanácti chudým, 

starým a nemocným. Špitál zanikl asi koncem 13. století. 81  

Rytířský a špitální řád johanitů, neboli maltézských rytířů, v Praze založil při své 

komendě špitál, a to na malostranském konci mostu přes Vltavu. Pro nedostatečnost zmínek o 

jeho existenci šlo zřejmě o okrajovou záležitost v dějinách pražského špitálnictví.82  

Za významný špitál, který ve své době ku podivu nevznikl z iniciativy tradičních 

rytířských řádů, lze považovat špitál křižovníků s červenou hvězdou. Za jeho zrodem stála 

přemyslovská princezna Anežka Česká. O špitál pro poutníky, chudé a nemocné pečovalo 

původně laické bratrstvo, avšak papež jej povýšil na samostatný církevní řád. Po několika 

stěhováních se definitivně a strategicky tento špitál usadil u Juditina mostu. Bohatými 

nadáními se vyšvihl na přední místo v sociálně-humanitární struktuře města Prahy, své 
                                                 
78 Srov: FIRLOVÁ, Příspěvek k problematice, s. 356.  
79 Viz: KOLČAVA,  Valtické špitály, s. 279; nebo SMÍŠKOVÁ, Špitály raného novověku, s. 12.  
80 Viz: SVOBODNÝ-HLAVÁČKOVÁ, Pražské špitály, s. 9.  
81 Srov: BLÁHOVÁ, Vznik špitálů v Evropě, s. 1084.  
82 Viz: HLEDÍKOVÁ, Pražské klášterní špitály, s. 75; a dále SVOBODNÝ-HLAVÁČKOVÁ, Pražské špitály, s. 
11.  
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výsadní postavení si udržel velmi dlouho a přečkal dokonce i hromadné rušení instituce svého 

typu za Josefa II.83  

Dalším pražským špitálem, který se však svojí pomocí soustředil převážně jen na 

nakažené leprou, byl špitál svatého Lazara na Novém Městě pražském. Tento dům 

malomocných, jehož nadání stejně jako u sledovaného špitálu svatého Pavla podléhalo 

staroměstské radě, plnil důležitou funkci útočiště smrtelně nemocných, kteří by svou - nebýt 

špitálu -  neohraničenou nakažlivostí rapidněji zvyšovali mortalitu v prostoru hlavního města. 

Vazba na staroměstský špitál sv. Pavla není úplně zřejmá, špitálu svatopavelskému zřejmě 

připadly pozemky se špitálem sv. Lazara naproti novoměstským masným krámům, které pak 

od něj i s ruinou novoměstského špitálu odkoupil truhlářský mistr Fischer.84   

Významný post mezi špitálními fundacemi zastával špitál Bohuslavův světského 

dobrodince Bohuslava Olbramovice, který nadal majetkem kapli Šimona a Judy a vedle ní 

špitál pro chudé nemocné. Po peripetiích v otázce vlastnictví pak špitál připadl řádu 

milosrdných bratří, kteří z něj vytvořili prototyp funkční nemocnice; jako zdravotnické 

zařízení přežil tento špitál milosrdných bratří Na Františku v Praze dodnes.85  

Špitál svatého Ambrože nebo též Jakubův vznikl rovněž jako nadace konkrétního 

světského  činitele, a sice Jana Jakubů z rodu Velfloviců. Z pozice štědrého donátora a 

zakladatele záviselo na jeho vůli, kolik osob mohlo být pod špitálskou střechu přijímáno. 

V 17. století však zpustl a zanikl.86 

Jan Očko z Vlašimi stál u zrodu dvou dalších pražských špitálů, a to špitálu svaté 

Alžběty ve vyšehradském podhradí a špitálu svatého Antonína a svaté Alžběty na 

Hradčanech. Alžbětinský špitál byl určen pro dvanáct zchudlých pražských měšťanů, avšak 

svoje dobrodiní věnoval i chudým pocestným a poutníkům. Hradčanský špitál byl zaměřen na 

pomoc osobám duchovním, a to především klerikům při chrámu svatého Víta. Zaopatření pod 

jeho střechou však využívali i staří a neduživí kněží z celé pražské diecéze. Na jeho tradici 

přerušenou husitstvím navázal špitál obnovený Ferdinandem I., nazývaný proto císařským.87  

                                                 
83 Srov: RUDOLF, Majetek pražského špitálu křižovníků, s. 7., SECKÝ, Staropražské špitály, s. 12 a 
HLEDÍKOVÁ, Pražské klášterní špitály, s. 77.  
84 Actum 9.6.1717, viz: AMP, rkp. 2901, f. 384n. Secký uvádí, že pozemky koupili pražští řezníci a proměnili je 
na masné krámy. Srov: SECKÝ, Staropražské špitály, s. 15.  
85 Srov: EBELOVÁ, Založení a činnost nemocnice, s. 83n. 
86 Viz: NOVÝ, Pražské předhusitské špitály, s. 64 a SECKÝ, Staropražské špitály, s. 16.  
87 Srov: FROLÍK, Nálezy 14.-17. století z hradčanského špitálu, s. 106, a NOVÝ, Pražské předhusitské špitály, 
s. 66. 
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Malostranský špitál svatého Jana Křtitele patří do kategorie ústavů založených městem, 

v tomto případě malostranskými konšely. Špitál s rozsáhlým areálem na Újezdě přečkal i 

pohnuté pobělohorské okamžiky a zrušen byl až za josefinských reforem. 88  

Paralelně se založením špitálu svatého Pavla, kterému je na následujících stránkách 

věnován větší prostor, se zrodil i špitál svatého Bartoloměje, určený pro syfilitidou nakažené 

osoby na Novém Městě pražském. Při vzpourách proti císaři byl špitálský majetek kvůli 

účasti novoměstských nakrátko zkonfiskován, po uklidnění situace pak přečkal 

svatobartolomějský špitál až do svého josefinského zrušení.89  

Pražský židovský špitál „hekdeš“ začal svoji pouť v 16. století. Je spjat se jménem 

Marka Mordechaje Maisela, který se postaral o jeho zvelebení a vybudování potřebných 

kultovních prostor - lázně, synagogy a hřbitova. Špitál existoval až do první světové války.90 

Velmi významné místo v dějinách pražského špitálnictví má vlašský špitál na Malé 

Straně, který vznikl z iniciativy italské kolonie katolíků usazených v Praze. Jednak fungoval 

jako ostatní špitály pro přestárlé, zchudlé a nemohoucí, avšak jako první nabídl i soustavnější 

a kvalitnější péči o sirotky, nalezené děti a rodičky nemanželských dětí. Tímto svým 

rozšířeným posláním v péči o nejmladší část populace hrál nezanedbatelnou roli, protože se o 

děti postaral až po práh jejich dospělosti. Svému zrušení Josefem II. se však nevyhnul.91  

Špitál svaté Alžběty na Strahově měl pod svým patronátem řád premonstrátů. Do tohoto 

špitálu byli přijímáni vedle zchudlých Pražanů i cizinci, což bylo dáno dalekosáhlými 

konexemi strahovského opata. Tento špitál patřil mezi poměrně bohaté nadace.92  

Špitál svatého Ludvíka založilo bratrstvo Francouzů žijících v Praze pro podporu 

potřebných. Pobožnosti a kázání konaná pro špitálské chovance byla vedena ve francouzském 

jazyce. Špitál pro dvanáct chudých byl spojen ještě před josefinskými reformami se špitálem 

vlašským, ale svému zrušení tak jako tak neušel.93  

Jak už bylo naznačeno, pražské špitály pomáhaly svým obyvatelům na mnoha frontách. 

Osvícenská politika Josefa II. však měla o zaopatření svých potřebných obyvatel jiné 

představy, a proto  sáhla roku 1781 k vydání normy, tzv. direktivních pravidel94, na jejichž 

základě musela valná většina pražských špitálů ukončit svoji existenci. Do vyhlášení tohoto 

nařízení byly v provozu v Praze špitály svatopavelský, u sv. Bartoloměje, malostranský u 

                                                 
88 Srov: SVODOBNÝ-HLAVÁČKOVÁ, Pražské špitály, s. 16.  
89 Viz: SECKÝ, Staropražské špitály, s. 29n. 
90 Srov: SVOBODNÝ, Die Spitäler in Böhmen, s. 363.  
91 Viz: TÝŽ, Vlašský špitál, s. 114n.  
92 Srov: SECKÝ, Staropražské špitály, s. 35.  
93 Srov: TAMTÉŽ, s. 38.  
94 Viz: SVOBODNÝ-HLAVÁČKOVÁ, Pražské špitály, s. 44.  
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svatého Jana Křtitele,  císařský, strahovský, vlašský spojený s francouzským, křižovnický 95 a 

židovský96. Rok 1790, odkdy fungovaly již všechny nové státem regulované zdravotní a 

sociální ústavy, přestály pouze poslední dva jmenované špitály. Z jmění rušených špitálů 

shromážděného do nadačního fondu byl totiž vytvořen všeobecný ústav pro chudé (1784) a 

z něj městský chudobinec u svatého Bartoloměje (1808), namísto vlašského špitálu porodní 

ústav  u svatého Apolináře (1789), chorobinec na Karlově (1789), ústav pro choromyslné 

(1790) a všeobecná nemocnice v bývalém novoměstském ústavu šlechtičen (1790).97 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
95 Dle Antona Rieggera. Srov: RIEGGER, Materialien, s. 376. 
96 Výčet doplněn od Petráňové. Viz: PETRÁŇOVÁ, Vývoj chudinství, s. 32.  
97 Viz: Tomáš Václav BÍLEK, Statky a jmění kolejí jesuitských, klášterů, kostelů, bratrstev a jiných ústavů 
v království Českém od císaře Josefa II. zrušených, Praha 1893, s. 413-414.  
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Špitál svatého Pavla na Starém Městě pražském 
 

Prameny  

Pramennou základnu ke studiu dějin špitálu svatého Pavla za branou Poříčskou a 

v Templu tvoří pro tuto diplomovou práci soubor městských knih (rukopisy 2901 – 2905, 

z nichž se jako nejproduktivnější ukázaly knihy 2901, 2903 a 2905, a proto budou také 

nejpodrobněji popsány) a účtů (rkp. 7743 – 7748) uložených v Archivu hlavního města Prahy, 

v kombinaci se sondou do materiálů Fundační komise uchovaných v Národním archivu (NA F 

IV/20, J VI/1 a P V/1-5 P)98. Doplňkově jsou pak využity dílčí rukopisy (latinská listina PPL I 

638/3, rkp. IV 10770 smlouvy se špitálem, rkp. 1639 s inventářem kostela sv. Pavla za 

Poříčskou branou a rkp. 203, tj. instrukce lidem hrobničným) z Archivu hlavního města 

Prahy, které svým způsobem přibližují historii špitálu svatého Pavla. 

Památná kniha špitálu svatého Pavla neboli Liber memorabilium xenodochii Sancti Pauli 

(rkp. 2901) byla založena roku 1546 špitálským úředníkem Sixtem z Ottersdorfu, který k ní 

sepsal obsáhlou předmluvu uvozenou latinskými verši99. Kniha obsahuje zápisy sahající 

nazpět k roku 1504 a je dovedena do roku 1780, oficiální pečetí c. k. fiskálního úřadu pak 

uzavřena – ostatně jako všechny špitální knihy – ke dni 26.5. 1850.  Tato památná kniha 

obsahuje vedle několika zápisů památné povahy především opisy privilegií, kšaftů, 

přiznaných platů ke špitálu, výpisy z desk zemských týkající se práv špitálu k různým 

pozemkovým držbám a požitkům z nich do špitální pokladny plynoucích. Pro zápisy je 

typické časté střídání písařských rukou, svoji stopu v knize zanechalo zhruba 36 písařů, což je 

vzhledem k časovému rozsahu knihy a časté výměně špitálských úředníků pochopitelné. 

Čeština se mísí s jazykem německým a ani latinské zápisy nejsou ojedinělé. Kniha je 

foliována do čísla 470100. Přirozeně nejsou zaplněny všechny stránky, nepopsaných jich 

zůstalo poměrně mnoho101. Kniha je uzavřena heslovitým rejstříkem druhů zápisů a jmen 

donátorů.102  

                                                 
98 Z fondu Fundační komise jsou to materiály v kartonech č. 70, 71, 79, 101 a 102.  
99 AMP, rkp. 2901, folio IIn. Překlad latinských veršů nabízí Jan NEDOMA ve svém článku o špitálním kostele 
sv. Pavla před Poříčskou branou na s. 7, blíže k bibliografickému údaji v pozn. č. 109.  
100 K tomu je třeba připočíst počáteční foliaci předmluvy do římské V. Rukopis je popsán do folia 408v.   
101 Volná jsou folia V, 16, 20, 24, 25, 27, 34-36, 47, 52, 57, 58, 60, 61, 64, 69, 85, 124, 128, 141-145, 148-167, 
183-226, 234-252, 259-368, 371, 373-375, 409-470. Folio 55 chybí. Hned po foliu 86 následuje folio s číslem 
89. Dvě folia jsou označena číslem 178.  
102 Za indexem zůstala nepopsána ještě tři prázdná folia.  
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V souvislosti s rozborem špitálních knih je užitečné upozornit na folio 388, kde je 

zanesen přibližně v roce 1717 seznam všech knih, které byly ve špitále úředníky vedeny. Knih 

k ruce špitálu bylo původně 18, dodneška se jich zachovala pouhá třetina. Číselné označení 

jednotlivých knih v seznamu nekoresponduje s číslem na hřbetě dodnes dochovaných 

špitálních knih. 103  

Z tohoto rukopisu 2901 bylo možné vytěžit především informace týkající se fundací a 

darů ke špitálu.  

Data stejného charakteru, avšak pro mladší období, přináší špitální kniha s názvem 

Instrumenta fundationum (rkp. 2902) začínající rokem 1663 a končící rokem 1772. Je vedena  

rovnou jako rejstřík dárců a dobrodinců špitálu sv. Pavla na víru obrácení. Index je rozdělen 

podle jednotlivých stavů a pro každý z nich je ponecháno dle uvážení zakládajícího úředníka 

dostatek volných listů. Největší prostor je uvolněn pro „všelijaké osoby městské“104, z jejichž 

řad bylo zaznamenáno nejvíce dobrodinců a nadání ke špitálu. Kniha je popsána do folia 

103105 od osmi různých písařů.  

Důležitým pramenem je památná kniha špitálu (rkp. 2903) neboli Gedächtnisbuch der St. 

Pauli Bekehrungsspital Iurisdiction. Jedná se ve skutečnosti o městskou knihu dekretací a 

nařízení z městské rady pro špitální úředníky ve věcech hospodářské a správní agendy špitálu.  

V knize je rovněž obsaženo mnoho zápisů a suplik špitálských poddaných od slibu 

poslušnosti přes žádost o ulevení poddanské činže až k řešení sporů mezi poddanými na 

špitálských gruntech, vedle četných zápisů týkajících se nakládání s dary a odkazy dobrodinců 

špitálu, jsou zde i cenné informace o důvodech a okolnostech různých žádostí o přijetí do 

špitálu. Stručné příkazy o tom, co vše mají špitálníci dodržovat, stejně jako informace k 

duchovnímu zázemí špitálu i kusé výkazy špitálského účetního hospodaření bylo možné 

z knihy též vyčíst. Tato městská kniha umožnila načerpat největší množství dat k jednotlivým 

                                                 
103 AMP, rkp. 2901, f. 388: Konsignace všech k špitálu sv. Pavla na víru obrácení se nacházejících kněh: 1. Liber 
memorabilium xenodochii St. Pauli anno 1546, 2.Registra urburní a sirotčí kniha velká, 3. Kniha vsi Semich, 4. 
Kniha gruntovní vsi Dlaždima, 5. Kniha gruntovní vsi Buděhostic, 6. Kniha založená pro zápisy a vejchozy, 7. 
Kniha založená pro zapisování a vydávání, 8. Kniha založená pro zapisování dekretací, 9. Kniha slove manuál 
založená 1680, 10. Kniha pro popisování lidí poddaných de anno 1695, 11. Kniha špitálská de anno 1663, 12. 
Kniha zápisná ab anno 1589 založená, 13. Kniha gruntovní vsi Hrdlořez, 14. Manuál všelijakých pamětí, 15. 
Kniha založená pro přísahy, 16. Stará kniha vsi Buděhostic, 17. Práva městská psaná in folio, 18. Český velký 
kancionál.  
Kniha č. 1 je dnešním rkp. 2901 (na hřbetě ovšem s číslem 16). Kniha č. 2 představuje rkp. 2904 (nesoucí na 
štítku číslo 8). Gruntovnice č. 3-5 jsou zřejmě ztraceny, knihy č. 6 a 7 taktéž. Knihou č. 8 je rkp. 2903 (na štítku 
nese číslo 7). Rukopis 2905 je v seznamu jako kniha č. 9 (na hřbetě knihy číslo 10). Kniha špitální č. 10 není 
k dohledání. Dochovanou památkou je kniha č. 11 jako rkp. 2902 (na hřbetě označená číslem 6). A dále kromě 
rkp. 2900, který je v seznamu knih 13. nejsou ostatní knihy včetně velkého kancionálu zachovány.  
104 Od folia 73.  
105 Plus počáteční foliace římskou číslicí do VII. 
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osobám ve špitále kdy pobývajícím. Převažujícím jazykem písemnosti je čeština, často se 

však mísí se zápisy německými. Písařských rukou se vystřídalo celkem dvacet tři. Časově se 

zápisy pohybují mezi léty 1681 – 1769 a končí foliem 196106.  

Další ze špitálních knih Liber hospitalis xenodochii st. Pauli conversionis ab anno 1637 

(rkp.2904) je de facto gruntovnicí a knihou vrchnostenské správy špitálu nad jednotlivými 

majetky v poddanských vsích. Pro studium hospodářských dějin špitálu by tato kniha se 

zápisy z let 1612 – 1699 měla velký význam, pro účely této diplomové práce však byly 

využity pouze výběrově informace o špitálských úřednících a datu jejich působení v úřadu a 

hospodářské agendě špitálských statků. V rukopise se vystřídalo přes 60 písařských rukou.107  

Rukopis 2905 představuje manuál úředníků špitálu čili Manuale der St. Pauli 

Bekehrungsspital Iurisdiction. Tento špitálský manuál zachycuje běžnou agendu úředníků, 

dekretace a protokoly z městské rady i určitý hospodářský inventář. Kniha byla založena roku 

1680 a sahá k roku 1768. Záznamy jsou zpočátku vedeny  v číslovaných zápisech po 

jednotlivých letech v určitý označený den v měsíci hromadně tak, že na apertuře vlevo jsou 

nastíněny dotazy, supliky či poznámky špitálských úředníků a vpravo je k tomu vypsáno 

snesení a vyjádření městské rady. Zvolený systém zápisů však není striktně dodržen, a proto 

se brzy nařízení od městských úředníků mísí s účetními výkazy a hospodářskými výnosy ze 

špitálských gruntů, sliby poddanské poslušnosti a nájemními kontrakty. I přes určitou 

nedůslednost a chaotičnost zápisů v této knize zůstávají užitečnými informace ke 

každodennosti špitálu, tak jak se v jednotlivých dotazech či poznámkách špitálských úředníků 

vybarvuje a odhaluje. Této knize dominuje před českým jazykem němčina. Manuál úředníků 

je popsán do listu 55 bez vynechání jediné stránky.108 V zápisech lze rozeznat 12 písařských 

rukou. 

Vytěžení těchto pěti městských špitálních knih přineslo řadu zajímavých informací, které 

mohou sloužit k poodhalení fungování špitálu jak po stránce hospodářské, finanční a  

personální, tak i z hlediska vlastního poslání špitálu, tedy pomoci a zabezpečení 

každodenního zápasu o přežití potřebných.   

                                                 
106 Čisté zůstaly strany 85, 87, 88, 101-127, 129-131, 134, 138 a 143.  
107 Rukopis je foliován do čísla 463, přičemž foliace 1 – 50 je opakuje dvakrát. Kniha je popsána do folia 440, 
s výjimkami stran 9, 15, 16, 29-50 a v druhé řadě zůstaly prázdné apertury 3, 7, 28, 29, 33, 35, 38, 50, 51, 53, 62, 
72, 74, 116, 119, 123, 124, 126-129, 132-141, 146-149, 159, 160, 163-178, 182-199, 203-209, 216-268, 275-
278, 281-291, 293-301, 303-311, 315-317, 320-323, 326-329, 336, 337, 341-346, 350-364, 369-381, 384-394, 
397-407, 410-420, 423, 425, 428, 433-438, 441-463. Některá čísla se opakují dvakrát (40, 59, 84, 85, 103, 104 a 
109), čísla folií 10, 21, 48, 67 a 76 dokonce třikrát.  
108 Písař pouze označil dvě po sobě následující folia číslem 49.  
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Prameny účetní povahy (rkp. 7743 – 7748) dochované pro období let 1778 – 1783 nám 

přibližují vedení hospodářství a systém příjmů a vydání špitálu na konci 18. století těsně před 

jeho zrušením a převodem či rozprodáním špitálního jmění. Ačkoliv je doba těchto 

vykázaných špitálních účtů horní hranicí sledování dějin špitálu, jsou informace v účtech 

užitečné pro srovnání a sledování změn v hospodaření špitálu. V městských knihách 

špitálních, jak už bylo výše naznačeno, se totiž objevují informace ke špitálnímu účetnictví 

pro dobu první poloviny 18. století. Rukopisné účty z let 1778 – 1783 vykazované 

v papírových sešitcích o několika stranách byly sestaveny špitálským písařem a 

zkontrolovány c.k. guberniálním účetním. Ani v jednom případě se nevyskytla početní chyba 

a kolonky podrobných příjmů a vydání špitálu od přijatých zlatek za nájem zahrad za 

špitálskou branou až po výdej peněz varhaníkovi a kalkantům za jejich službu v kostele sv. 

Pavla jsou vyplněny vždy precizně. Známe tak počáteční i konečný zůstatek peněz za celé 

účetní období od 1.1. do 31.12. těchto jednotlivých let. V účtech pro rok 1778 a 1780 je na 

konci připojen i seznam vydaných dokladů, potvrzení a kvitancí pro výdej i příjem špitálních 

peněz.  

Poslední skupinu pramenů, které byly pro diplomovou práci zčásti využity, tvoří 

materiály Fundační komise. Tato komise působila od svého zřízení v roce 1725 do roku 1784, 

kdy její pravomoc přešla na gubernium, v záležitosti vrchního státního dohledu nad špitálními 

nadacemi. Z dokumentů, které komise k jednotlivým špitálům pro svůj přehled a dohled 

shromažďovala, byly použity informace k peněžním nadacím špitálu svatého Pavla, ke 

správním dějinám, ke způsobu zaopatření špitálníků a také byl využit podrobný „řád aneb 

regule, jak se lidé chudí ve špitále svatého Pavla na víru obrácení chovati mají“ sepsaný roku 

1754. Vybrané poznatky posloužily především k vyplnění mezer v přehledu špitálských 

úředníků a k objasnění některých nesrovnalostí v souvislosti se špitálskými nadacemi v 18. 

století. 
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Stručná historie špitálu sv. Pavla za Poříčskou branou a v Templu 
V ohlédnutí po historii staroměstského špitálu svatého Pavla je třeba sledovat do 17. 

století dvě vývojové linie, a to jednak dějiny špitálu svatého Pavla za Poříčskou branou a 

jednak minulost špitálu svatého Pavla v Templu, které se propojují následkem událostí 

třicetileté války a  které vyúsťují do společného osudu až definitivním přenesením majetku 

špitálu za Poříčskou branou do špitálu v Templu.109  

Nejprve si tedy přiblížíme dějiny špitálu za branou Poříčskou. Osada zvaná dnes Karlín, 

na jejímž prostoru se špitál sv. Pavla rozkládal, patřila od sklonku 10. století břevnovským 

benediktinům, kteří pozemky východně od Prahy dostali darem od knížete Boleslava II.110 Ve 

13. století byli však nuceni toto jimi zkultivované území odstoupit řádu německých rytířů, od 

nichž přešlo před polovinou století do majetku řádu křižovníků s červenou hvězdou – 

špitálníků anežského kláštera. Podle nich se začalo těmto končinám říkat „Špitálské pole“. 

Z města bylo přístupné Poříčskou neboli Špitálskou branou, která ležela v ose dnešní ulice 

Petrská. Tehdy jí procházela tzv. brandýská cesta tvořící hlavní tepnu tohoto území, nyní nese 

název Pobřežní třída. Tvořila zároveň pomyslnou hranici mezi pozemky křižovnickými a 

půdou patřící vrchnosti staroměstské.111 V roce 1502 se chystal zavítat z Uher do Prahy král 

Vladislav a Pražané, ve snaze  připravit panovníkovi slavnostní a důstojné přivítání, museli 

z Rybího rynku112 odklidit boudy a krámy, v nichž prodávali trhovci slanečky a které hyzdily 

celkový dojem náměstí. Příhodným místem pro tyto boudy se stalo  prostranství na 

Špitálském poli za branou Poříčskou. Ve stejné době, tedy počátkem 16. století v Čechách 

začala propukat epidemie tzv. francouzské nemoci, syfilis113, při níž „lidé dechnutím, pitím 

                                                 
109 Střípky z historie obou objektů máme k dispozici výběrově u: Karel ŠPAČEK, Špitální kostel sv. Pavla 
obrácení na Špitálsku před Pořičskou branou. Historická paměť. In: PAM 4, odd. 2., 1861, č. 3, s. 120-123, Jan 
NEDOMA, Špitál sv. Pavla před Poříčskou branou. In: Druhá roční zpráva obecní vyšší realní školy české 
v Karlíně za školní rok 1876 s. 3-19, dále František EKERT, Posvátná místa království hlavního města Prahy. 
Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů a jiných pomníků katolické víry a nábožnosti 
v hlavním městě království Českého, díl 2., reprint z r. 1884, Praha 1996, s. 425-426 a 511-513, Václav 
VOJTÍŠEK, O špitálu sv. Pavla za branou Poříčskou. In: ČSPSČ 25, 1917, s. 49-61, (znovu přetištěno pod 
názvem Z dějin špitálu sv. Pavla za branou Poříčskou, In: Z minulosti naší Prahy. Kapitoly z místopisu, zřízení a 
života města, Praha 1919, s. 127 – 139.), František KNEIDL, Špitálsko za branou Poříčskou od dávných časů do 
založení Karlína, Praha 1923, s. 139-160 a 206-210, Rudolf SECKÝ, Staropražské špitály, Praha 1928, s.  25-28, 
Milada LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ, Od Špitálska ke Karlínu: urbanistický vývoj, památky, zajímavosti a 
průmyslový rozvoj nejstaršího pražského předměstí, Praha 1967, s. 5-12.  
110 Srov. KNEIDL, Špitálsko za branou Poříčskou, s. 11-12. 
111 Viz: LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ, Od Špitálska ke Karlínu, s. 5. 
112 Myslí se prostor na Staroměstském náměstí směrem k Dlouhé ulici, kde měli svoje krámky porybní. Srov: 
Antonín EDERER, Náměstí, trhy a plácky staré Prahy, Praha 2002, s. 79.  
113 Jméno syfilis dostala tato nemoc od Girolama  Fracastora (1478 – 1553) v jeho pojednání o nakažlivých 
nemocech. Viz: Marie VOJTOVÁ, Dějiny československého lékařství. Svazek I. do roku 1740, Praha 1970,s. 
196.  
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z jedné nádoby, užíváním roucha i také na posteli odpočinutím“114 jedni druhé ohrožovali. 

Nemoc vzbuzovala paniku do té míry, že i své příbuzné Pražané štítivě vyháněli ze svých 

domů a nechali je pomírat na ulicích. Tyto nebožáky městská rada nařídila posbírat a  

shromáždit právě na Špitálském poli – využilo se tak pro ně provizorních přístřešků z bud po 

prodeji ryb. Staroměstská rada nechtěla však takovéto bídě jen tak přihlížet a z chatrných 

boudiček nechala na svůj náklad vystavět na tom místě pořádné zděné příbytky pro syfilitiky 

a jiné nemocné chudáky. Tak povstal u břehu Vltavy do dvou let špitál svatého Pavla a na 

protější straně brandýské cesty byl postaven také kostel s upraveným a zdí obehnaným 

hřbitovem.115 Kostel byl vysvěcen 20. srpna 1504 biskupem Filipem Sidonským116 ve jménu 

Nejsvětější Trojice a Obrácení svatého Pavla. Z tohoto dlouhého názvu se však ujalo označení 

pro kostel i špitál pouze po apoštolu Pavlovi. Staroměstské radě záleželo na tom, aby o 

fungování a hospodaření špitálu mohla sama rozhodovat, a proto si majestátem ze 14. května 

1507 od krále Vladislava nechala potvrdit ke svatopavelskému špitálu a kostelu vrchní a 

podací právo.117 Staroměstská obec si špitál svatého Pavla oblíbila; dokladem může být i to, 

jak bude níže doloženo, že mnoho zámožných i méně movitých obyvatel ve svých odkazech 

na špitál pamatovalo, takže špitál poměrně utěšeně vzkvétal. Zlom a zároveň konec úspěšného 

chodu špitálu nastal za třicetileté války. V roce 1639 staroměstská obec v důsledku obav, že 

by si švédský nepřítel mohl z budov a stavení na Špitálsku utvořit obrannou základnu, nařídila 

vyklizení špitálu a jeho přestěhování do špitálu v Templu, kde pro něj zřídila nové účelové 

budovy.118 Špitál s kostelem byly fatálně poničeny v lednu roku 1646.119 Kostel svatého Pavla 

za branou Poříčskou začala staroměstská obec po válce obnovovat – se stavbou bylo započato 

v říjnu roku 1657.120 Na úpravy hřbitova bylo také pamatováno, avšak k tomu, aby i špitální 

budovy byly uvedeny do přibližně stejného stavu jako před válkou, už prostředky nezbyly.121 

Přivtělení špitálu sv. Pavla za Poříčskou branou s veškerým jeho základním jměním ke špitálu 

                                                 
114 Viz: Předmluva Sixta z Ottersdorfu k Památné knize špitálu, AMP rkp. 2901, f. 3.   
115 Špitál sv. Pavla za branou Poříčskou můžeme přibližně situovat do míst, kde se spojují dnešní ulice či třídy 
Pobřežní, Sokolovská, Prvního pluku a Vítková, kde stály na ulici Pobřežní prostory továrny č. popisné 224 a 
216. Srov: NEDOMA, Špitál sv. Pavla před Poříčskou branou, s. 13, EKERT, Posvátná místa, s. 512,  
LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ, Od Špitálska ke Karlínu, s. 6; dále k umístění špitálu Antonín PODLAHA, Soupis 
památek historických a uměleckých v politickém okresu Karlínském, sv. 15, Praha 1901, s. 202, Emil POCHE, 
Prahou krok za krokem: uměleckohistorický průvodce městem, Praha 2001, s. 364. Srov: Materiál Fundační 
komise z roku 1768 uvádí zřízení špitálu už okolo roku 1490, NA, fond FK P V/1-5 P, karton č. 101.  
116 Srov: KNEIDL, Špitálsko za branou Poříčskou, s. 140.  
117 Viz: AMP, rkp. 2901, f. 1.  
118 Srov: EKERT, Posvátná místa, s. 512.  
119 Srov: KNEIDL, Špitálsko za branou Poříčskou, s. 201.  
120 Viz: VOJTÍŠEK, Z dějin špitálu sv. Pavla, s. 139.  
121 Srov: KNEIDL, Špitálsko za branou Poříčskou, s. 211.  
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v Templu povolil kardinál Harrach 25. června 1663.122 Přesto máme pro 80. léta 17. století 

doklad, že do špitálu za branou Poříčskou bylo přijato několik potřebných osob.123 V kostele 

byly i nadále konány služby Boží a na hřbitově se pochovávalo i v 18. století.124 Bližší osudy 

fungování a přežívání samotného špitálu za branou Poříčskou jsou až do roku 1787 nejasné. 

V tomto roce byl v souhlase s nařízením císaře Josefa II. o rušení přebytečných klášterů, 

kostelů a řádových institucí kostel i se špitálem svatého Pavla zlikvidován. Kostelík byl 

odsvěcen, hřbitovní a ostatní přilehlé pozemky prodány pražskému knihtiskaři Janu 

Ferdinandovi ze Schönfeldu.125 Jeho záměrem bylo vybudování zábavního podniku pro 

pražské výletníky, tzv. Rosenthalu (Růžodolu), kde vedle kaváren, fontán a zahrad stály i 

lázně – skromný to pozůstatek po špitálu. Odsvěcený kostel sloužil jako skladiště zahradního 

náčiní. Zbourán byl jakožto poslední gotická památka na území někdejšího Špitálského pole 

12. května 1861.126   

Dějiny špitálu v Templu nám prameny a literatura dovolují sledovat jen povrchně a 

s velkými mezerami.127 Prostor v Templu - dnešní stavba v ulici Celetná s průchodem do 

uličky Templová128 - na jehož místě stávaly budovy špitálu a kostela Obrácení sv. Pavla, si 

nese svůj název z dob, kdy tyto pozemky se staveními patřily rytířskému řádu templářů.129 Po 

zrušení řádu roku 1312 byly parcely rozprodány staroměstským měšťanům. Od 15. století 

využívaly tyto prostory zbožné ženy bekyně130 a od 10. let 16. století zde  začal fungovat 

ústav pro 12 chudých žen. Král Vladislav potvrdil roku 1513 patronátní právo nad tímto 

špitálem staroměstskému magistrátu.131 Roku 1631 připadl tento dům, který prošel i 

vlastnickýma rukama rodiny Smiřických ze Smiřic, v rámci pobělohorských konfiskací 

                                                 
122 Srov: AMP, listina PPL I 638/3; a dále ŠPAČEK, Špitální kostel sv. Pavla, s. 122 nebo Karel Jaromír 
ERBEN, Die Primatoren der königlichen Altstadt Prag, Praha 1858, s. 116.  
123 Srov: AMP, rkp. 2903, f. 11, kdy v roce 1681 byla do špitálu za Poříčskou branou přijata Němka Rosina 
Detetlin a dále f. 50, kdy roku 1684 do téhož špitálu přišel Blažej Braum.  
124 Dokladem jsou např. účty z roku 1749, kdy prosecký farář za konání bohoslužeb v kostele sv. Pavla za 
Poříčskou branou dostával roční příjem 30 zlatých, nebo z r. 1778, kdy jeho odměna činila 47 zlatých. Na 
hřbitově vedle kostela bylo pochováno mnoho obětí pražského moru v roce 1713; viz: ŠPAČEK, Špitání kostel 
sv. Pavla, s. 123.  
125 Viz: BÍLEK, Statky a jmění kolejí, s. 388. Srov: LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ, Od Špitálska ke Karlínu, s. 12.  
126 Viz: ŠPAČEK, Špitální kostel sv. Pavla, s. 123.  
127 Srov: ŠPAČEK, Špitální kostel sv. Pavla, s. 122, BÍLEK, Statky a jmění kolejí jesuitských, klášterů, kostelů, 
s. 406-407, EKERT, Posvátná místa, s. 425-426, VOJTÍŠEK, Z dějin špitálu sv. Pavla, s. 137-139, SECKÝ, 
Staropražské špitály, s. 41-43, Pavel VLČEK, Umělecké památky Prahy, Staré město, Josefov, Praha 1996, s. 
394-395, TENTÝŽ, Praha 1610 – 1700: kapitoly o architektuře raného baroka, Praha 1998, s. 182-183, Petr 
SVOBODNÝ – Ludmila HLAVÁČKOVÁ, Pražské špitály a nemocnice, Praha 1999, s. 41, POCHE, Prahou 
krok za krokem, s. 189.  
128 Číslo popisné 589; v domě se nyní nachází prodejna se šperky.  
129 Srov: PAM 4, odd. 1., 1860, s. 12-13. 
130 Vlček uvádí rozmezí let 1413-1433, zatímco Secký datuje dobu vlastnictví domu v rukou bekyní už od let 
1364-1401; srov: SECKÝ, Staropražské špitály, s. 41 a VLČEK, Umělecké památky Prahy, s. 394.  
131 Viz: VOJTÍŠEK, Z dějin špitálu sv. Pavla, s. 137 nebo SECKÝ, Staropražské špitály, s. 41.  
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Albrechtu z Valdštejna, jenž jej odstoupil Pavlu Michnovi z Vacínova.132 Z jeho rukou přešel 

do vlastnictví vlašského špitálu na Menším Městě pražském, z čehož vznikl mezi 

staroměstským magistrátem a tímto špitálem spor o podací právo a právo kolatury. Rozepři 

rozhodl až v 60. letech 17. století pražský arcibiskup ve prospěch staroměstských.133 I přes 

takto spletité střídání majitelů dům v Templu nikdy nepozbyl svého charakteru charitativního 

zařízení, a proto sem mohli být, jak už bylo výše zmíněno, ještě za třicetileté války přemístěni 

špitálníci z válkou ohroženého špitálu za branou Poříčskou i s celým majetkem. Prostory však 

nevyhovovaly, proto musel být špitál v Templu v 60. letech rozšířen, a zároveň s úpravou 

špitálních budov byl vystavěn i kostel Obrácení sv. Pavla. Stavba kostela byla slavnostně 

dokončena roku 1673.134 Při velkém „francouzském“ požáru roku 1689 vzaly špitál i kostel za 

své, ale obojí se dočkalo obnovy a roku 1719 dokonce významnějšího prostorového 

rozšíření.135 Ke špitálu svatého Pavla v Templu připadl z nadace bohatého měšťana Jindřicha 

Koppa136 také dům v bezprostřední blízkosti budov Templu a tyto prostory pro 18 zchudlých 

či nemohoucích lidí se od roku 1738 staly integrální součástí špitálu v Templu.137 Špitál 

sloužil podle svého účelu potřebným až do roku 1784, kdy jej postihl stejný osud jako většinu 

dobových sociálně-charitativních zařízení. Josef II. svým nařízením špitál jako nemoderní a 

současným požadavkům sociální péče nevyhovující zrušil. Špitálníci byli odstěhováni do 

domu pro chudé u sv. Bartoloměje.138 Špitální budovy byly rozprodány světským vlastníkům 

a budova kostela svatého Pavla roku 1801 přestavěna na obytný dům.139 Majetky špitálu byly 

převedeny do c.k. světského nadačního fondu, který se stal zdrojem financování nového 

systému nemocenské a chudinské péče.  

 

 

 

 
                                                 
132 Viz: VLČEK, Umělecké památky Prahy, s. 395. 
133 Výsledek dopadl příznivě pro staroměstský magistrát proto, že arcibiskup Harrach v dubnu roku 1661 
rozhodl, že prostory Templu jakožto „locus pius“ neměly nikdy podlehnout konfiskacím a nemělo být tudíž ani 
podací a vlastnické právo staroměstskému magistrátu nikdy odebráno.  Srov. SECKÝ, Staropražské špitály, s. 
42.  
134 Víme ze slavnostního zápisu v pamětní knize špitální, AMP, rkp. 2901 f. 146. Stavitelem byl s velkou 
pravděpodobností Giovanni Domenico Orsi. K jeho osobnosti srov. VLČEK, Praha 1610 – 1700, s. 180n. 
135 Srov: BÍLEK, Statky a jmění kolejí jesuitských, klášterů, kostelů, s. 406, SECKÝ, Staropražské špitály, s. 42.  
136 Jeho osobnost bude přiblížena v kapitole špitálního jmění a hospodaření.  
137 Tzv. Koppův špitál se náchazel v domě č. p. 648 u křižovatky uliček Jakubská a Templová. Srov: SECKÝ, 
Staropražské špitály, s. 43 a dále AMP špitální kniha Instrumenta fundationum rkp. 2902, f. 74-85.  
138 Viz: ŠPAČEK, Špitání kostel sv. Pavla, s. 123 
139 Srov: VLČEK, Umělecké památky Prahy, s. 395. 



 29

Správa, hospodaření a majetek špitálu  
Špitál svatého Pavla za Poříčskou branou patřil mezi dobročinné fundace, jejichž 

zřizovatelem byla městská obec – v tomto případě Staré Město pražské. Platila zároveň 

obecně uznávaná zásada, že nejvyšším fundátorem nad špitály v královských městech je 

panovník140, proto si staroměstští nechali panovníkem podací právo ke špitálu potvrdit. 

Staroměstská rada, která tedy nad špitálem držela patronát, nesla i zodpovědnost za chod celé 

instituce. Měla přirozeně zájem na tom, aby byl špitál dobře strukturálně i finančně 

zabezpečen. Sama vynaložila prostředky k jeho vybudování a vydržování a ponechala si 

právo vrchního dohledu nad následným fungováním celé instituce.  

Špitál byl vedle svého charitativního účelu také hospodářským tělesem. V průběhu 

existence špitálu mu bylo darováno nebo dáno do spravování několik vesnic, a to ves 

Buděhostice141, Hrdlořezy142, Dlaždim143, Menší Přítočno144 a Zeměchy145. Špitál vlastnil a 

využíval též panský dvůr ve Vysočanech146. O správný provoz celého špitálního hospodářství 

muselo být organizovaně pečováno. Staroměstská rada proto přivtělila správu špitálního jmění 

a hospodářství k úřadu mostskému při staroměstském úřadu, jelikož jím spravované mlýny 

Helmovský a Kamenický ležely v blízkosti špitálu.147 Tento úřad zastávali v 15. století čtyři 

mostečtí úředníci spolu s písařem v celním domě na Starém Městě pražském, avšak jejich 

počet se v novověku rapidně snížil.148 Pro samostatnější řízení a vedení věcí špitálských se tak 

jako tak po určité době oddělil a vytvořil samostatný špitálský úřad při staroměstské obci.149 

Za úředníky pro špitálský úřad byli vybráni vážení staroměstští měšťané nebo přímo členové 

staroměstské rady.150 Úředníci byli potvrzováni městskou radou a každoročně jí skládali účty 

z hospodaření špitálu. Zastupovali špitál před právem, zodpovídali za regulérní fungování 

                                                 
140 Srov: ROUČKA, Špitály, jejich majetek, s. 69.  
141 Též Budohostice, okres Slaný. Srov: August SEDLÁČEK, Místopisný slovník historický království českého. 
Praha 1998, s. 75-76.  
142 Dnešní součást Prahy, dříve samostatná obec u Hloubětína. In: SEDLÁČEK, Místopisný slovník, s. 293.  
143 V pramenech najdeme také název Blažim či Ploscha, 7 km SZ od Postoloprt, okres Louny. Viz: Antonín 
PROFOUS, Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny. Díl I. Praha 1947, s. 87.  
144 Též Přítočen, Přítočno malé nebo dolní, okres Kladno. Viz: SEDLÁČEK, Místopisný slovník, s. 735-736.  
145 Jinak Semichy, u Velvar, okres Kladno. Srov: SEDLÁČEK, Místopisný slovník, s. 1016.  
146 Ves Vysočany u pražského Karlína, jejíž menší část patřila k Hrdlořezům. Srov: SEDLÁČEK, Místopisný 
slovník, s. 992.  
147 Srov: KNEIDL, Špitálsko za branou Poříčskou, s.149. 
148 Srov: Tomáš DVOŘÁK, Knihy finančních příkazů rady Starého Města pražského z let 1656-1677 a  systém 
městského hospodářství po třicetileté válce. Diplomová práce FF UK 2007, s. 22, pozn. 80.  
149 Srov: NEDOMA, Špitál sv. Pavla, s. 11n. Stalo se tak zřejmě ve 20. nebo 30. letech 16. století, jelikož ke 
jménům úředníků v pramenech od r. 1533 doložených je připojeno označení jako „toho času úředník špitálu 
svatého Pavla“. Srov. AMP, rkp. 2901, f. 30n.  
150 Např. Pavel Konstantin Fiala z Feigelfeldu nebo Jan Dresler z Löwenfeldu.  Viz tabulka č. 1 a srov: Věra 
SMOLOVÁ, Rada Starého Města pražského v letech 1650-1715. In: Pražský sborník historický XXIV/1991, s. 
5-37. A dále ROUČKA, Špitály, jejich majetek, s. 73.  
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špitálu a  dohlíželi na plnění všech pro špitál relevantních nařízení. Úředníci vystupují 

v pramenech v počtu tří, někdy čtyř, zhruba od roku 1675 se jejich počet ustálil na konečné 

číslo dva. Tato doba koresponduje se stabilizací situace po přestěhování špitálu od Poříčské 

brány k Templu a s dostavěním kostela v Templu, bez něhož by špitál těžko plnil své poslání 

na sto procent. Ve svém úřadu mnozí úředníci setrvali mnoho let, a to buď od svého zvolení a 

následného každoročního obnovení doživotně nebo byli do úřadu po několikaleté pauze zase 

povoláni. 

 
Tabulka č. 1: Rekonstrukce úřadování jednotlivých úředníků špitálu sv. Pavla151 

 
 

funkce doložen k 
datu 

jméno úředníka doložen v počtu 
úředníků 

úředník 
mostský 

mezi lety 
1507-1533 

Daniel Rauš z Vlkanova, Pavel Koukol, 
Jakub Strnad, Zikmund z Lestkova, Tomáš 
Zachlubil, Martin Mládek 

nevíme 
 
 
 

úředník 
špitálský 

 mezi lety 
1507-1533 

Tomáš Zachlubil, Vavřinec Svícník, Matouš 
Drtina (Bečvář), Martin Šalomon, Jan Kozel 
z Pokštejna, Kliment Provazník, Jan 
Jeníček, Martin Řepík, Martin Farkaš, 
Martin Smil, Šimon od Hájkův, Šimon z 
Tišnova 

nevíme 

dtto 1533 Martin z Vlkanova + Zikmund Pytel 2 
 mezi lety 

1533-1546 
Jan Záloha, Jan Haláček, Václav Sova 
z Liboslavě, Jiří Komedko, Zikmund 
Frayskut, Burian Pekař, Jan Chochol ze 
Semechova, Jan Legat, Václav Trubka 

nevíme 

 1546 Sixt z Ottersdorfu + Jan Havránek + Alexius 
Holý 

3 

 mezi lety 
1546-1552 

Václav Knap, Jaroslav z Mutěnína, Kašpar 
Prunar, Jan od Ćerveného Kola 

nevíme 

 1552, 1553, 
1554 

Pavel Zipanský z Dražice + Jiří Koník od 
Hrdinů + Pavel Kapr + Martin Šašek 

4 

 mezi lety 
1554-1574 

Kašpar Prunar, Jan Kaše, Cyprian Stříbrský nevíme 

 1574 Pavel Sedlčanský z Úvozu + Jan od Háje + 
Kašpar Czeydler z Železné ulice + Vavřinec 
Hradišťský 

4 

 1577 Pavel Sedlčanský z Úvozu + Jan od Háje + 
Kašpar Czeydler z Železné ulice  

3 

                                                 
151 NEDOMA (viz Špitál sv. Pavla, s. 12, pozn. 16) předkládá jména úředníků vyňatá z karlínských gruntovních 
knih, avšak bez časového určení působení jednotlivých úředníků v úřadu. Ze špitálních knih (rkp. 2901-2905) se 
podařilo rekonstruovat bohužel  ne úplnou řadu těchto úředníků. Údaje využité z Nedomova seznamu jsou 
napsány kurzivou. 
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funkce doložen k 
datu 

jméno úředníka doložen v počtu 
úředníků 

 mezi lety 
1577-1590 

Jakub Žežule, Šimon Mořikovský, Brykcí 
Bystřický, Ondřej Kolínský, Vít Kutle 

nevíme 

 1590 Kašpar Czeydler z Železné ulice + Jan 
Rakovnický 

2 

 1597 Mikuláš Kapr z Kaprštejna + Kašpar 
Czeydler z Železné ulice + Vít Vitocký 

3 

 mezi lety 
1597-1620 

Matyáš Jirka, Václav Bystřický, Jan 
Černovický, Jakub Harcburský, Abraham 
Angel, Jan Petráček, Jiřík Kapr 
z Kaprštejna, Krištof Tiller, Vojtěch z 
Proseče 

nevíme 

 1620 Daniel od Háje + Jan Jakub Rozenthaler + 
Václav Oujezdecký + Jan Magnus 

4 

 mezi lety 
1620-1638 

Pavel Had z Proseče, Matouš Janda, Václav 
Bílek, Jakub Příhoda, Jan Vranovský, Matěj 
Koukol, Jan Mladší Petráček 

 

 1638 Mikuláš Troškovský 1 
 mezi lety 

1638-1648 
Mikuláš Bucek, Jan Čáp, Jiří Koukol, Matěj 
Mařík, Karel Krabka z Rovin, Lorenc Svatek 

nevíme 

 před r. 1648 Mikuláš Troškovský + Jan Václav Kleblot 
Milčinský 

3 

 1648, 1649 Martin Jaron + Daniel Dvorský 2 
 1657 Bartoloměj Lehmon Lovosický + Adam 

Zoubek Písecký 
2 

 1659 Jiří Karel Einer + Cibor 2 
 1661 Pavel Goliáš 1 
 1663 Pavel Goliáš + Jan Pičín Stornberg + Jan 

Dresler z Löwenfeldu 
3 

 1666 Jan Pičín Stornberg + Jan Petr Dresler z 
Löwenfeldu 

2 

 1667 Pavel Konstantin Fiala z Feigelfeldu + Jan 
Václav Klex z Lowenthurnu + Kraßer 
z Halme(?) 

3 

 březen 1667 Václav Lochman 1 
 1668 Jan Petr Dresler z Löwenfeldu + Václav 

Lochman 
2 

 březen 1673 Řehoř Meynhart + Jakub Lyntner 2 
 červenec 

1673, leden 
1674 

Řehoř Meynhart + Václav Valerián Kobr z 
Kobrsbergu 

2 

 květen 1674 Zikmund Karel Danhelius + Martin 
Maxmilián Hlaváček Dobrovodský 

2 

 září 1674 Zikmund Karel Danhelius + Martin 
Maxmilián Hlaváček Dobrovodský + 
Václav Valerián Kobr z Kobrsbergu 

3 

 před r. 1680 Pretlík 1 
 březen 1681 Martin Maxmilián Hlaváček Dobrovodský 1 
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funkce doložen k 
datu 

jméno úředníka doložen v počtu 
úředníků 

 červen 1681  Martin Maxmilián Hlaváček Dobrovodský + 
Jan Jeroným Gelast z Drastova 

2 

 říjen 1681 Jan Jeroným Gelast z Drastova 1 
 1682 Martin Maxmilián Hlaváček Dobrovodský + 

Jan Jeroným Gelast z Drastova 
2 

 1684 Jan Jeroným Gelast z Drastova 1 
 1686 Martin Maxmilián Hlaváček Dobrovodský + 

Václav Lorenc Roza 
2 

 1687, 1688 Václav Lorenc Roza + Jan František Hiršelý 2 
 1690, 1691 Jan František Hiršelý + Rudolf Globic z 

Bučína 
2 

 1695 Jan Theobald Matthey Granvall + Jan Vilím 
Málek 

2 

 1696 Jan Theobald Matthey Granvall + Stanislav 
Petráš 

2 

 1697 Jan Theobald Matthey Granvall + Adam 
František Ignác Bojáč 

2 

 1699 Jan Theobald Matthey Granvall 1 
 1701, 1702, 

1704 
Jan Theobald Matthey Granvall + Adam 
František Ignác Bojáč 

2 

 1705 Jan Theobald Matthey Granvall 1 
 1706, 1707, 

1710, 1711,  
Jan Theobald Matthey Granvall + Adam 
František Ignác Bojáč 

2 

 1714, 1715 Václav František Želivský z Častochova 1 
 1716, 1717, 

1718, 1719, 
1720 

Václav František Želivský z Častochova + 
Viktorin Jan Kralovický 

2 

 1721, 1722, 
1723, 1724, 
1725 

Jan Norbert Želivský + Viktorin Jan 
Kralovický 

2 

 1727 Jan V. Zatočil 1 
 1733, 1736 Mikuláš Antonín Veselý + Vít Reissman z 

Riesenbergu 
2  

 1738 Mikuláš Antonín Veselý 1 
 1739 Mikuláš Antonín Veselý + Vít Reissman z 

Riesenbergu 
2 

 1742 Vít Reissman z Riesenbergu 1 
 1743 Mikuláš Antonín Veselý + Vít Reissman z 

Riesenbergu 
2 

úředník 
Koppovské 
fundace 

1744 František Winklbauer 1 

úředník 
špitálský 

1744 Mikuláš Antonín Veselý + Vít Reissman z 
Riesenbergu 

2 

 1746, 1747, 
1749, 1750, 
1751 

Mikuláš Antonín Veselý + Josef Ježdík  2 
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funkce doložen k 
datu 

jméno úředníka doložen v počtu 
úředníků 

 březen 1752 Leopold Fischer 1 
 červenec 

1752 
Hynek Bernard Písecký + Jáchym Blažek 2 

 1754 Hynek Bernard Písecký + Leopold Fischer 2 
 1755 Leopold Fischer 1 
 1756 Ignác Bernard Písecký + Leopold Fischer 2 
 1757 Hynek Bernard Písecký + Leopold Fischer 2 
 1762, 1763 Ignác Bernard Písecký + Leopold Fischer 2 
 1763 Leopold Fischer + Antonín František Vraný 2 
 1767 Hynek Bernard Písecký + Leopold Fischer 2 
 1768 Jan Richter + Tomáš Adam Lehmann 2 
 březen 1768 Jan Richter + Antonín František Vraný 2 
 listopad 

1768 
Leopold Fischer 1 

 1769, 1770 Jan Richter + Antonín František Vraný 2 
 1778, 1779, 

1782 
Jan Richter + Tomáš Adam Lehmann 2 

 

V každé dvojici špitálských úředníků si první z nich nesl titul „přední špitálský 

úředník“152, protože měl důležitost  a zodpovědnost ve věcech špitálského hospodaření, vedl 

špitální účty, vybíral špitální pohledávky a celkově se staral o finanční stránku špitálu.  

Druhý špitálský úředník měl na starosti vlastní provoz špitálu, dohlížel na špitálské 

chráněnce, rozděloval jim jejich pravidelný peněžní příjem, organizoval život ve špitále a 

staral se rovněž o údržbu špitálních budov. Zpravidla ve špitále i bydlel.153 Druhému úředníku 

se říkalo „špitálský otec“154.  

Vzhledem k tomu, že se vyskytly případy, kdy se špitálští úředníci obohacovali na úkor 

špitálu a jeho chovanců, byli  pro kontrolu nad špitálským úřadem a jeho zástupci ustanoveni 

na začátku 17. století špitálští inspektoři z řad staroměstských konšelů.155 Inspektory byli 

většinou dva, někdy i tři staroměstští radní. Stejně jako úředníci byli i noví inspektoři 

ustanovováni při renovaci městské rady. Někteří inspektoři si nejprve prošli úřadem 

                                                 
152 Srov. např.: AMP, rkp. 2903, f. 180v.  
153 Srov: SMÍŠKOVÁ, Špitály raného novověku, s. 26. 
154 Označení Spitalvater je doloženo např. u Koppovy závěti, srov: AMP, rkp. 2902, f. 74-85.  
155 Srov: WINTER, Kulturní obraz českých měst, s. 113. Další opatření: 1.3.1749 bylo podle královské komise 
zjištěno, že špitál vede nedbale své účty a vydání a že mu vznikly mnohé škody, proto má zavést pořádnou 
agendu hospodářství, má vypracovat podrobný inventář všech listin a špitálních dokumentů, mobiliáře, 
kostelního zlata a dalších zařízení, dát do přehledu testamenty, cedule a smlouvy, kontrakty a vše o hospodaření 
v inkorporovaných majetcích ve špitálních dvorech, a dále má vypracovat přehled o příjmech týdenních mezd a 
porcí pro špitálníky (a pro špitálního otce) s jejich datem přijetí do špitálu a s datem úmrtí. Srov: AMP, rkp. 
2905, f. 26n.   
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špitálského úředníka a pak se stali špitálským inspektorem.156 Špitálští úředníci byli povinni 

inspektorům nad špitálem předkládat každoročně k revizi vyúčtování špitálského hospodaření, 

aby prokázali poctivost v zacházení s prostředky, které špitál nabyl a zároveň vydal na péči o 

své ovečky. Zároveň také měli inspektoři konečné slovo v rozhodování o špitálních 

záležitostech různého charakteru od přijetí nových almužníků, přes regulaci špitálních porcí 

až po spory o šatstvo po zemřelém špitálníkovi.  

 
Tabulka č. 2:  Inspektoři záduší svatého Pavla157 

 
 

funkce doložen k datu jméno  doložen v počtu 
inspektor na zač. 17. 

stol. 
Melichar Haldyus 
z Mayenpergu 

1 

dtto 1611-1615 Jan Petráček z Vokounštejna 1 
 1615-1620 Šimon Loštický z Libánu 1 
 1620-1630(?) Matyáš Jirka z Děvína 1 
 1630 Jakub Kopal z Peclínovce 1 
inspektoři 1667 Karel Šuster z Goldburgu + 

Jan Hartung z Hartenfelsu + 
Jan Kleblot z Löwethurnu a 
Waserthalu 

3 

 1672 Jan Petr Dresler z Löwenfeldu 1 
 1673 Jan Petr Dresler z Löwenfeldu 

+ Jan Kleblot z Löwethurnu a 
Waserthlau 

2 

 1674 Jan Severin Dyryx z Brugku a 
Rottembergu + Jan Jiří Řásný 
z Řásné 

2 

 1683 Jan Petr Dresler z Löwenfeldu 
+ Daniel Globic z Bučína 

2 

 1690 Jan Fridrich Sachs + Jan 
Arnošt z Wolfsbergu 

2 

 1696 Karel Leopold Agricola 
z Limburgu + Tomáš Václav 
Wirth z Wehrenfelsu 

2 

 1697 Karel Leopold Agricola 
z Limburgu + Bohuslav Jan 
Vořikovský z Kundratic 

2 

 1717 Jan Kašpar Prandt + Michael 
Václav Bláha 

2 

 1746 Zachariáš Vusín + Ondřej Vurl 2 
 1749 František Petr Piatý 1 

                                                 
156 Např. Jan Petr Dresler z Löwenfeldu, který je pro rok 1668 doložen coby špitálský úředník a o čtyři roky 
později vystupuje v pramenech jako inspektor.  
157 Kurzivou jsou vypsána jména těch inspektorů, které udává ve své stati Nedoma. Srov: NEDOMA, Špitál sv. 
Pavla, s. 12, pozn. 16.  
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funkce doložen k datu jméno  doložen v počtu 
 1752 František Petr Piatý + Jan 

Kamil Marusius 
2 

 1756 František Petr Piatý + Jan 
Václav Friedenberg 

2 

 1762 Sigimund Am-Ende + Václav 
Michael Budín 

2 

 1763 Sigimund Am-Ende + Václav 
Michael Budín 

2 

 1770 Sigimund Am-Ende + Václav 
Michael Budín 

2 

 

Další důležitou osobu pro fungování špitálu představoval špitálský písař, který byl ve své 

pozici poddán špitálským úředníkům. Vykonával fyzickou správu a kontrolu špitálního 

hospodářství, pečoval o faktické provedení všech nařízení, vedl v patrnosti včasný výběr platů 

a důchodů špitálu. V případě, že tyto nebyly včas špitálu odvedeny, obracel se s návrhem 

opatření na špitálské úředníky.158 Denně špitál navštěvoval a dozíral nad špitálskou čeledí 

pracující na špitálských statcích a dvorech ve výše zmíněných špitálských vesnicích. Pro 

písaře špitálu svatého Pavla vydala v roce 1594 staroměstská obec obsáhlou instrukci.159 Písař 

měl povinnost každý týden navštívit špitálské dvory a do speciálních register zaznamenat vše, 

co se za uplynulý týden v hospodářství vyprodukovalo, kolik obilí bylo vymláceno, kolik 

mléka se nadojilo, kolik sýrů a másla bylo vyrobeno, kolik dobytka přibylo. V době setby pak 

zapisoval přesný objem vysetého obilí, při sušení sena monitoroval dennodenní množství 

sváženého sena do stohů, protože celkový stav špitálského hospodářství bezprostředně 

ovlivňoval dodávky potřebných surovin pro špitální kuchyň. Písař sledoval, kolik surovin se 

každodenně vydává ze špitálských dvorů na stravu chudých špitálníků, aby nebyli ošizeni.160 

Záznamy týkající se stravy špitálníků měl vést velmi podrobně od zaevidování nakoupeného 

masa u řezníka až po výrobu syrečků, které se měly špitálníkům každý týden rozdat po třech 

kouscích na přilepšenou. Instrukce mluví i o speciální tabuli vyvěšené ve špitále, na kterou 

písař rozepsal jídelníček chystaný na následující týden.161  

Jména jednotlivých písařů jsou v pramenech zachycena velmi sporadicky. 

 

                                                 
158 Srov: VOJTÍŠEK, Z dějin špitálu, s. 133.  
159 Jedná se o bohužel dodnes nedochovaný rukopis, který vzal za své při požáru staroměstské radnice v roce 
1945. Obsah instrukce (AMP, rkp. 326, především na f. 24, 29, 48) podchycuje alespoň starší literatura - 
Nedoma, Vojtíšek i Kneidl ještě ze zničeného rukopisu citují.  
160 Viz: VOJTÍŠEK, Z dějin špitálu,  s. 134.  
161 Viz: TAMTÉŽ, s. 135.  
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Tabulka č.3:  Písaři při záduší svatého Pavla 
 
 

funkce doložen k datu jméno doložen v počtu 
písař 1574 Vít 1 
písař 1619 Jan Štengler 1 
písař 1681 Maximilián Matheides 1 
písař 1682 Bartoloměj Franz Šlechta 1 

 

Ve špitále se setkáme i s osobou špitální matky (Spitalmutter)162, která měla na starosti 

péči o vlastní špitálníky, o jejich každodenní zaopatření. Ačkoliv byl špitál svatého Pavla 

především chudobincem, byly do něj přijímány i osoby různě nemocné a postižené, které 

potřebovaly alespoň částečnou lékařskou péči a dohled. Takový úkol zastávala právě špitální 

matka. Zajišťovala nemocným špitálníkům potřebné léky, dbala na čistotu ve špitále, prala 

špitálníkům prádlo, přičemž jí pomáhaly alespoň trochu mohoucí špitálnice.  

Z dalšího špitálního personálu lze jmenovat špitálskou kuchařku - někdy to byla osoba 

totožná se špitální matkou - která vedla kuchyň a připravovala špitálníkům pokrmy, dále 

špitálskou děvečku, pravou ruku kuchařky, a další pomocnou čeleď na špitálních dvorech, 

které v nepřítomnosti špitálního písaře velel šafář. Do špitálu pravidelně docházel též 

lazebník, jenž špitálníky holil a případně jim pouštěl žilou, a chirurg, který zvládl i náročnější 

lékařské zákroky potřebné k uzdravení nemocného špitálníka.163  

Ve své podstatě byli zaměstnanci špitálu i dva lidé hrobniční.164 Vytvoření této funkce 

zavdala příčinu silná morová rána v roce 1585. Hrobniční procházeli ulice Starého Města 

pražského i prostor za branou Poříčskou a sbírali na smrt nemocné či již zesnulé chudáky na 

ulicích, u břehu Vltavy, na haldách a hnojích, aby je buď po oznámení toho špitálským 

úředníkům dopravili do špitálu nebo pohřbili mrtvá těla co nejrychleji na hřbitově u kostela 

sv. Pavla. Za tuto všestranně poměrně náročnou práci byli placeni, avšak zároveň byli 

považováni za nečisté, a proto nemohli v kostele sedávat v normální lavici a nosili specifický 

oděv, aby je bylo lze rozeznat od lidí „spořádaných“. Hrobničnými byli vždy muž a žena, 

která ještě měla za úkol pomoci rodičce při porodu mrtvého dítěte. Hřbitov při kostele svatého 

Pavla za branou Poříčskou, který hrobniční využívali, byl funkční i po třicetileté válce a po 

                                                 
162 Srov: SMÍŠKOVÁ, Špitály raného novověku, s. 27. Doložena v účtu z roku 1779 (rkp. 7744), za úklid špitálu 
dostala 57 krejcarů.  
163 Srov: TAMTÉŽ, s. 37.  
164 Ustanoveni na základě instrukce staroměstské radnice z roku 1588. Srov: AMP, rkp. 203, fol. 86. Dále srov: 
VOJTÍŠEK, Z dějin špitálu, s. 137.  
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přestěhování zničeného špitálu k Templu165, a to nejen při morových ranách, kdy počet 

zemřelých obyvatel starého Města pražského rapidně vzrůstal. 

Nezbytnou součástí zabezpečení života ve špitále byla i starost o správu duchovní. Při 

zřizování špitálu se počítalo přirozeně s tím, že při něm bude stát i špitální kostel a bude při 

něm ustaven kaplan nebo kněz, který jednak poslouží bohoslužbou a kázáním pro celé špitální 

osazenstvo, ale také že dá v případě potřeby křesťanské zaopatření umírajícímu špitálníku.  

 
Tabulka č. 4: Duchovní při špitále sv. Pavla166 

 
 

funkce doložen k datu jméno 
kněz 1504 Matěj Hlavně 
kněz  1527 Václav 
kaplan  1530 Viktorin 
kněz 1556 Jan Smíšek 

 

Kněz ustavený pro kostel sv. Pavla za branou Poříčskou ve svatopavelském špitále 

původně i bydlel.167 Službu slova Božího ve špitále však zajišťoval každou třetí neděli farář 

z Proseku, k jehož kostelu měla staroměstská obec také podací právo.168 V kostele v Templu 

pak sloužili jednu mši ve všední dny a dvě mše v neděle a svátky bratři kapucíni od kostela 

sv. Josefa na Novém Městě pražském. Na bohoslužbách se podílel i týnský farář, který také 

posloužil mší a kázáním pro chudé špitálníky ve sváteční dny. O slavnostnost bohoslužeb se 

starali libeňský kantor a za roční mzdu sjednaní muzikanti s varhaníkem a kalkanty.   

Majetek špitálu, jehož pevnou základnu vytvořila svým darem několik vesnic a výnosů ze 

staroměstských mlýnů169 staroměstská obec, se utěšeně rozrůstal i díky množství bohatých 

odkazů a darů podporovatelů z řad staroměstského obyvatelstva. Na špitál pamatovali ve své 

závěti bohatí i méně movití měšťané Starého Města pražského. V Liber memorabilium 

xenodochii je zachyceno mnoho takových projevů lidského milosrdenství a snahy pomoci 

potřebným. Pohnutky, které vedly  měšťany k tomu, aby v testamentu na obdarování špitálu 

nezapomněli, však byly zčásti zištné. Pomocí potřebným si dárci vylepšovali svoji pozemskou 

reputaci, každý dobrý skutek takového charakteru povznášel svého vykonavatele o krůček výš 

                                                 
165 Doklady jsou pro morové roky 1680 a 1713. Domnívám se, že i zemřelí špitálníci ze špitálu v Templu byli po 
dobu existence tohoto špitálu pochovávání právě sem. Srov: EKERT, Posvátná místa, s. 513 nebo ŠPAČEK, 
Špitální kostel sv. Pavla, s. 123.  
166 Viz: KNEIDL, Špitálsko za branou Poříčskou, s. 153. Více jmen bohužel prameny ani literatura nezachycují.  
167 Srov: NEDOMA, Špitál sv. Pavla, s. 16. Též EKERT, Posvátná místa, s. 511. 
168 Viz: KNEIDL, Špitálsko za branou Poříčskou, s. 153.  
169 Viz: NEDOMA, Špitál sv. Pavla, s. 18. 
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k nebeskému ráji. Proto se vedle velkorysých nadání pro špitál setkáváme i s méně 

objemnými dary, které se přesto v nebi jistě počítají. V některých případech si dokonce dárce 

přesně vymezil oblast péče, kterou měly darované peníze podpořit170, a jako protislužbu 

očekával od obdarovaných vroucí přímluvné modlitby za svoji osobu.  Následující tabulka 

monitoruje dary odkázané špitálu během celé jeho existence.  

 
Tabulka č. 5: Dary k záduší sv. Pavla  

 
 

datum 
zápisu 

dárce suma poznámky o dárci – účel 
nadace 

1504 
11.11. 

Lidmila z Tuchoraze 5 kop g.č. ročního 
platu ze vsi Klučov a 
Černovice 

neupřesněno 

1507 5.10. Václav Rakovnický z 
Perče 

105 g.č. ročního platu 
z tvrzi Přebozí 

neupřesněno 

1513 
20.10. 

Maryana z Kostelce 105 g.č. ročního platu 
z tvrzi Přebozí 

neupřesněno 

1514 2.5. Kateřina Dřelská 4 kopy g.č. dědičného 
platu ze vsí Zeměchy 
a Dlaždim 

lázeň pro chudé a chudé 
řemeslnické děti + sukno 
pro chudé 

1522 Eva Hlaváčová z 
Jelčan 

8 kop a 8 g.m. 
věčného platu 
z dvoru Lhotka u 
Kouřimi 

neupřesněno 

1533 31.4. kaplan Viktorin 230 kop g.m. na nákup lidí a platu ve vsi 
Menší Přítočno 

1533 22.9. Jan Vlčehrdlo ze 
Všehrd 

50 kop g.č. ročního 
platu 

neupřesněno 

1540 9.7. Jan Jeníček 750 kop g.č. neupřesněno 
1542 27.3. Jan Jeníček 12 kop g.č. ročního 

platu z Vysočan 
neupřesněno 

1544 19.5. Václav Mandelík 
z Chrastu a na 
Kolodějích 

6 kop a 15 g.č. 
komorního platu z 
Kováče 

neupřesněno 

1553 25.1.  Lidmila Boršová z 
Police 

třetina všech platů a 
dávek ze vsi 
Buděhostice 

po její smrti ať připadnou 
špitálu i zbylé dvě třetiny 
všech platů 

[1590] Adam ze Šternberka 
na Bechyni a Sedlci 

2x ročně ( za léta 
1590-1600) 25 kop 
g.č. z dědin 
Třebohošic, 
Černíkova a 
Droužetic 

neupřesněno 

                                                 
170 Srov: ROUČKA, Špitály, jejich majetek, s. 64.   
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datum 
zápisu 

dárce suma poznámky o dárci – účel 
nadace 

1595 Richard Nerhoff 400 tolarů na den sv. Michala 
archanděla mají chudí 
dostat hojný oběd 
s vařeným masem a 
vařeným hrachem nebo 
kaší a k tomu sud dobrého 
bílého piva a jeden žejdlík 
vína 

1602 Jaroslav Hlaváč z 
Vojenic 

660 kop g.m. neupřesněno 

1608 1.12. Kříž Chvalský z 
Jenštejna 

20 kop g.m. na den Povýšení sv. kříže 
chudým rozdávat po 10-, 
12- a 15-ti groších a 
každoročně 10 kop g.m. na 
mše v křížovém týdnu 

1609 29.3. Ludvík Šlejfíř 50 kop g.m. neupřesněno 
1617 3.12.  Melichar Hoffman z 

Lyboše 
350 zl. rýnských neupřesněno 

1619 25.2.  Dorota Coneciusová 500 kop g.m. pro lepší vychování 
kněze,aby mohla být 
každou středu a pátek 
služba Boží s kázáním 

1619 30.6. Lidmila Špantnerová 50 kop g.m. neupřesněno 
[1620] Mikuláš Černohorský třetina z 50 kop g.č. 

jako úrok z jeho 
rentmistrovského 
úřadu 

neupřesněno 

1662 24.5. Anna Marie 
Blejleblová roz. von 
Pichelberg 

1000 zl. rýnských neupřesněno 

1670 Rafael Gallides 5 000 zl.  neupřesněno 
1676 23.9. Ondřej z 

Gräffenburgu 
10 000 zl. neupřesněno 

1680 8.10. Matěj Krejza, paní 
Mochtová 
pan Večker, 
Dorota Slavkovská 
 

23 zl. 30 kr.,  
30 zl., 
50 zl., 
50 zl 

asi špitálníci; peníze 
automaticky připadly 
špitálu po jejich smrti 

1681 16.6. Jan Kristián ze 
Stuběku 

400 zl.  pro špitál v Templu 200 zl., 
pro špitál za Poříčskou 
branou 100 zl. a k špitálu 
sv. Lazara 100 zl.  

1682 28.8.  Václav Vojtěch ze 
Šternberka  

2 800 zl.  splácí tímto dluh za 
neodvedené platy a úroky 
svých předků 

1683 4.1.  Jan Petr Dresler 
z Löwenfeldu 

650 zl. neupřesněno 
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datum 
zápisu 

dárce suma poznámky o dárci – účel 
nadace 

1683  Anna Voliňská 185 g.č. její pozůstalost 
přináležející špitálu 

1685 19.7.  Karel Michna 
z Vacinova 

5 000 zl.  ročně 300 zl. z té sumy má 
připadnout na vyživení 4 
chudých a na mši za 
hraběte Michnu na svátek 
sv. Karla Boromejského 

1686 1.3.  Anna Forbergerová 593 zl. 33 kr.  z prodeje vín z jejího 
sklepa 

1704 18.2.  Martin Fridrich 
Kučera z Dlouhého 
Pole 

1 500 zl. rozdělit mezi 30 špitálníků 
po týdenních almužnách 3 
krejcary, kteří se za to musí 
každé pondělí modlit 
růženec, na svíčky do 
kostela a zbytek dle 
uvážení úředníka na 
potřeby špitálu 

1709  Jan Kalich 100 zl.  neupřesněno 
1719 25.9. Vilím Tichý 80 zl.  na zhotovení velkého oltáře 

v kostele v Templu 
1736 28.6.  Václav Michael 

Bláha 
100 zl. neupřesněno 

1737 4.2.  Václav Michael 
Bláha 

416 zl. 40 kr. neupřesněno 

1738 
16.10. 

Jindřich Kopp  27 000 zl. pro 18 špitálníků 
s veškerým zaopatřením 

1739 29.4.  Jan Heřman Praudek 8 000 zl. pro 38 špitálníků, každému 
1x za tři roky nový kabát a 
týdně 11 krejcarů almužnu 

1748 19.2.  Theresia Prandtin 2 200 zl. neupřesněno 
1754 19.3. Václav Michael 

Bláha 
300 zl. o každých suchých dnech 

chudým rozdat almužnu 1 
zlatý 30 krejcarů 

1763 1.5.  Franz Granitzer z 
Grantzensteinu 

4 000 zl. postarat se o dva špitálníky 

1768 Františka 
Krečmerová 

150 zl. 3 krejcary ročně pro 
každého špitálníka 

 

Učiněné odkazy, byly-li dárcem specifikovány, většinou myslely na přilepšení stravy 

špitálníků, zpestření jídelníčku o svátečnější pokrmy s hojností masa a třebas i kvalitnějšího 

piva a vína, dále na mimořádné peněžní porce pro špitálníky, na obnovení ošacení přispěli 

dobrodinci darem sukna nebo nechali špitálníkům vytopit horkou lázeň. Pro podporu 

duchovního života špitálníků někteří dárci odkázali peníze na nákup svíček do kostela a na 

konání mimořádných mší, které měly být slouženy v den výročí úmrtí dárce nebo ve svátek 
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světce, jehož jméno dárce nesl. Jak už bylo zmíněno, společným znakem všech darů bylo 

očekávání vděku obdarovaných špitálníků, vyjádřeného intenzivními modlitbami za 

dobrodince a jeho celou rodinu.  

Na příkladu velkorysého daru ke špitálu, jenž učinil roku 1738 ve své závěti bohatý 

pražský měšťan Jindřich Kopp, věnující ke špitálu 27 000 zlatých na zaopatření devíti žen a 

devíti mužů171, lze obdivovat záslužnost činu špitálského donátora, který ve své závěti 

pamatoval na vše potřebné a nám poodhalil špitální každodennost. K realizaci svého úmyslu 

nechal Jindřich Kopp účelově přestavět prostor v domě zemského kočího naproti 

staroměstskému kostelu sv. Jakuba, který patřil do dvora špitálu v Templu, a tam zřídil nová 

špitální místa pro osmnáct potřebných mužů a žen. Nekladl si přitom podmínku, že tito noví 

špitálníci museli nutně pocházet z řad staroměstských měšťanů, nýbrž mohli být obyvateli i 

Nového Města pražského a Malé Strany, a nemuseli špitálu přinést dopředu nějaké peníze. 

Všichni špitálníci této koppovské nadace měli nosit na prsou znamení v černožlutých barvách 

koppovského erbu, aby dárce alespoň trochu zviditelnil dobrotu svého rodu. Špitálníci 

dostávali z koppovských peněz tzv. velký a malý mundur, tj. různé kusy oblečení. Součástí 

velkého munduru byla sukně či spodky, kamizola, šněrovačka a dlouhý korzet, přičemž novou 

sukni dostali špitálníci každé tři roky a kabát jednou za čtyři roky. Vedle toho malý mundur 

představoval dva šátky na krk, dvě košile, jeden pár punčoch, jeden pár bot, jeden klobouk a 

pro ženy černý čepec. Malý mundur dostávali špitálníci každoročně. Dále špitálníci obdrželi 

týdně 1 zlatý 10 krejcarů a dřevo na otop mimo to, že v každém patře špitální budovy nechal 

Kopp pro pohodlí špitálníků postavit kamna. V přízemí špitální budovy bylo šest pokojů a 

v horním patře pak sedm pokojů. Jindřich Kopp si přál špitálníky rozmístit tak, že v některých 

pokojích pobývali lidé po dvou, v ostatních separatim každý sám. Nadto v každém patře měl 

být v případě potřeby při nebezpečném onemocnění někoho ze špitálníků jeden prázdný 

pokoj.  O pořádek a čistotu měl dbát špitální otec či hospodář, který byl zároveň osmnáctým 

fundatistou. O dvanácti vybraných fundatistech měli rozhodnout špitální inspektoři a o 

zbylých šesti magistrát se souhlasem špitálního hospodáře, přičemž  právě inspektoři 

navrhovali, kdo se stane špitálním hospodářem. Finančními příspěvky pamatoval Kopp i na 

faráře, hrobníka, bratry kapucíny od kostela svatého Josefa na Novém Městě pražském, na 

staroměstského primátora, inspektory, oba dva úředníky, medika i chirurga.  

Je otázkou, kolika lidem svatopavelská špitální nadace pomáhala, pro kolik osob byl 

špitál koncipován a kolik osob skutečně špitální zázemí využívalo. Špitály ve svém 

                                                 
171 Srov: AMP, rkp. 2902, f. 74-85. 



 42

středověkém pojetí fungovaly většinou pro dvanáct osob; toto číslo nás odkazuje na 12 

apoštolů a je tím jasně vyjádřeno úzké propojení špitální myšlenky s křesťanskou naukou. 

Taková kapacita však téměř nikdy nestačila, takže se prostory špitálů postupně rozšiřovaly, 

nikdy však přímoúměrně a v dostatečné míře k potřebám jednotlivých měst a jeho obyvatel.   

Špitálské knihy, které monitorují situaci ve špitále za Poříčskou branou a v Templu,  

vypovídají o aktuálních počtech osob pouze ve špitále v Templu po přemístění špitálníků od 

Poříčské brány a několik zmínek se dotýká i skutečnosti, že v pobořeném  špitále za 

Poříčskou branou bylo i po přestěhování chováno několik  málo osob. Takové informace však 

mizí s koncem první čtvrtiny 18. století.172 

 
Tabulka č. 6: Počet osob umístěných ve špitále 

 
 

letopočet Poříčská 
brána 

Templ celkem prostorové umístění 
v jedné světnici  

1682 17.2.  4 dospělí + 
4 děti 

26 34 3-4 osoby 

1682 14.12.  3 28 31 6-8 osob 
1685  nevíme 32 32(?) nevíme 
1695  nevíme 29, (30. přijímá 

jen porci) 
29(?) 5 osob 

1739 nevíme 38 38(?) nevíme 
1745 nevíme 34 34(?) nevíme 
1749  nevíme 38  38(?) nevíme 
1768 nevíme 63 63(?) nevíme 

 

Počet osob se tedy pohybuje okolo čísla třicet. Důsledkem bohatého koppovského nadání  

se do špitálu mohlo nastěhovat dalších 18 osob, a to v komfortních podmínkách samostatné 

světnice nebo sdílení pokoje maximálně ve dvou. Jinak jsou doklady z konce 17. století 

neutěšené, špitálníci se tísnili ve světničkách v počtu tří až osmi osob.  

Malá exkurze do špitálních účtů nám poskytuje informace o výdajích spojených se 

zaopatřením určitého počtu špitálníků a dalším provozem špitálu. Jak už bylo zmíněno, účetní 

záležitosti měl na starosti první špitálský úředník, který pak každoroční výkaz příjmů a vydání 

předkládal inspektorům a městské radě k posouzení.  

Špitální příjmy jsou přiblíženy v odstavci o nadacích. Vedle těchto darů od dobrodinců 

špitálu, které byly většinou ve formě dlouhodobého peněžního kapitálu uloženého u dědiců 

                                                 
172 Srov: AMP, rkp. 2903, f. 177r.  
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nebo na městě a z něhož čtyř- nebo šestiprocentní úrok připadl špitálu, a vedle darů od 

dobrodinců v naturáliích dostával špitál prostředky a suroviny ze špitálských statků. 

Největšími příjmovými položkami byly peníze z pozemkových a domovních nájmů ve 

špitálních vesnicích, činže ze zahrad, polí a vinic, které špitál vlastnil za Poříčskou bránou, 

z pozemků a zahrad u špitálu svatého Lazara na Novém Městě pražském a robotní peníze 

špitálských poddaných.  

Výdaje špitálu demonstrované na letech 1749 a 1778 poodhalují chod špitálu a tu 

skutečnost, že se za třicet let, které mezi dvěma účty vzcházejí, většina vydávaných peněžních 

položek vůbec nezměnila.173  

 
Tabulka č. 7: Srovnávací přehled výdajů špitálu v roce 1749174 a 1778175 

 
 

vydání komu za co částka za rok 1749 částka za rok 1778 
týnský farář  mše svaté v 

Templu  
19 zl. 30 kr. 19 zl. 30 kr.  

prosecký farář bohoslužby 
v kostele za 
Poříčskou branou 

47 zl. 47 zl. 

kapucíni od sv. 
Josefa 

administrace 
v Templu 

36 zl. 
 

36 zl.  

muzikanti muzicírování o 
svátcích 

28 zl. 23 kr. 29 zl. 4 kr.  

varhaník a 
kalkanti 

hudba v Templu 12 zl. 12 zl.  

libeňský kantor hudba v Templu 13 zl. 44 kr. 13 zl. 44 kr.  
 světla a olej do 

lamp v obou 
kostelích 

70 zl. 113 zl 46 kr. 3 d. 

 mešní víno 11 zl. 10 zl. 40 kr.  
kostelník zdobení oltářů, 

údržba kostela 
7 zl., 
20 zl. 

6 zl. 30 kr.  
20 zl.  

 umývání věcí 
v kostele 

6 zl. 30 kr. neuvedeno 

2 muži  hlídání kostela za 
Poříčskou branou 
na neděli 
křížovou 

neuvedeno 35 kr.  

kapucíni napečení hostií neuvedeno 1 zl.30 kr.  

                                                 
173 Překvapivé je ovšem rapidní zvýšení nákladů za peněžní a viktuální porce špitálníků v druhém sledovaném 
roce. Jediným možným vysvětlením by bylo, že jsou do sumy za rok 1778 zahrnuty i osoby, které do špitálu na 
porce pouze docházely a přitom ve špitále nebydlely.  
174 Viz: AMP, rkp. 2905, f. 28v – 33r.  
175 Viz: AMP, rkp. 7743.  
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vydání komu za co částka za rok 1749 částka za rok 1778 
kapucíni další vydání za 

kostel 
6 zl. 6 kr. 25 zl. 48 kr.  

 mimořádné mše 18 zl. 54 kr.  neuvedeno 
 potřeby na 

dekoraci při 
svátcích 

4 zl. 30 kr. 4 zl. 30 kr.  

špitálníci (38 
osob) 

peněžitá porce 25 
kr./týden 

832 zl. 20 kr. 1978 zl. 15 kr. 

špitálníci (38 
osob) 

porce stravy za 
14 kr./týden + 
chléb, zelenina 

461 zl. 4 kr.  je zahrnuto 
v předešlé položce 

špitálníci (30 
osob) 

maso 7 zl. 30 kr.  7 zl. 30 kr.  

 pohřby á 5 zl. 8 
kr.  

41 zl. 4 kr.  25 zl. 40 kr.  

špitálští úředníci vedení 
hospodářství 

80 zl.  80 zl.  

kominík vymetení komínu 
a spravení průrvy 
na budově špitálu 

220 zl.  30 zl.  

zámečník opravy dveří neuvedeno 4 zl. 48 kr. 
sklenář oprava oken neuvedeno 5 zl. 30 kr. 
tesaři plat a suroviny z 

dřeva 
neuvedeno 33 zl. 18 kr.  

zedníci plat, cihly neuvedeno 4 zl. 27 kr. 3 d. 
hrnčíř plat neuvedeno 9 zl. 10 kr.  
pokrývač spravení střech 

kostelů 
neuvedeno 23 zl.  

dlaždič vydláždění 
průchodu do 
zadní brány 
špitálu 

neuvedeno 5 zl. 15 kr.  

bednář plat neuvedeno 30 kr.  
krejčí sukno+ušití 

oděvů 
neuvedeno 100 zl. 46 kr. 3 d. 

pumpař plat neuvedeno 6 zl.  
špitálníci velký mundur 42 zl. 45 kr. neuvedeno 
špitálníci malý mundur 76 zl.  90 zl.  
špitálníci peněžitá porce 

z praudkovské 
fundace 

362 zl. 16 kr. neuvedeno 

špitálníci peněžitá porce 
z bláhovské 
fundace 

17 zl.  17 zl.  

špitálníci kabát 127 zl.  neuvedeno 
špitálníci participace na 

mších 
12 zl. neuvedeno 
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vydání komu za co částka za rok 1749 částka za rok 1778 
špitálníci peněžitá porce 

z kučerovské 
fundace 

90 zl.  52 zl.  

 otop neuvedeno 380 zl. 48 kr.  
 skryté výdaje 150 zl. 160 zl.  
 extra výdaje 59 zl. 12 kr. 232 zl. 22 kr.  
 různé  neuvedeno 114 zl. 48 kr. 
účetní revize špitálních 

účtů 
neuvedeno 12 zl.  

CELKEM  2879 zl. 36 kr.  3743 zl. 55 kr. 3 d.  

 

Největší náklady měl špitál přirozeně se zaopatřením špitálníků, tedy s peněžními  a 

viktuálními příspěvky pro každého z nich. Špitálníci dostávali určité týdenní kapesné - základ 

tvořilo 25 krejcarů a z koppovské fundace 1 zlatý 10 krejcarů - a s těmito penězi mohli 

špitálníci naložit dle svého uvážení. Většinou si obstarali něco do žaludku.176 Ve špitále měli 

sice každý den teplou stravu, avšak jednotvárnost pokrmů, kdy se střídala kaše s polévkou a 

polévka s kaší177, vyžadovala určité přilepšení. Maso špitálníci dostali v neděli a ve svátky, a 

to ani ne všichni, nýbrž jen 30 nejstarších, kteří masitý základ ve stravě potřebovali pro 

udržování tělesné kondice. Rybí pokrmy byly spjaty především s postním obdobím a se 

svátky. Špitální dvory svou produkcí zeleniny zásobovaly špitálskou kuchyň, avšak vázanost 

na roční období sklizně pestrost stravy zase omezovala. Mnozí špitálníci vydali své kapesné i 

za alkohol, což mohlo přinášet špitálu nepříjemnosti.  

Vysokou položku v nákladech tvoří otop. Velké množství protopeného dřeva je 

pochopitelné vzhledem k tomu, že většina špitálníků byla sešlá věkem a nemohoucí a prací se 

už nemohla mnoho zahřát.  

Špitál měl též rozsáhlé vydání za oděvy špitálníků. Ačkoliv některé kusy oblečení 

špitálníci obnovovali po třech či čtyřech letech, každoročně dostali již zmíněný malý mundur, 

na který padlo hodně sukna. Lze předpokládat, že oblečení šil na zakázku stálý krejčí, a to tak, 

že všichni špitálníci nosili oděv jedné barvy – v podstatě stejnokroj, aby bylo možné rozeznat, 

                                                 
176 V některých špitálech se dokonce nevařilo vůbec, špitálníci dostali určitý obnos peněz, za který si sami 
obstarali stravu. Srov: SMÍŠKOVÁ, Špitály na Děčínsku, s. 9. Špitálníci u svatého Pavla přijatí pouze na místo 
byli ve stejné situaci. Jídlo si však zřejmě sehnali sami z peněz, které do špitálu přinesli.  
177 Srov: SMÍŠKOVÁ, Špitály raného novověku, s. 31. Podle  účetního výkazu se vydaly krejcary především na 
pšeničnou mouku, ječné kroupy a hrách, takže jídla se vařila převážně z těchto surovin. Srov: AMP, rkp. 2903, f. 
57v.  
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kam ve svém společenském zařazení špitálníci patří a aby mezi nimi navzájem nevznikala 

sociální rivalita.178  

Špitál jistě nešetřil na výdajích za mše a bohoslužby s kázáním a svatým přijímáním. 

Náklady spjaté s vysluhováním každodenních bohoslužeb, při nichž participovalo mnoho 

osob, nejsou nikterak překvapivé. Bez zajímavosti však není to, že za účast a zpěv při 

některých mších dostali zaplaceno i špitálníci.  

Špitál samozřejmě platil i všem osobám, které vedly jeho světskou správu, špitálským 

inspektorem počínaje a špitálskou matkou konče.  

Každoroční položku ve špitálních výdajích tvořily i náklady za pohřeb, jejichž výše byla 

prakticky neměnná. Počet zemřelých špitálníků se přirozeně mohl každoročně měnit, 

v posledních letech fungování špitálu zemřelo v průměru pět osob za rok.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
178 Srov: KUBÍKOVÁ, Českokrumlovský špitál, s. 106. Nebo i požadavek Jindřicha Koppa, aby špitálníci nosili 
na kabátě černožluté znamení.  
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Špitálníci u svatého Pavla 
V předešlé kapitole týkající se správy špitálu a rozboru účtů byly již nastíněny některé 

momenty ze života špitálníků, jejich starost o stravu, povinnost pomáhat při špitálních pracích 

nebo pravidelná účast na mších. Je třeba však sledovat život špitálníka popořadě od jeho 

vstupu do špitálu až do úmrtí.  

Špitál plnil své poslání instituce, která měla pomáhat především lidem nemohoucím, 

věkem sešlým, lidem bez prostředků, nemocným či postiženým, prostě všem potřebným, kteří 

nebyli schopni se o sebe sami postarat. Takových lidí bylo ovšem v Praze bezpočet a těch 

několik desítek šťastných, kterým bylo umožněno do špitálu přijít, si muselo svého místa a 

pozice vážit. Ve špitále měli alespoň - za daného stavu - určitou šanci dožít důstojně svůj 

život až do konce. Zároveň byl pobyt ve špitále podmíněn různými faktory a špitálník musel 

být připraven vzít za svá určitá opatření a modely chování, bez jejichž respektování by 

nemohl ve špitále setrvávat.  

Prameny (tj. špitální knihy, účty a materiály fundační komise) nám v rozpětí let 1680-

1783 porůznu nabídly povědomost o 167 osobách, které měly se špitálem něco do činění.  

Největší část tvoří ženy (63 %), dále muži (27 %), děti (7 %) a osoby, u nichž nebylo možné 

pohlaví určit (3 %). Všech těchto 167 osob bohužel neznáme jménem – bezejmenných včetně 

dětí zůstává 17 osob (což tvoří z celkového počtu 167 osob 10 %). Je však třeba rozlišovat,  

z jakého důvodu je dotyčný v pramenech zmíněn. Ve většině případů (127 lidí) se jedná o 

osoby, které chtěly pobírat požitky od špitálu,  ať už ve formě pobytu ve špitále nebo 

docházení na špitálskou porci. Tento zredukovaný počet 127 osob, které prameny v letech 

1681-1747 zmiňují, můžeme označit ve svém prvopočátku za špitálské suplikanty potažmo 

špitálníky. U zbylých jmen (40 osob) se jedná o informace, které nám prozrazují, že dotyčná 

osoba špitálem prošla a z různých důvodů – problémy s chováním či zmínka o pohřbu, který 

špitál dotyčnému vystrojil – ji prameny zaznamenaly. Takové jednotlivce nelze mezi špitálské 

suplikanty zařadit, protože nevíme, jaké konkrétní požitky od špitálu měli, jsou to různí „další 

špitálníci“.179   

Špitál svatého Pavla vznikl jako zařízení, které mělo sloužit především měšťanům Starého 

Města pražského, a skutečně se kromě přijatých nalezených či osiřelých dětí, jejichž původ 

není znám, téměř nesetkáme s jinými obyvateli špitálu než s příslušníky měšťanského 

                                                 
179 Viz tabulka č. 9.  
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stavu.180 Nestalo se, že by byl do špitálu vzat někdo ze špitálských poddaných, ačkoliv by to 

určitou logiku vykazovalo.  

Jednotliví žadatelé o své umístění ve špitále psali supliky buď sami za sebe, nebo to za ně 

učinili příbuzní, v jejichž silách nebylo pečovat o nemohoucího příbuzného. V ponížených 

žádostech o přijetí do špitálu se objevují důvody nejrůznějšího druhu od skromných proseb 

k dalekosáhlým litaniím a slibům, bude-li žadatel vyslyšen. O tom, kdo a kdy se do špitálu 

dostane, rozhodovali podle podaných dobrozdání a návrhů od špitálských úředníků špitálští 

inspektoři. Inspektoři posuzovali závažnost důvodů a následně vydali rozkaz pro špitálské 

úředníky. Přirozeně bylo snahou vyhovět všem žádostem, vždyť špitál byl institucí 

dobročinnou, avšak jeho omezená kapacita způsobovala to, že správci neustále bojovali 

s nedostatkem míst ve špitále. Mnohá rozhodnutí proto odkládali a žadatelé se řadili do pozice 

čekatelů – dostali tzv. expektanci a měli přislíbeno být přijati při první apertuře na „vacírující“ 

volné místo. Nelze jasně říct, jak dlouho suplikant čekal, než se pro něj uvolnilo místo, avšak 

například v zápise z roku 1726 u čekatele Justa Egla najdeme poznámku, že „už před dvěma 

lety mu bylo slíbeno místo“181. Podivný je osud Jana Čermáka, k němuž se objevuje první 

zápis v roce 1688 a má slíbeno, že bude jako ochuzelý měštěnín přijat, avšak až v roce 1704 

máme informaci, že místo dostal, ale to už byl „šlakem poražený“182. Místo se uprázdnilo 

většinou jen úmrtím některého z obyvatel špitálu. Malé procento případů pak tvoří uvolněné 

místečko kvůli špitálníkům, kteří nebyli schopni podřídit se v plné míře pravidlům panujícím 

ve špitále a byli z něj vyhoštěni.183  

Z počtu 127 žádajících osob bylo podle písařské formulace možné vyvodit, že v případě 

104 suplikujících (82 %) bylo žádosti vyhověno v plné míře (ačkoliv dvě osoby byly 

vyslyšeny až napodruhé184), ve zbylých 18-ti případech suplikant dostal méně než chtěl (14 

%), např. namísto požadovaného umístění ve špitále pouze porci nebo expektanci do 

budoucna, avšak 5 osob naproti tomu obdrželo dokonce více, než oč prosily (4 %) – vedle 

porce i umístění ve špitále. 

Následující graf zobrazuje podíl jednotlivých skupin suplikantů podle toho, co od špitálu 

ve finále přijímali. S vyloučením osob, které měly jen expektanci, tedy čekatelství na 

vyhovění své žádosti, se nám celkový počet snižuje ze 127 lidí na 113. Podskupin je celkem  

                                                 
180 Do špitálu byly ovšem přijaty i dvě Němky – snad měštky, a 1 měšťan z Českých Budějovic – Blažej Braum. 
181 Srov: AMP, rkp. 2903, f. 177.  
182 Srov: AMP, rkp. 2903, f. 80v a 98r. 
183 Jako v případě Pavla Ševce a špalíčkářky Anny v roce 1718. Srov: AMP, rkp. 2903, f. 151v.  a 152r.  
184 Jedná se o Jana Čermáka a Annu Šedivou. Srov: AMP, rkp. 2903, f. 80v a 98r. a AMP, rkp. 2903, f. 53v. a 
60.   
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pět, a to: 1) osoba ve špitále bydlela (36 případů = 32 %), 2) osoba ve špitále měla místo i 

s porcí stravy a peněz (40 osob = 36 %), 3) osoba pouze docházela na obě porce (v 25-ti 

případech = 22%) či jen na 4) viktuální (5 lidí = 4%) nebo jen 5) peněžitou porci (7 osob = 

6 %).185  

Požitky od špitálu

36; 32%

40; 36%

25; 22%

5; 4%
7; 6%

místo
místo s porcemi

obě porce
viktuální porce
peněžní porce

 

Jistě je užitečné rozdělit si - pro jasnější představu o tom, jakým lidem špitál pomáhal - 

zástupce těchto pěti skupin podle pohlaví.  

Ve skupině špitálníků, kteří ve špitále jen bydleli, tvoří majoritu 29 žen ku osmi mužům. 

Žádné z dětí nebylo na špitálské místo přijato.  

0

5

10

15

20

25

30

1

Příjemce místa ve špitále dle pohlaví

žena

muž

 
                                                 
185 V pramenech se objevuje pro vyjádření peněžní porce výraz „týdenní porce“, která obnášela 25 krejcarů na 
osobu, vedle toho „obyčejnou porcí“ je míněn příspěvek na jídle i na penězích. 
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Ve skupině osob, které vedle toho, že ve špitále obývaly některou ze světnic, pobíraly i 

špitálské porce, je situace následující. 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

1

Příjemce místa s porcí ve špitále dle pohlaví

žena

muž

dítě

 

 

Většinu vytváří opět ženy v počtu 20, mužů bylo ve špitále i s porcí 16, a také jsou tu tři 

děti. Ze srovnání s předešlým grafem vyplývá, že jestliže bylo do špitálu přijato dítě, pak 

nejen k bydlení, ale i na špitálské porce, protože samo nebylo schopno si obživu obstarat a  

tuto povinnost za něj převzal samotný špitál.  

Třetí variantou jsou špitálníci, kteří docházeli do špitálu na obě porce. Podíl pohlaví je 

následující.  
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Opět mají převahu ženy v počtu deseti, muži na obě porce do špitálu přicházeli pouze tři, 

obě špitálské porce však byly rozdávány i sedmi dětem a pěti nejmenovaných osobám, u 

nichž nelze pohlaví rozlišit.  

Čtvrtou skupinu tvořili almužníci, kteří se těšili viktuální porci od špitálu, tedy přicházeli 

pravidelně do špitálu na stravu. I zde platí převaha žen nad muži (4:1). 
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Poslední pátou skupinu špitálských osob představují ty, které od špitálu přijímaly pouze 

peněžitý příspěvek. Zde mají poprvé převahu muži (3) oproti dvěma ženám a dvěma dětem.  
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Kromě posledního pátého druhu špitálníků, kde muži svým počtem převyšují ženskou 

populaci, tvoří vždy majoritu ženy. Tato skutečnost souvisí s předpokladem, že v raném 

novověku patřila žena do pozice sociálně slabší a tím více ohrožené než muž, tudíž špitál ve 

svém charitativním účelu poskytoval více pomoci ženské části pražského obyvatelstva.  

Do špitálu tedy mohly být přijímány osoby obojího pohlaví, ve třech případech se 

setkáváme dokonce s tím, že špitálníci byli manžely. Do špitálu přišli buď zároveň186, jeden 

z manželů přišel za druhým po nějakém čase187, nebo jeden nastoupil na místo svého 

zemřelého partnera188. 

V následujícím přehledu jsou přiblíženy důvody a okolnosti, pro které byli suplikující ve 

svých žádostech vyslyšeni. U některých žadatelů je udáno dokonce více důvodů - aby žádost 

zněla úpěnlivěji a naléhavěji - k nimž bylo přihlédnuto a byla jim případně dána přednost před 

ostatními.  

Častým důvodem přijetí je to, že špitál přivzal osobu na konkrétní fundaci, z jejíchž peněz 

mohl v ten daný moment dotyčnou osobu zaopatřit. Dobrým příkladem je už výše zmíněná 

fundace koppovská, která umožnila vstup do špitálu se zaopatřením osmnácti novým osobám. 

Několikrát se vyskytuje i jméno dobrodince Rafaela Gallidese, který pomohl svými penězi 

několika dalším špitálníkům k přijetí.  

Náhle uvolněné místo představuje další často uvedenou okolnost, se kterou se 

v pramenech setkáme. Špitálští úředníci - zřejmě v určitých pravidelnějších intervalech - 

prováděli tzv. apertury, tedy určité nábory nových špitálníků na uvolněná místa podle toho, 

v jakém pořadí byly žádosti ke špitálu podávány. Avšak zemřel-li někdo neočekávaně a po 

lidech se tato informace rozšířila, mnozí neprodleně psali žádost, aby mohli být na to 

uprázdněné místo přijati. U několika špitálníků známe jméno jeho předchůdce – buď 

nastoupili po svém příbuzném nebo po výslovně jmenované osobě. 

Velkou roli pro kladné vyřízení supliky hrála ta okolnost, že žadatel sliboval přinést 

špitálu určité jmění. Ačkoliv patřilo ke špitálským pravidlům, že po smrti špitálníka veškerá 

jeho pozůstalost připadne špitálu, dopředu slibované peníze mohly mít pro špitál, který 

s financemi jako nezisková instituce neustále bojoval, nemalý význam.  

Poměrně velkou váhu přikládali inspektoři při posuzování žádostí slovům přímluvce. 

Ačkoliv byl suplikant v nedobrém zdravotním stavu, ať už pro nemoc nebo jiný neduh, to, že 
                                                 
186 Anna a Vít Václav Vítkovi. Viz: AMP, rkp. 2903, f. 12.  
187 Eva  David Frumovi. Viz: AMP, rkp. 2903, f. 53v. a 54v.  
188 Ludmila a Vilím Peitkerovi. Viz: AMP, rkp. 2903, f. 62r. a 70r.  
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se o jeho přijetí zasadila nějaká vážená osoba, mu otvíralo dveře špitálu poměrně spolehlivě a 

rychle. Dokonce lze v tomto případě hovořit o určité protekci, protože byl suplikant přijat 

hned, třebaže čekatelů na stejné zdravotní úrovni bylo povícero.  

Bez významu nebyly ani zásluhy suplikující osoby samotné nebo někoho blízkého 

z rodiny. Většinou se jedná o vdovu, jejíž manžel byl činný v nějakém městském úřadě nebo 

pracoval pilně v řemesle, které povznášelo prosperitu obce, a proto si rodina na oplátku 

zasloužila využít na stará kolena instituci špitálu svého města. 

Sešlost věkem, která způsobovala lidskou indispozici a omezovala člověka v jeho 

možnostech postarat se o sebe, představovala poměrně častou příčinu, pro kterou byla podána 

a přijata ke špitálu suplika. Tímto se potvrzuje předpoklad, že špitál plnil svoji funkci 

starobince a útulku pro lidi s chatrnou tělesnou schránkou.    

Dalším z důvodů, který ovlivňoval přijetí osoby do špitálu a který úzce souvisí 

s předešlým příkladem, byl suplikantův zdravotní stav. Špitál svatého Pavla nefungoval 

primárně jako nemocnice, ačkoliv při vypuknutí epidemie syfilis byl vlastně založen. Proto 

byly do špitálu v průběhu jeho existence přijímány osoby nikoliv s nějakým infekčním 

onemocněním, ale spíše s nemocí, která byla průvodním jevem stáří. V pramenech se píše 

jednoduše o „nemoci“, pomatenosti, v jednom případě se vyskytla slabomyslnost - která se 

tedy tvrzení o nemoci ze stáří poněkud vymyká, však šlo také o mladou dívku, která takto 

trpěla189 -  a dále že dotyčný chodí o dvou holích190, je slepý nebo šlakem poražený191. 

Těžkým případem byl o místo žádající a následně přijatý suplikant, kterého porazil šlak a už 

„nemohl ani sedět, jen ležet jako dřevo“ 192.  

Případ dívky, která trpěla slabomyslností, a proto byla jako potřebná do špitálu vzata, už 

naznačuje, že špitál pomáhal i dětem. Ačkoliv paralelně se svatopavelským špitálem fungoval 

i například Vlašský špitál, který se na nejmladší populaci ve městě soustředil a hrál 

významnou roli městského sirotčince, ani špitál svatého Pavla nezavíral svoje dveře před 

dětmi. Tak byly do špitálu, a to minimálně na porci, přijaty i děti různě nalezené nebo sirotci, 

o které se neměl kdo postarat. V celkovém počtu špitálníků však děti přestavovaly minoritní 

zájmovou skupinu.  

                                                 
189 Viz: AMP, rkp. PPL IV-10770.  
190 1695 přijatý Hans Mates Matesovič. Srov: AMP, rkp. 2903,f. 92n.  
191 Jan Čermák přijat v roce 1704. Srov: AMP, rkp. 2903, f. 98r. 
192 František Vagner, špitálníkem od roku 1719. Srov: AMP, rkp. 2903, f. 154. 
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Třebaže se ve špitálských knihách poměrně zřídka zmiňuje jako důvod přijetí to, že 

dotyčný zchudl nebo se ocitl bez prostředků, lze předpokládat, že chudobných lidí špitál 

podporoval mnoho. Příčina chudoby a nedostatku peněz a prostředků k živobytí přece mnohé 

lidi přivedla k tomu, že o místo ve špitále požádali, protože kdyby pomoc od špitálu nutně 

nepotřebovali, patrně by se na cestu jisté společenské degradace způsobené vazbou na špitál 

nikdy nevydali a v klidu by dožili svůj život ve svém prostředí.  

Zajímavou okolností přijetí je důvod, že dotyčný suplikant může být použit ve špitále na 

práci. Zde se jedná dokonce o manžele, kteří, poté co byli do špitálu přijati, zastávali funkci 

špitálského hospodáře – otce a špitálské matky. Znamená to, že objem jejich životních sil 

musel ještě na takovou práci stačit, a tedy že špitál nevyužívali z pozice nemohoucích 

stařečků, nýbrž jako lidé, kteří ke špitálu přinesli svoje zbylé jmění a v něm se rozhodli 

společně dožít.  

Posledním v pramenech zmíněným důvodem je ten, že suplikant opakovaně špitálský 

úřad obtěžuje svými žádostmi, a tento se proto rozhodl, že žádosti učiní zadost.  

 
Tabulka č. 8: Suplikanti o místo ve špitále svatého Pavla v Templu  

 
 

rok jméno žádá o dostane důvody, okolnosti 
1681 Anna Marie 

Magknerová 
viktuální porce viktuální porce jedna babička nedávno 

umřela 
 nalezené dítě místo+porce místo+porce  
 1 měštka 

pomatená 
obě porce obě porce  

 Němka Rozina 
Detetlin 

místo místo obtěžuje neustálými 
žádostmi a zrovna je 
jedno místo za Poříčskou 
branou volné 

 1 nalezené dítě obě porce obě porce  
1682 1 nalezené dítě obě porce obě porce  
 Vít Václav 

Vítek 
místo+porce místo+porce jeho práce může být ve 

špitále využita, a přináší 
do špitálu s manželkou 
svůj majetek z chalupy 
326 zlatých 5 krejcarů 

 Anna Vítková místo+porce místo+porce její práce může být ve 
špitále využita, a přináší 
do špitálu s manželem 
svůj majetek z chalupy 
326 zlatých 5 krejcarů 

 Anna 
Trybnerová 

místo+porce místo+porce sešlost věku; přijata po 
jedné zemřelé babičce 
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rok jméno žádá o dostane důvody, okolnosti 
 Jan Pavel 

Huffomon 
podpora obě porce za morové rány se s 

manželkou a dítkami 
vydal ze všech prostředků 

 Alžběta 
Eisenhutová 

místo místo přijata za Poříčskou 
bránu, kde jsou jen 3 
osoby 

1684 Anna 
Podstatná 

peněžní porce peněžní porce odvedla za sirotka ke 
špitálu 10 zlatých, když 
by dítě umřelo, všechnu 
jeho pozůstalost by 
odvedla špitálu 

 Markyta 
Dorota 
Lasková 

místo místo slibuje špitálu odvést 70 
zlatých a stříbrný pásek; v 
těchto dnech jedna  
babička umřela 

 Blažej Braum  místo místo nemocný, špitálu dá 15 
zlatých a 2 krámy 

1685 David Frum místo místo na fundaci gallidesovskou 
 Eva Frumová místo místo na fundaci gallidesovskou 
 Alžběta 

Fidlerová 
místo místo na fundaci gallidesovskou 

 Kateřina 
Křížová 

místo místo na fundaci gallidesovskou 

 Anna Šedivá místo místo úpěnlivě žádá o přijetí; 
opuštěná vdova, která už 
nemůže provozovat 
žádnou živnost ani jinak 
pracovat, její manžel Jiřík 
konal 20 let službu 
kantora v chrámu Panny 
Marie nad Louží a něco i 
k záduší odkázal; přijata 
na michnovskou fundaci 

 Ludmila 
Peitgerová 

místo místo+porce na michnovskou fundaci 

 sirotek Peitger obě porce obě porce  
 sirotek Peitger obě porce obě porce  
 sirotek Peitger obě porce obě porce  
 Petr Kimle obě porce viktuální porce  
1686 Lidmila 

Lynková 
viktuální porce obě porce  

 Anna 
Rosovská 

místo místo manžel byl obecním 
pokrývačem; na 
gallidesovskou fundaci 

 Vilím Peytker místo+porce místo+porce na místě své zemřelé 
manželky; vyživuje dva 
sirotky 

 Zuzana 
Vodňanská 

viktuální porce obě porce  
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rok jméno žádá o dostane důvody, okolnosti 
 Mařa 

Horáčková 
místo místo na fundaci 

gallidesovskou, má složit 
20 zlatých 

 nějaká Němka místo+porce místo+porce má padoucnici 
1687 Ludmila 

Vrabcová 
místo místo  

 Alžběta 
Naymonová 

místo+ porce místo+ porce  

 Anna 
Kvasecká 

viktuální porce viktuální porce  

 Magdalena 
Šusterová 

peněžitá porce obě porce  

 Lidmila 
Hlaváčková 

místo expektance  

 Jiří Rafael 
Malvazi 

místo místo  

 1 nalezené dítě místo+porce místo+porce  
 Zuzana 

Šutyrová 
místo místo nedostává od syna činži z 

domu, která jí náleží, 
nemá prostředky, jakmile 
však prodá dům, dá z něj 
špitálu na své zaopatření 
100 zlatých 

1688 Hans 
Kreisinger 

místo místo  

 Catharina 
Frideckin 

obě porce obě porce  

 Václav Milej místo+porce místo+porce  
 Anna 

Feweingerin 
místo+porce místo+porce  

1689 Regina 
Albertová 

místo místo proslýchá se, že je jedno 
místo volné 

 Anna 
Chladiková 

místo místo  

 Anna 
Engelsdorfová 

místo místo blízká přítelkyně dárkyně 
Anny Forbergerové 

1690 Anna Kateřina 
Wietlová  

místo+porce místo+porce nemocná a slabomyslná, 
nevlastní matka na její 
opatrování dává ke špitálu 
kapitál 1333 zl. 57 kr. 5 
1/5 d. 

1695 Šuterové 
chlapec 

obě porce obě porce  

 1 chudý 
chlapec 

peněžní porce peněžní porce  

 Dorota 
Campergová 

místo+porce místo+porce  

 Hans Mates 
Matesovič 

místo místo chodí o dvou holích  
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rok jméno žádá o dostane důvody, okolnosti 
 chlapec 

Matesovič 
obě porce obě porce  

 Ursula 
Preitschin 

obě porce obě porce  

 Jakub Birdmas peněžní porce peněžní porce starý a chudý; zrovna ve 
špitále umřel starý kovář  

 sirotek 
Magdaleny 
Šusterové 

peněžní porce peněžní porce  

1696 Jan Šop místo+porce místo+porce kloboučník, sešlý věkem 
 Kateřina 

Keblová 
místo místo vdova 

 Benina 
Brennerová 

peněžní porce peněžní porce  

 Jan Václav 
Kinšík 

místo expektance  

 Dorota 
Mannerová 

místo místo městský sirotek 

1697 zblázněná 
dívka 

místo+porce místo+porce  

 Georg 
Beinpauer 

místo expektance zedník a parléř 

 Jindřich 
Štemberský 

místo+porce místo+porce  

1699 Wenzel Fücker obě porce expektance  
 Anna Mrázová  viktuální porce  viktuální porce  
 Magdalena 

Šeyerová 
 viktuální porce  viktuální porce  

 Christian 
Merschel 

obě porce obě porce  

1703 Lidmila 
Pergoltová 

obě porce obě porce za zemřelého Adama 
Malinovského  

1704 Jan Čermák místo místo ochuzelý měštěnín+ 
šlakem poražený 

 Jakob Dresler místo+porce místo+porce  
1705 Elisabeth 

Kelbertin 
místo místo přijata na vacírující místo 

 Anna 
Moravtzin 

místo místo  

 Katharina 
Scheiberin 

místo+porce místo+porce  

 Karel Ctibor peněžitá porce peněžitá porce  
 Anna 

Macherová 
místo expektance  

 Alžběta 
Polexyna 
Holtzheimová 

obě porce obě porce  
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rok jméno žádá o dostane důvody, okolnosti 
1716 Anna Felixová 

roz. 
Kreysingerová 

místo+porce místo+porce  

 Jiří Hlohovský půl porce 
peněžní 

půl porce 
peněžní  

vyskytla se vacírující 
poloviční porce 

 Anna Alliová místo+porce místo+porce  
 nejmenovaná 

osoba 
obě porce obě porce  

 nejmenovaná 
osoba 

obě porce obě porce  

 nejmenovaná 
osoba 

obě porce obě porce  

 nejmenovaná 
osoba 

obě porce obě porce  

 nejmenovaná 
osoba 

obě porce obě porce  

1718 Judita 
Šipařová 

místo místo po zemřelém Kašparu 
Hackenovi 

 Voldřich Šnek místo+porce místo+porce zasloužilý a věkem sešlý 
měštěnín  

 Barbora 
Kancová 

místo místo přijata na volné místo 

 Magdalena 
Kulyková 

místo expektance  

 Kateřina 
Červenková 

místo místo přijata na volné místo; 
vdova 

1719 Veronika 
Janourová 

místo expektance  

 František 
Vagner 

místo obě porce šlakem poražený, nemůže 
ani sedět, nýbrž jen ležet 
jako dřevo; je malíř a 
zasloužilý měšťan; v ohni 
mu shořel dům a jmění; 
jeho přítel a špitální 
dobrodinec Vilím Tichý 
se za něj přimluvil 

 Dorota 
Vagnerová 

místo obě porce  

 Anna 
Škroferová 

místo obě porce chudá a zasloužilá měštka 

1720 1 nejmenovaná 
žena 

místo expektance  

1724 Klára Hauková místo místo  
 Tomáš Smutný místo expektance  
1725 Magdalena 

Santinová 
místo + porce místo + porce  

 Biuková místo místo  
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rok jméno žádá o dostane důvody, okolnosti 
 Bartoloměj 

Qwinger 
místo expektance měštěnín a tesař  

1726 Just Egl místo místo chudý měštěnín mistr 
švec; za Poříčskou branou 
se uvolnilo 1 místo, z 
Templu je tam někdo 
přeložen, takže v Templi 
bude místo pro něj 

1727 Lidmila 
Jenková 

místo místo vdova; po zemřelé 
malířce 

 Barbora 
Šindlerová roz. 
Vejsová 

místo expektance  

 Anna 
Hornyšová 

místo+porce expektance po zemřelé Anně 
Vladařové; vdova po 
zemřelém Janu Jiřím 
Hornyšovi,který byl 
krevním a pak 
rychtářským písařem; 
slibuje dát ke špitálu 100 
zlatých 

 Veronika 
Kouřimská 

místo expektance zasloužilá; věkem sešlá; 
slepá; její syn Vojtěch 
Kouřimský byl služebník 
při šestipanském úřadě  

 Voršila 
Voltinová 

peněžní porce místo  

 Quiginger místo místo starý měštěnín 
 Justina 

Vačková 
místo místo  

 Benina 
Štraserová 

místo místo  

 Kateřina 
Turandová 

místo expektance  

 Anna 
Durchšuchová 

místo místo vdova 

1747 František 
Winklbauer 

místo+porce místo+porce na koppovskou fundaci 

  Jindřich 
Maderstadt  

místo+porce místo+porce na koppovskou fundaci 

 Vojtěch Slavík místo+porce místo+porce na koppovskou fundaci 
 David Erber místo+porce místo+porce na koppovskou fundaci 
 Václav 

Strejček 
místo+porce místo+porce na koppovskou fundaci 

 Vanderich 
Haberle 

místo+porce místo+porce na koppovskou fundaci 

 Josef Haan místo+porce místo+porce na koppovskou fundaci 
 Johann Lybl místo+porce místo+porce na koppovskou fundaci 
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rok jméno žádá o dostane důvody, okolnosti 
 Johann Dostal místo+porce místo+porce na koppovskou fundaci 
 Rosina 

Hutterová 
místo+porce místo+porce na koppovskou fundaci 

 Dorothea 
Knappová 

místo+porce místo+porce na koppovskou fundaci 

 Dorota Fričová místo+porce místo+porce na koppovskou fundaci 
 Anna 

Oberbucherová 
místo+porce místo+porce na koppovskou fundaci 

 Alžběta 
Štechrová 

místo+porce místo+porce na koppovskou fundaci 

 Kateřina 
Frodrichová 

místo+porce místo+porce na koppovskou fundaci 

 Barbora 
Prtáková 

místo+porce místo+porce na koppovskou fundaci 

 Kateřina 
Šneková 

místo+porce místo+porce na koppovskou fundaci 

 Markéta 
Hausrová 

místo+porce místo+porce na koppovskou fundaci 

 

Důvody, které přiměly špitálské inspektory ke kladnému vyřízení suplik, byly tedy velmi 

různorodé stejně jako lidé, kteří je podávali a kteří se nakonec stali špitálníky. Ve špitále proto 

musela platit jasně nastavená pravidla, aby špitálské soužití lidí různého stavu a různých 

povah mohlo fungovat bez větších problémů.  

V pramenech je mnohdy zaznamenáno to, co se vymyká normálnímu stavu a běžné 

každodennosti a co je hodno zdůraznění právě pro svůj charakter neobyčejnosti, a proto se ve 

špitálských knihách setkáváme s různými narážkami na incidenty, které čeřily klidnou hladinu 

špitálských dní a které museli špitálští představení řešit. Na druhou stranu je třeba se 

v hodnocení takových informací opírat o určitý základ, z něhož je možné vycházet 

v poměřování toho, co je v normě a co ji již překračuje. V materiálech fundační komise se 

naštěstí objevil „řád neboli regule, kterak se lidé chudí ve špitále svatého Pavla chovati 

mají“193, z něhož je možno vytvořit si určitý obrázek toho, jaká pravidla, která si každý 

špitálník chtě nechtě musel osvojit, ve špitále panovala.  

Po příchodu do špitálu byl každý nový špitálník seznámen s artikuly řádu, které bylo 

potřeba dodržovat, a s režimem jednotlivých denních úkonů a činností, které špitálník, měl-li 

si zasloužit dobrodiní od špitálu, musel vykonávat. Pro osvěžení paměti a jistotu, že špitálníci 

                                                 
193 Srov: NA, fond Fundační komise P V/ 1-5P, karton č. 101.  
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znají své povinnosti, byly jednotlivé body regulí čteny znovu nahlas všem špitálníkům každý 

týden.  

Špitálníkem se, jak už bylo výše psáno, s vědomím špitálských inspektorů a úředníků 

stala osoba, která pro sešlost věkem, neduživost, tělesný nedostatek nebo chudobu 

potřebovala špitálskou střechu nad hlavou a vyživení, které nebyla s to si svépomocí zajistit. 

Vedle toho však měl takový člověk splňovat i požadavek dobré osobní zachovalosti, 

křesťanské bezúhonnosti a nábožnosti. Špitální řád zdůrazňuje pravost samospasitelné 

římsko-katolické víry, k níž se měl špitálník hlásit a kterou měl vyznávat; v pramenech se 

však nesetkáváme s problémem jinakosti  vyznání špitálníka.  

Špitálníci obojího pohlaví měli ve špitále vést šlechetný, příkladný, chvalitebný a vpravdě 

křesťansky spořádaný život, jako by žili v nějaké klauzuře nebo řeholi, aby mohli svým 

životem intenzivně sloužit Pánu Bohu a odvděčit se svojí křesťanskou horlivostí za dobrodiní, 

která od špitálu přijímali.  

Svoji vděčnost měli špitálníci projevovat každodenními modlitbami v kostele svatého 

Pavla na víru obrácení v Templu během bohoslužeb i v průběhu celého dne při práci nebo 

volném čase ve své světnici. Na pobožnosti se špitálníci scházeli přes celý rok ráno ve tři 

čtvrtě na šest, v adventním čase pak přicházeli na roráty už v pět hodin. Z povinnosti účastnit 

se ranních bohoslužeb byli vyňati pouze dva špitálníci, kteří ve špitále zůstali a hlídali jej, aby 

se mu  nestala žádná škoda. V kostele měli špitálníci ráno pobýt minimálně půl hodiny, 

pobožně zpívat a modlit se za zemřelé a v Pánu odpočívající zakladatele a dobrodince 

špitálu.194 V kostele se pak sešli špitálníci znovu okolo sedmé hodiny na mši svatou, kterou 

celebrovali patres kapucíni z kostela svatého Josefa na Novém Městě pražském, a při této 

bohoslužbě měli ponejvíce děkovat „za dobré pohodlí své duše i těla“195. Mezi jednou a 

druhou hodinou po poledni prosili špitálníci ve svých přímluvných modlitbách za Jeho Milost 

krále, za slavný magistrát Starého Města pražského, tedy svou vrchnost a nynějšího 

dobrodince, za špitálské správce, jakožto své živé opatrovníky, a také měli špitálníci 

poděkovat písní za pokrm a nasycení přímo u stolu při obědě. Večer mezi čtvrtou a pátou 

hodinou se pak špitálníci v kostele opět modlili za své zemřelé dobrodince. Před každým 

modlením se mělo dát znamení kostelním zvonem, aby se špitálníci připravili, stejně jako 

                                                 
194 Nadto si např. špitálský dobrodinec Jan Heřman Praudek přál,aby se špitálníci každý den po běžných 
modlitbách pomodlili jeden otčenáš a Ave Maria přímo za duši jeho a jeho rodiny. Viz: AMP, rkp. 2902, f. 63n. 
195 Srov: NA, fond Fundační komise P V/ 1-5P, karton č. 101. 
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před ranním, poledním i večerním klekáním. Modlitby při klekání pak měly být věnovány 

slavné staroměstské obci a jejímu „zachování od všeho zlého“196.  

Ve špitálních knihách nacházíme několik zmínek o tom, že někteří špitálníci, resp. 

špitálnice neboli špitálské babičky tyto své liturgické povinnosti nedodržovaly a hrubě je 

zanedbávaly, protože „jsou váhavé v chození do kostela na mše svaté a modlení a  při zpívání 

písniček na sobě nedbanlivost ukazují, vožírají se pivem a pálenkou a do poledne líhají“.197 

Přestupky takového kalibru se nemohly ovšem obejít bez trestu, takže špitálníci po 

nerespektovaných domluvách byli zkráceni na svých porcích a při opakovaně pohoršlivém 

přístupu k duchovním praktikám a projevům mohli být ze špitálu i vyhoštěni.  

Trest vyloučení ze špitálu však hrozil i při přestoupení ostatních špitálských pravidel.  

Povinností špitálníků bylo chovat se vždy uctivě  a pokorně ve styku se staroměstskou 

radou, vůči milostivé vrchnosti a dobrotivým opatrovníkům a ochráncům, i vůči špitálským 

úředníkům měli obyvatelé špitálu projevovat vždy pokornou uctivost, poslušnost a 

poddajnost.   

Špitál jakožto dům pokory a pokoje neměl být nikdy svědkem toho, že by špitálníci byli 

neuctiví i jeden k druhému navzájem, že by se mezi sebou se hádali a měli spolu různice a 

sváry. V ideálním případě se měli špitálníci  přívětivě snášet, vyhýbat se zlolajným slovům, 

neřádům a rozpustilostem, v nemoci jeden druhého navštěvovat, povzbuzovat churavého a 

posloužit mu, a napomínat ostatní k bázni Boží, zpovědi a přijímání svátosti oltářní. Prameny 

však prozrazují to, že špitálníci spolu ne vždy dobře vycházeli. Hádky o to, že někdo druhému 

prodal jeho šaty, že o něm roznášel nějaké klepy198, nebo i označení, že je někdo „mizernej 

člověk“199, „klevetnice  a žena svárlivá“200, jsou důkazem, že poměry ve špitále nebyly vždy 

růžové.  

Jako velmi přísné působí to nařízení, že špitálníci nesměli sami ve dne, neřku-li v noci, 

vycházet ze špitálu. Potřeboval-li někdo opustit špitál, jeho povinností bylo nahlásit důvod, cíl 

i dobu vycházky špitálskému hospodáři nebo úředníkům, byli-li přítomni. Většinou se odchod 

týkal obstarání stravy mimo špitál, byl-li dotyčný přijat do špitálu jen na místo bez porce.201 I 

                                                 
196 Srov: NA, fond Fundační komise P V/ 1-5P, karton č. 101. 
197 Viz AMP, rkp., 2905, f. 7v.  
198 Karel Malovaný tak nařkl Annu Vyšehradskou, že prodala jeho podušky a sukně po paní Nedvikový a taky 
plášť po jedné zemřelé babičce. Vyšehradská se bránila a jelikož Karel Malovaný nemohl své tvrzení dokázat, 
musel zaplatit pokutu 3 zlaté. 1683. Srov: AMP, rkp. 2905, f. 9r. 
199 Jakub Birdmas. Srov: AMP, rkp. 2903, f. 93r.  
200 Klára Hauková. Viz: AMP, rkp. 2903, f. 168v. 
201 Srov. pozn. č. 176. 
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v případě, že by špitálník chtěl jenom zajít na chvíli do kostela ( a to jen do kostela v Templu, 

špitálníci nesměli jinam), museli o jeho krocích správci špitálu vědět. Zákaz zbytečného 

toulání po městě jistě souvisel s obavou špitálských představených, že by mohli špitálníci 

obtěžovat ve městě žebrotou, že by mohli kupčit se svou peněžní porcí a shánět si za ni 

kořalku nebo vůbec ve městě vyhledávat jakékoliv nešlechetné zábavy. V každou denní dobu 

musela být o pohybu každého špitálníka jasná povědomost, aby se v „nastalé potřebě vědělo, 

kde by se osoba hledati mohla“202, aby špitálník nemohl své svobodné vůle a rozpustilosti 

zneužívat. S tím souvisí i další špitálský artikul, nařizující, že vrata od špitálu měla být večer 

včas zavřena a zabezpečena, aby v noci žádný tulák nebo povaleč nemohl do špitálu 

proniknout, natož aby tam byl přechováván. Špitálského dobrodiní přece využíval jasně 

vymezený a špitálskými úředníky prověřený okruh lidí, a proto vagabundy všeho druhu, kteří 

by se pokoušeli na špitálských požitcích přiživit, nemohli špitálští představení akceptovat. 

Z naznačených pravidel o chování a způsobech špitálníků lze snadno vytušit, že ne 

všichni obyvatelé špitálu byli ochotni podřídit se tuhé kázni, kterou špitál vyžadoval, proto 

není divu, že další z regulí zněla v tom smyslu, že špitálníci mají „špitál ode všech zlých 

příběhů a škod vystříhati a opatrovati“203, tedy že nemají právo o špitálu jakkoliv zle mluvit a 

hanit jej204, ba naopak že mají být vděčni za útulek, který jim špitál poskytuje.  

Špitálníci strávili poměrně velkou část svého dne na modlitbách v kostele svatého Pavla. 

Do jejich dennodenního režimu se však měly vměstnat i drobné práce, které by prospěly 

špitálu a usnadnily jeho každodenní chod. Přirozeně však v rámci vlastních fyzických sil a 

dispozic. Počínaje ranním ustláním své postele, pokračovaly ženy mezi jednotlivými 

modlitbami v pomocných pracech ve špitálské kuchyni, zatímco mužských rukou bylo 

využito především při přípravě dřeva k vaření a zatopení ve špitále nebo k vyhřátí lázně. 

Povinností špitálníků bylo dbát o sebe a  svůj zevnějšek, avšak i o čistotu a pořádek v celém 

špitálu. K ženským činnostem proto patřilo praní prádla. Jak už bylo řečeno, špitálníci 

dostávali každoročně určitou výbavu v oblečení (košile, šátek, punčochy, klobouk nebo čepec 

a boty), některé další části oděvu (sukně, kamizola, šněrovačka, dlouhý korzet, kabát) však 

musely vydržet několik let. Proto bylo potřeba o jednotlivé kusy prádla dbát a udržovat je 

                                                 
202 Srov: NA, fond Fundační komise P V/ 1-5P, karton č. 101. 
203 Srov: NA, fond Fundační komise P V/ 1-5P, karton č. 101.  
204 Např. v souvislosti s nekvalitním jídlem, srov: MACEK, Jagellonský věk, s. 147; nebo incident s úředníkem 
Jeronýmem Gelastem, protože špitálníci v době neúrody měli zadržené své peněžní porce a dostali je se 14-ti 
denním zpožděním; srov: AMP, rkp. 2903, f. 47r.  
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v čistotě častým praním. Na vyspravení roztrhaného oblečení se použily obnošené kusy 

šatstva, které zůstaly v truhlách po zemřelých špitálnících.205  

Mnoho volného času špitálníkům patrně nezbývalo, a tak se nelze divit, že svůj denní 

program spojený s neustálým chozením na modlitby, zpěvem žalmů a s pracemi pro špitál  

nesli někteří nelibě. Šidili proto občas účast na bohoslužbách a raději zůstali v pokojích a 

zpestřovali si vzácné volné chvilky společnou zábavou, vyprávěním vtipů či výkladem snů.206 

Ačkoliv byly, jak se lze domnívat, mužské a ženské světnice oddělené, špitálníci se mohli 

navštěvovat; intimnější sbližování špitálníků nelze též vyloučit, vždyť špitálníci spolu žili 

dennodenně na poměrně malém prostoru. Za svůj exces byla velmi důrazně napomenuta Anna 

Barbora Voitin207, zatímco Pavel Švec se špalíčkářkou Annou byli ze špitálu pro společné 

obcování dokonce vyhoštěni. Nabízí se k úvaze otázka, v jakém věku špitálníci do instituce 

přicházeli, jestliže někteří měli zájem navazovat hlubší vztahy. Prameny však bohužel v tomto 

ohledu mlčí.208 

Příjemné zpestření všedních špitálských dní představovaly špitálské slavnosti, které 

vytrhly almužníky z šedé jednotvárnosti. Konání slavnosti bylo spojeno se svátkem 

liturgického roku (vánoce, velikonoce, letnice) nebo se dnem svátku významného světce 

(obrácení apoštola Pavla na víru, svátek sv. Petra a Pavla, sv. Václava nebo sv. Martina). 

Mimořádné bohoslužby konané ve sváteční den, které namísto každodenních mší 

celebrovaných novoměstskými bratry kapucíny vedl týnský farář209,  měly pro špitálníky 

příjemnou dohru, protože po jejich skončení následoval vždy vydatnější pokrm, bohatý na 

masitou složku a lepší pivo, a vedle toho obdrželi špitálníci i sváteční peněžní bonus. Na 25. 

ledna - svátek na víru obrácení svatého Pavla - byli každoročně do špitálu zváni i městští 

radní a žijící dobrodinci špitálu.  

Valná většina špitálníků do špitálu vstupovala s tím, že v něm i dožije. Až na pár výjimek, 

týkajících se těch osob, které špitál musely opustit nedobrovolně pro svůj poklesek, platilo 

pravidlo, že špitálníci setrvali ve špitále doživotně a špitál jim vedle zaopatření zajistil i 

potřeby poslední - pomazání a pohřeb.  

                                                 
205 Nebo tyto mohly být prodány. Srov. AMP,rkp. 2905. f. 1n.  
206 Srov. SMÍŠKOVÁ, Špitál svatého Jakuba, s. 18. 
207 Byla jí odebrána celá několikadenní porce a ve špitále setrvala pod podmínkou. Srov: AMP, rkp. 2903, f. 95r. 
208 Lze se domnívat, že špitálníky byly měšťanské osoby většinou okolo 50-ti, 60-ti let. Zpráva fundační komise 
pro špitál v Benešově nad Ploučnicí udává osoby 60-ti, 70-ti a víceleté. Srov: SMÍŠKOVÁ, Špitály na Děčínsku, 
s. 13, pozn. 6.  
209 Srov. záznamy ve špitálních  účtech, AMP, rkp. 7743.  
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Je otázkou, jak dlouho - tedy od svého vstupu do špitálu až do posledního vydechnutí - 

špitálníci střechu charitativního domu obývali. Jen v jednom případě můžeme říci, že dotyčná 

osoba ve špitále pobyla jeden rok210, u ostatních je určení doby prožitého zbytku života ve 

špitále veličinou neznámou.  

Povinností špitálu bylo umožnit všem svým chovancům před smrtí poslední pomazání a 

po úmrtí pohřeb. Svátost na cestu poslední předával umírajícímu patrně někdo z bratří 

kapucínů, kteří v kostele v Templu sloužili dennodenně mši svatou, pohřeb pak měli v režii 

špitálští správcové. Ze špitálských knih a účtů víme, že na vystrojení pohřbu vydal špitál 

konstantní sumu 5 zlatých  a 8 krejcarů. Tato částka nebyla nikterak vysoká, lze tedy odtušit, 

že pohřeb za pět zlatek nevypadal příliš honosně. Avšak pro špitálníky, z nichž mnozí byli 

všemi blízkými opuštěni a bez špitálského útulku by zemřeli možná někde na ulici jako 

prašivý pes, byl i skromnější pohřební obřad důležitou jistotou.  

Ani po projití matrik týnského záduší nicméně není jasné, kam špitál své zemřelé bratry a 

sestry pohřbíval. Domnívám se však, že špitál využíval hřbitov u poničeného „mateřského“ 

špitálu s kostelem sv. Pavla za Poříčskou branou.  I po přestěhování jeho chovanců kvůli 

neblahým zásahům za třicetileté války do špitálu v Templu  kontakty se špitálem za Poříčskou 

branou totiž zůstávaly, protože za Špitálskou bránu byli i v pokročilém 17. století a v 18. 

století umístěny - po nejnutnějších opravách poříčského špitálu - některé osoby, které 

podávaly svoji žádost o přijetí původně k Templu, ale tam momentálně nebylo pro ně 

místa.211 Tvrzení o tom, že špitálské prostory za Poříčskou branou byly jakž takž funkční by 

mohl podpořit jednak fakt, že se v  tamním kostele konaly i po přemístění špitálníků k Templu 

každou třetí neděli a v určené svátky bohoslužby212 (ty pro změnu zajišťoval prosecký farář, 

kterému špitál v Templu za ně platil), a jednak to, že bylo na hřbitově vedle tohoto kostela 

pochováno mnoho obětí pražského moru v roce 1713213. 

V pramenech máme podchycena jména několika desítek špitálníků, o jejichž pobytu mezi 

zdmi špitálu víme právě proto, že jim tento vypravil pohřeb, jiné osoby jsou zmíněny proto, 

že po jejich smrti špitálu připadla jejich pozůstalost nebo že na jejich místo přišel nový 

                                                 
210 Jedná se špitálnici Ludmilu Peitkerovou, která byla do špitálu přijata roku 1685, a ve zprávě o rok později 
ohledně přijetí Vilíma Peitkera se píše, že nastupuje po své zemřelé manželce. AMP, rkp. 2903, f. 62r. a 70r. 
211 1681 Němka Rozina Detetlin, 1682 Alžběta Eisenhutová, 1684 Blažej Braum, 1726 Just Egl. Srov. AMP, rkp. 
2903 f. 11r, 26r, 49v a 177. 
212 Srov: pozn. č. 124 a dále AMP, rkp. 7743, kdy tam prosecký farář vedl bohoslužby při svátku Obrácení sv. 
Pavla, na velikonoce, v křížovém týdnu, na letniční neděli, ve svátek sv. Petra a Pavla a o vánocích.  
213 Srov: pozn. č. 165. Viz: ŠPAČEK, Špitální kostel sv. Pavla, s. 123.  
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potřebný člověk. V několika případech úředníci řešili otázku, jak naložit s oblečením po 

zemřelých špitálských babičkách.  

 
Tabulka č. 9: Další špitálníci od svatého Pavla v Templu 

 
 

rok jméno důvod zmínky o špitálníkovi  
1680 špitálská babička Anna zůstaly po ní 2 dukáty, 1 tolar, starý a nový tác a 

pláště 
 Anna Horáčková umřela ve špitále za moru 1680, zbyly po ní šaty 
 Anna Vyšehradská zbyly po ní šaty 
1683 Anna Voliňská její pozůstalost 185 grošů českých připadla ke 

špitálu 
1703 Adam Malinovský po jeho smrti chodí na porci Lidmila Pergoltová 
1718 Kašpar Hacken po jeho smrti na místo přijata Judita Šipařová 
1727 Anna Vladařová po její smrti na místo přijata Anna Hornyšová 
1747 Bartoloměj Saul po jeho smrti na místo přijat Jindřich Maderstadt 
 Anna Beránková po její smrti na místo přijata Kateřina Šneková 
1778 Maximiliana Letzová špitál jí vystrojil pohřeb 
 Veronika Vrátná špitál jí vystrojil pohřeb 
 Pavel Novák špitál mu vystrojil pohřeb 
 Anna Kotrková špitál jí vystrojil pohřeb 
 Kateřina Neumannová špitál jí vystrojil pohřeb 
1779 Magdalena Prunnerová špitál jí vystrojil pohřeb 
 Anna Finková špitál jí vystrojil pohřeb 
 Helena Khufrová špitál jí vystrojil pohřeb 
 Anna Thernová špitál jí vystrojil pohřeb 
 Barbora Hanichová špitál jí vystrojil pohřeb 
1780 Jan Schuchwitz špitál mu vystrojil pohřeb 
 Barbora Kminková špitál jí vystrojil pohřeb 
 Markéta Saudtzková špitál jí vystrojil pohřeb 
1781 Mates Voštirálek špitál mu vystrojil pohřeb 
1782 Anna Berová špitál jí vystrojil pohřeb 
 Magdalena Linbezeitová špitál jí vystrojil pohřeb 
 Mates Franz špitál mu vystrojil pohřeb 
 Anna Pětipesková špitál jí vystrojil pohřeb 
 Magdalena Svobodová špitál jí vystrojil pohřeb 
1783 Kateřina Matějková špitál jí vystrojil pohřeb 
 Ludmila Machová špitál jí vystrojil pohřeb 
 Terezie Kralovická špitál jí vystrojil pohřeb 
 Klára Lorenzová špitál jí vystrojil pohřeb 
 Markéta Risová špitál jí vystrojil pohřeb 
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Špitál v kontextu německého bádání  
 

Chudinská situace v Řezně v raném novověku 
 

V německé historiografii je problematice špitálů a s ní spojených nejrůznějších otázek a 

odpovědí věnována značná pozornost. Snad v každém významnějším německém městě lze 

vypátrat špitál, který více či méně naplňoval svoje poslání a který se dočkal svého zpracování 

a zhodnocení pohledem historika. Nejen vlastní dějiny špitálů - od mapování jejich 

politického a správního zázemí, přes zasazení do chudinsko-zdravotnické situace, 

architektonickou a technickou výbavu až po rozbor jídelníčku špitálníků - jsou v německé 

literatuře konfrontovány. Výzkum našich sousedů zachází dál a dovoluje si na špitály zhlížet 

zároveň z vyššího patra aspektů sociální různosti a významu špitálu z hlediska společenských 

kolektivů a rolí. Často je v té souvislosti vyzdvihován pojem charity, paměti, marginality, 

které nelze v kontextu tématiky špitálů opomíjet. Vzhledem k bohatosti materiálů 

dochovaných v německých archivech je pochopitelné, že je německá špitální problematika 

sledována důkladně a troufá si srovnávat v rámci bádání o  špitálech i normu s praxí, protože 

má k oběma těmto pólům k dispozici různorodé prameny.214  

Osudy lidí na okraji společnosti, z nichž někteří našli své zázemí ve špitále, měly mnohdy 

jednoho společného jmenovatele, a tím je chudoba. Chudoba byla v raném novověku 

všudypřítomná.215 Potřebnost se pak stala jejím sociálním komponentem a dimenzí sociálních 

vztahů. Společensky rozpoznatelnou a hodnou podpory se projevila u člověka, který neměl 

žádné jmění, nebyl práceschopný anebo pracoval, avšak práce jej nedokázala uživit.216 

V praxi bylo ovšem někdy těžké rozpoznat jemné kontury linie dělící chudobu s potřebností a 

zahálku, která mohla zajít až za mez únosného chování. Chudoba totiž mnohdy kráčela ruku 

v ruce s kriminálními projevy, byla „matkou“ mrzutosti, zloby, sváru, hádek a dalšího zla, 

které z nich vyplývalo.217 Většinou chuďas sklouzl k páchání nepřístojností ve stavu 

malomyslnosti a neodbytného pocitu, že je zbaven šance na lepší postavení, a chtěl se proto za 

panující nespravedlnost odplatit. Jeho život se stal bojem a parazitním soužitím s nenáviděnou 

společností.218 Paradoxně tak svým chováním dělal krok zpátky ke společenskému propadlišti 

a  normálnímu životu se vzdaloval víc a víc.  

                                                 
214 Srov: Literatura pod poznámkami č. 42-61.  
215 Viz: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 25. Úplný bibliografický záznam viz pozn. č. 247.   
216 Srov: TAMTÉŽ, s. 26.  
217 Srov: JÜTTE, Arme, Bettler, s. 190.  
218 Srov: ŠTINDL, Almužníci 17. století, s. 83.  
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Město jako urbanistická jednotka a sociální subjekt bylo vždy velkým ohniskem 

problematiky chudinství.219 Svobodné říšské město Řezno nelze mezi výjimky zařadit. Ve 

středověku patřilo Řezno k významným a bohatým městským celkům, které profitovaly 

z dálkového obchodu, ovšem ve 14. a 15. století město zchudlo, ačkoliv ráz obchodního 

centra neztratilo.220 Město, které si vytvářelo svými hradbami zároveň celní hranici 

s hospodářsky prospívajícím Bavorskem, se muselo potýkat v rámci obchodních styků se 

zdražováním cen, a to především dobytka a obilí, což nejednou vedlo k chudnutí a hladomoru 

lidí uvnitř města.221 Obklopeno ze všech stran katolickým panstvím bavorského kurfiřta, 

k jehož majetnictví ve středověku patřilo a který od 15. století po ovládnutí Řezna žádostivě 

pokukoval, bylo město ve ztížené situaci i po stránce náboženské. To se projevilo nejvíce za 

reformace, počínaje rokem 1542, kdy se Řezno přiklonilo k protestantskému vyznání, a 

následně za třicetileté války, která město rozhodně nešetřila. V 17. a 18. století nebyla celková 

situace o mnoho utěšenější, náklady na živobytí se neustále zvyšovaly neúměrně k výši mezd, 

za něž si byli schopni obyvatelé města svoji obživu obstarat. Mnoho lidí tak žilo na pokraji 

bídy, jiní přes pomyslný okraj přepadli, a byli tak odkázáni na pomoc ze strany movitějších 

složek svého města.222 Město se snažilo regulovat míru chudinství a žebráctví a pečovalo o 

své potřebné několika způsoby.  

Prvním zásahem do prohlubující se chudinské krize bylo roku 1388 vydání řádů 

usměrňujících žebrání.223 Městská rada tímto zakázala vymáhání almužniček po domech. 

Tuláky, šumaře a vagabundy všeho druhu nevpouštěla do městských bran vůbec, aby tak ještě 

nezvyšovali počet osob, které stály v řadě potřebných k zaopatření.  Pro dodržování řádu byl 

společně městskou radou a církví ustanoven radní nad žebráky. Magistrát vnímal řešení 

majetkové nedostatečnosti některých řezenských obyvatel stále více jako svůj úkol; další 

chudinská opatření a řády z let 1500, 1514, 1523, 1572, 1655, 1680 nebo 1774 224jsou toho 

důkazem. Za významný počin lze považovat založení almuženského úřadu roku 1531.225 

Tento úřad, který zastávalo šest úředníků určených městskou radou, koordinoval pomoc pro 

nuzné odděleně v tzv. otevřené a uzavřené péči.226  

                                                 
219 Viz: Wolfgang von HIPPEL, Armut, Unterschichten, Randgruppen in der frühen Neuzeit. München 1995, 
s. 44.  
220 Viz: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 36. 
221 Srov: TAMTÉŽ, s. 37.  
222 Viz:  TAMTÉŽ, s. 38. 
223 Srov: DIRMEIER-MORSBACH, Spitäler in Regensburg, s. 7. Úplný bibliografický záznam viz pozn. č. 247. 
224 Viz: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 91n.   
225 Viz: DIRMEIER-MORSBACH, Spitäler in Regensburg, s. 7. 
226 Srov: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 219n.  
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Otevřená chudinská podpora v sobě zahrnovala milodary, páteční almužny, týdenní 

almužny a další nárazové dávky; nebyla pevně zakotvena na domovní objekt, pod jehož 

střechou by byli potřební usazeni natrvalo.227 Prostředky úřad čerpal z odkazů a darů 

nejrůznějších forem. Ty dary, které nebyly součástí nějakého konkrétního nadání, tvořily 

sumu, ze které úředníci zaopatřovali určitý okruh potřebných různých sociálních pozic od 

nemohoucích, pohořelých, chudých studentů a žáků, přes vdovy po kazatelích, nalezené děti 

až po exulanty pro víru.  Pro posledně jmenované - jimi se stali především uprchlí faráři nebo 

vdovy po evangelických kantorech, později i nemocní a práceneschopní vyhnanci či svobodné 

ženy - byla při almuženském úřadu dokonce založena exulantská truhla, do níž pro 

pronásledované protestanty dávali dobrovolní dárci své příspěvky. Do truhličky plynul 

pravidelný příjem krejcarů i díky tomu, že jeden sám zpravidla neduživý muž obcházel 

s kasičkou Řezno a žádal dům od domu o malé podarování.228 Do organizované otevřené péče 

přirozeně nebyli zahrnuti povaleči, alkoholici, cizoložníci nebo kriminálníci.229 Úřad se po 

celou dobu své existence, především však ve finanční mizérii 17. a 18. století, nevymanil 

z peněžních problémů, a zaopatření, které byl schopen zajistit, nikdy nestačilo potřebám 

řezenské chudiny.230  

Takzvanou uzavřenou pomoc potřebným skrze správu almuženského úřadu představovala 

zařízení, která pojala určité množství vybraných osob, jimž poskytla po splnění daných 

předpokladů vedle materiální podpory i útulek. V rámci této péče měl potřebný zajištěno 

ubytování, lékařské ošetření, jídlo a v případě úmrtí i vystrojení pohřbu. Na žádný pád ovšem 

nesměl dotyčný, pobírající pomoc jakéhokoliv z podpůrných ústavů, žebrat. Do sekce institucí 

uzavřené péče lze zařadit v raném novověku celkem třináct různých řezenských zařízení - 

špitály, lazarety, bratrský dům, morový dům, káznici, donucovací pracovnu, sirotčinec nebo  

výchovný dům pro děti.231 Relativně vysoký počet řezenských zaopatřovacích zařízení však 

nemohl zabránit diskrepanci mezi těmi, kdo v pomoc řezenských ústavů doufali a těch, kteří 

se jí skutečně dočkali, protože kapacita uzavřených ústavů byla poměrně malá232. Možnost 

začlenění do systému uzavřené pomoci byla zohledňována tím, zda-li byl dotyčný schopen 

přinést na počátku při svém přijetí nějakou sumu peněz a své místo si v uzavřené zaopatřovací 

instituci zakoupit. Kromě vychovatelského ústavu pro děti, u něhož záviselo rozhodnutí o 

                                                 
227 Srov: KÜHNE, Essen und Trinken, s. 41. Úplný bibliografický záznam viz pozn. č. 247. 
228 Srov: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 396.  
229 Viz: DIRMEIER-MORSBACH, Spitäler in Regensburg, s. 7.  
230 Ve 40. a 50. letech 17. století dokonce nebyl schopen vyplácet pravidelné almužny na suché dny. Srov: 
KRÖGER, Armenfürsorge, s. 227 a 435. 
231 Srov: DIRMEIER-MORSBACH, Spitäler in Regensburg, s. 7n. 
232 Vesměs okolo dvaceti osob, srov: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 435, 466, 495 nebo 518.  
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přijetí na soukromém nadačním zřizovateli, náležel systém přijímání do kompetencí městské 

rady. Podpoře uzavřených institucí se těšily především osoby z řad řezenských měšťanů.233 

Ústavy se však mnohdy postaraly i o individua, která nepatřila mezi řezenské měšťany či 

dokonce ani vůbec nepocházela z Řezna; tím byl sledován záměr určitého policejně-správního 

jednání, v jehož důsledku mělo být město vstřícným krokem okamžité velkorysé pomoci od 

žebrání  a obtěžování cizích živlů uchráněno.234  

Pro účel této práce bude přiblížen z množství řezenských zaopatřovacích ústavů uzavřené 

péče jen sektor jeho špitálů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
233 Viz: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 635. 
234 Srov: TAMTÉŽ, s. 637.  
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Vybrané špitály v Řezně  
 

Špitály jsou ve své podstatě ve středověku a raném novověku jedním ze zásadních dějišť 

charity (caritas). Postoj nositele pomoci i jejího příjemce mají stejnou důležitost, hrají totiž 

nezanedbatelnou roli pro vytváření společenské paměti (memoria). Na jedné straně modeluje 

paměť zbožné dílo toho, který pomoc dává a jehož dobrý skutek má být zafixován 

v nebeském království, na straně druhé se zachovává paměť skrze kolektivní liturgickou 

aktivitu těch, kteří k Bohu volají o pomoc pro své dobrodince. Přímluvná modlitba je 

vyjádřením vděku a revanše za materiální zabezpečení.235 Zvláštností této společně budované 

memorie, jíž jsou špitály objektem, není však pouze její forma - liturgie a zbožnost byly 

běžnou součástí lidského života - nýbrž  různost osob, jež se k jejímu projevu a prožívání 

shromažďují a které se na ní podílejí. Ve špitále se narozdíl od čistě církevní  instituce (např. 

kláštera) smazává hranice vnějšího a vnitřního světa, propojuje dění před i za branami špitálu, 

a ztrácí se v něm dělící linie mezi kleriky a laiky.236 Ve špitále se napevno slučují dvě 

skupiny, a to společenství personálu a společenství potřebných špitálníků, přičemž se tyto 

svojí existencí podmiňují a jsou na sebe svým způsobem i odkázány. Potřebnou symbiózu 

nestírá ani neopominutelný rozdíl mezi těmito skupinami, a tím je okolnost vstupu do špitálu 

jednotlivých osob, participujících na dění ve špitále, a délka jejich pobytu v něm. Osoby, jež 

jsou součástí personálu, patří ke špitálu dlouhodobě a neodvolatelně od časového okamžiku 

svého dobrovolného příchodu do něj, zatímco chovanci stráví ve špitále jen jeho statuty 

definovaný čas, a to podle objemu svého handicapu a z toho plynoucí potřebnosti.237 Aspekt 

dobrovolnosti vstupu do špitálu je tedy zajímavou odlišností mezi oběma naznačenými 

skupinami. 

Řezenské špitály si nesly svoji tradici už ze středověku, kdy jakožto charitativně-

zdravotnická zařízení poskytovaly pomoc ve svém městě převážně potřebným, nuzným  a 

nemocným různých sociálních skupin. S postupujícím procesem komunalizace měst se však 

stávaly od 15. století špitály institucí, která svoji podporu směřovala na měšťanstvo, a to 

hlavně na měšťany zestárlé. V době velkých sociálních nejistot znamenalo vzetí do špitálu pro 

měšťana neperspektivních společenských a hospodářských možností daných jeho věkem 

velkou výhru. Špitálské zařízení jej mělo uchránit na stáří od úplného zchudnutí.238 Při přijetí 

měli přednost měšťané movitější, jenž s sebou přinesli do špitálu nějaký počáteční vklad, za 
                                                 
235 Srov: FRANK, Die Sorge um das Seelenheil, s. 215.  
236 Viz: TAMTÉŽ, s. 218.  
237 Srov: MEYER, Das Proprium des Hospitals, s. 262n. 
238 Srov: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 636.  
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který si místo a zaopatření určité úrovně zakoupili.239 Pro špitály byl tento způsob 

zakupovaných špitálských postů nejvýhodnější. Výše vstupních částek nebyla pro špitálský 

rozpočet zanedbatelná a špitálu také plynul podle zavedeného úzu příjem peněz z pozůstalostí 

po zemřelých špitálnících.240 Špitálníci přijatí na fundaci si museli osvojit patřičné způsoby 

chování a dodržovat zásady křesťansky spořádaného života, protože v opačném případě by 

byli z nabízené péče vyloučeni.241 V rámci svých možností měli vykonávat i lehké práce 

prospěšné chodu špitálu. Na špici ústavní organizace stál špitálský mistr neboli otec, který 

dohlížel na špitálníky, jejich křesťanskou kázeň a na celkový pořádek uvnitř zařízení. 

Špitálský otec musel být ženatý, protože jeho manželka coby špitálská matka zaopatřovala 

špitálníky po stránce hygieny, stravování a ošacení. Konkrétněji lze chod špitálů města Řezna 

demonstrovat na příkladu špitálu svaté Kateřiny, kterému je věnována další kapitola. Stručný 

exkurz následujících řádků přibližuje důležité řezenské špitály.  

Špitál svatého Lazara byl určen od svého založení na konci 13. století stejně jako pražský 

téhož názvu především pro nemocné zákeřnou leprou.  Byl umístěn, jakožto dům, ze kterého 

se mohla šířit nebezpečná nákaza, za městskými hradbami a byl obklopen hřbitovem. Před 

polovinou 16. století se stal hřbitov i oficiálním pohřebištěm řezenských evangelických 

měšťanů a kostel svatého Lazara protestantskou modlitebnou. Následně pak hřbitov sloužil 

obětem morových nákaz. U špitálu, který fungoval v jednopatrovém objektu, byla zřízena i 

lázeň. Personál lazaretu dosazoval almuženský úřad. V době třicetileté války, kdy byli ze 

svatokateřinského špitálu vykázáni evangeličtí špitálníci, byli tito umístěni právě do špitálu 

svatého Lazara. Špitál byl zrušen v roce 1804 a jeho obyvatelé částečně peněžitě 

odškodněni.242 

Bratrský dům, jehož založení spadá do počátku 15. století, sloužil původně pro dvanáct 

chudých, starých a práce neschopných řezenských řemeslníků a měšťanů, tzv. bratrů, a 

později ještě pro čtyři staré kněze. Poskytoval jim zdarma stravu a ubytování. V polovině 16. 

století se díky podpoře bohatých řezenských obyvatel mohl špitál přestěhovat do prostorné 

dvoupatrové „nové budovy“  a spojit se tak se špitálem u svatého Emerama pro osoby obojího 

                                                 
239 Při vstupu do špitálu si museli s sebou špitálníci přinést i některé kusy prádla, postel, lůžkoviny nebo nočník. 
Srov: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 440 pod poznámkou č. 329.  
240 V praxi musel být o tom dokonce podepsán revers zaslaný posléze almuženskému úřadu, aby nedocházelo po 
smrti špitálníka ohledně jeho dědictví k dohadům a nepříjemnostem; srov: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 445.   
241 Literatur dokonce používá pojem sociální disciplinace. Srov: DIRMEIER-MORSBACH, Spitäler in 
Regensburg, s. 7.  
242 Viz: DIRMEIER-MORSBACH, Spitäler in Regensburg, s. 20n.  
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pohlaví, do něhož si špitálníci místo zakupovali. V 18. století zaopatřoval ústav tři až pět 

osob.243  

Špitál svatého Osvalda patřil mezi řezenské charitativní instituce, o jejichž založení a 

nadání se zasloužili bohatí měšťané Řezna v první polovině 14. století. Tento špitál byl 

nazýván „nový“ pro odlišení se špitálem „starým“, kterým je míněn svatokateřinský. Jeho 

zaopatření bylo určeno pro dvanáct řezenských žen starších alespoň třiceti let, které si místo 

ve špitále jednak musely zakoupit a přinést s sebou do špitálu veškeré svoje movité jmění, a 

jednak byly přijaty pod podmínkou dodržování velmi přísných špitálských pravidel 

podobných klášterní klauzuře. Roku 1789 byl tento špitál v rámci reforem almuženského 

úřadu zrušen.244   

Špitál svatého Leonharda sloužil podobně jako prvně zmiňovaný špitál svatého Lazara 

pro potřebné stižené nakažlivou nemocí. V případě tohoto špitálu byli přijímáni pod ochranu 

jeho zdí syfilitici. Tento špitál vznikl z potřeby zaopatřit nebožáky, kteří podlehli nákaze 

francouzské nemoci šířící se Evropou od konce 15. století. V polovině 17. století přesedlal 

v pečovatelských službách z osob nakažených syfilidou na potřebné nemajetné, zestárlé, 

zchromlé, na konci 17. století pak soustředil svůj zájem zpět na různě infekčně nemocné 

osoby a na epileptiky. Je tedy možno konstatovat, že se jednalo o špitál s vedlejší funkcí 

nemocnice.245    

Tzv. východní špitálský dvůr fungoval od 30. let 17. století podle záměru almuženského 

úřadu jako útulek pro chudé, nebohé, zestárlé s nějakým neduhem, pro morem nakažené nebo 

pomatené. Těsně před koncem 17. století byli nemocní morem vystěhováni a při přestavbě 

špitálu byly vytvořeny další  dvě jizby, které sloužily odděleně pro muže a ženy jako káznice. 

V 19. století pak spojený ústav sloužil jako starobinec.246 

Nejpodrobněji je však potřeba zastavit se u špitálu svaté Kateřiny, který zaujímá 

v sociální péči města Řezna důležité místo.  

 

 

 

                                                 
243 Srov: KÜHNE, Essen und Trinken, s.42.  
244 Srov: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 462n.  
245 Viz: KÜHNE, Essen und Trinken, s. 42, dále KRÖGER, Armenfürsorge, s. 491n.  
246 Viz: DIRMEIER-MORSBACH, Spitäler in Regensburg, s. 26 nebo KRÖGER, Armenfürsorge, s. 514n.  
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Prameny, historie a správa špitálu svaté Kateřiny v Řezně247 
 

K dějinám špitálu svaté Kateřiny se dochovaly archivní materiály v poměrně utěšeném 

množství. Jsou různě rozesety po bavorských archivech, a to v Archivu špitálu svaté Kateřiny 

v Řezně, v Řezenském městském archivu, v Bavorském hlavním státním archivu v Mnichově 

a v Biskupském centrálním archivu v Řezně. Máme tak k dispozici protokoly domácí a 

špitálské rady, knihy hlavních účtů, inventáře, špitálské řády nebo dva soupisy špitálníků, 

které dohromady poodhalují historii tohoto špitálu.248 

Špitál svaté Kateřiny v Řezně, který patří k významným a nepostradatelným sociálně-

charitativním zařízením říšského svobodného města, vzešel ze sloučení dvou různých 

institucí. První z nich byl špitál při řezenském dómu zasvěcený svatému Janu, jenž se 

konstituoval na počátku 12. století, a druhou pak špitál v blízkosti Kamenného mostu přes 

Dunaj, který vznikl rovněž ve dvanáctém století a sloužil zpočátku nemocným poutníkům a 

účastníkům křižáckých tažení.249 Řezenskému biskupu Konrádovi IV. se v roce 1213 podařilo 

získat dům se dvorem přímo u paty Kamenného mostu, který náležel tamní mostecké správě, 

výměnou za prostor nedalekého špitálu pro poutníky, a do tohoto domu, který byl svojí 

                                                 
247 Problematiku dějů řezenského špitálu sledují práce výběrově: Adolfine TREIBER, Zur Geschichte des St. 
Katharinenspitals. In: Heimatverein Stadtamhof (Hg.), Stadt am Hof. Regensburg 1981, s. 35-42. TÝŽ, Die 
Verwaltung des St. Katharinenspitals. In: Sankt-Katharinenspital-Stiftung Regensburg (Hg.), 750 Jahre St.-
Katharinen-Spital, Regensburg 1976, s. 36-43. Bruno SAHLIGER, Verfassung und Verwaltung des St. 
Katharinenspitals in Regensburg. Erlangen 1956. Dále Artur DIRMEIER, Das Archiv des St. Katharinenspitals 
zu Regensburg. In: Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern 31/1989, s. 57-68. TÝŽ, Das St. 
Katharinenspital an der Steinernen Brücke. Studien zur Baugeschichte des Regensburger Bürgerspitals. In: 
Heimatverein „Statt am Hoff“ e.V. /Museen der Stadt Regensburg.(Hg.), Stadtamhof. Vom Mittelalter zur 
Neuzeit. Regensburg 2001, s. 48-63. TÝŽ, Das St. Katharinenspital zu Regensburg. Von der Stauferzeit bis zum 
Westfällischen Frieden. Eine Wohlfahrtseinrichtung im Spannungsfeld  zwischen Reichsstadt, Hochstift und 
Herzogtum. Diss. phil. Masch. Regensburg 1988. Dále Artur DIRMEIER-Peter MORSBACH, Spitäler in 
Regensburg. Krankheit, Not und Alter im Spiegel der Fürsorgeeinrichtung und Krankenhäuser einer 
Reichsstadt. Regensburg 1994. Dále Artur DIRMEIER-Wido WITTENZELLNER, Die Spitalkirche zu 
Regensburg. Mausoleum der Zant. Geschichte-Bauforschung-Inschriften. Regensburg 2000. Dále Rudolf 
NEUMAIER, Die Pfründner des Regensburger St. Katharinenspitals von der Mitte des 17. bis zum Beginn des 
19. Jahrhunderts. Regensburger Univ. Magisterarbeit, 1998. Řezenský archiv špitálu svaté Kateřiny vydává od 
roku 1997 řadu studií k regionálním dějinám se zaměřením na studium špitálů, chudinské a sociální péče. V této 
edici vyšlo zatím celkem 8 svazků: Band 2. Frank PRÄGER, Das Spital und die Armen. Almosenvergabe in der 
Stadt Langenzennn im 18. Jahrhundert. Regensburg 1997.; Band 3. Elisabeth SCHEPERS, Als der Bettel in 
Bayern abgeschafft werden sollte. Staatliche Armenfürsorge in Bayern im 16. und 17. Jahrhundert. Regensburg 
2000.; Band 4. Axel HOF, Der soziale Ort der Gesundheit. Topographische Bibliographie zur Sozialgeschichte 
des Fürsorge-, Hospital-, Medizinal- und Wohlfahrtswesens. Regensburg 2000.; Band 5. Thomas BARTH, 
Alltag in einem Waisenhaus der Frühen Neuzeit. Das protestantische Waisenhaus von Regensburg im 17. und 
18. Jahrhundert. Regensburg 2002.; Band 6. Katharina KELLNER, Pesthauch über Regensburg. 
Seuchenbekämpfung und Hygiene im 18. Jahrhundert. Regensburg 2005.; Band 7. Silke KRÖGER, 
Armenfürsorge und Wohlfahrtspflege im frühneuzeitlichen Regensburg. Regensburg 2006.; Band 8. Andreas 
KÜHNE, Essen und Trinken in Süddeutschland. Der Regensburger St. Katharinenspital in der Frühen Neuzeit. 
Regensburg 2006. 
248 Viz: KÜHNE, Essen und Trinken, s. 35; NEUMAIER, Die Pfründner, s. 4n. 
249 Srov: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 863.  
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polohou v bezprostřední blízkosti řeky maximálně výhodný, tak soustředil jednak poutnický 

špitál a jednak špitál svatojánský, který zatěžoval svým provozem hustě zastavěné okolí 

dómu.250 Podporu přestěhovanému špitálu i biskupovi vyjádřily měšťanské složky říšského 

Řezna ve sporu s bavorským vévodou, který si na prostor u paty mostu činil nárok, a proto 

biskup ve své zakládací listině pro špitál „Ordinatio Conradina“ z roku 1226 pozici měšťanů 

zohlednil a ustanovil špitál jako městský „hospitale Ratisponensium civium“.251 Sám nadal 

tento biskupsko-měšťanský špitál, jehož jméno „svatokateřinský“ se v pramenech poprvé 

objevuje roku 1238, 7000 hřivnami řezenských feniků252. Symbióza duchovní a světské 

složky se projevila i v tom, že se na duchovní správě podíleli klerici z dómské kapituly, 

zatímco věci světské zaopatřili měšťané rekrutovaní z městského magistrátu.253  

Špitál byl koncipován jako dům pro pocestné, poutníky a chudáky. O špitálskou klientelu 

se až do konce 14. století fyzicky staral laický konvent žijící podle řehole svatého Augustina, 

složený z dvaceti tří osob – dvanácti laických bratrů, dvou kazatelů, dvou žáků a sedmi 

sester.254 Úřad špitálského mistra zastával jeden vybraný laický bratr. S postupným 

poměšťanštěním špitálu bylo laické bratrstvo rozpuštěno, do reformace zůstaly k posluhování 

potřebným pouze sestry z konventu, které pak nahradily evangelické a katolické sestřičky.255  

Díky četným darům a privilegiím církevních i světských donátorů se špitálské jmění 

utěšeně rozrůstalo. V zakládací listině byla ustanovena kapacita potřebných na 100 lidí, avšak 

díky hospodářským možnostem a rozkvětu špitálu na konci 13. století stoupl počet 

zaopatřených až na  čtyřnásobek.256 Špitál také vedle darů dobrodinců začal získávat jmění 

z pozůstalostí po zesnulých špitálnících a ze vstupních příspěvků jednotlivých zájemců o 

místo. Touto strategií došlo i k posunu ve funkci ústavu na zaopatřovací špitál pro zestárlé 

movitější obyvatele - řezenské měšťany, kteří si tak zaplatili ve špitále doživotní jistotu. 

Přeměna poslání špitálu z jeho nemocniční péče - kdy mohl být pacient po uzdravení 

propuštěn - na pečovatelský ústav a starobinec zapříčinila vydání rozhodnutí roku 1451, že 

každá osoba přijatá do špitálu svaté Kateřiny musí vlastnit řezenské měšťanské právo.257 

Rychlejší spád nabraly události s rokem 1542, kdy do Řezna přišla reformace. Zájem 

bavorského vévody, který si víceméně od založení špitálu neustále činil nárok na podací a 
                                                 
250 Viz: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 864.  
251 Srov: DIRMEIER-MORSBACH, Spitäler in Regensburg, s. 14. 
252 Viz: NEUMAIER, Die Pfründner, s.7.  
253 Srov: KÜHNE, Essen und Trinken, s. 45. 
254 Viz: DIRMEIER-MORSBACH, Spitäler in Regensburg, s. 14. 
255 Srov: KÜHNE, Essen und Trinken, s. 46. 
256 Viz: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 8.  
257 Srov: TAMTÉŽ, Die Pfründner, s. 9.  
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rozhodovací  právo nad ním, narazil i tentokrát u biskupa a měšťanů na nepochopení, 

obzvláště poté, kdy se Řezenští přiklonili k protestantské konfesi.258 Ve špitálské radě, tedy 

v sekci její světské správy, měly zasedat pouze osoby vyznávající evangelickou víru. 

Jmenovaly druhého protestantského špitálského mistra, který nezastával žádný jiný církevní 

úřad. Až augsburský reces z roku 1571 ukončil sváry mezi městem, biskupem - jehož klerici 

sloužili ve špitále jako duchovní a měli snahu, aby ve špitále panovala katolická víra - a 

bavorským vévodou. Ve špitále měl fungovat alespoň na úrovni duchovní a světské správy 

špitálu paritní princip. Mezi špitálníky už taková vyrovnanost ve vyznání neplatila, roku 1584 

špitál zaopatřoval vedle 121 evangelických pouze 22 katolických špitálníků.259  

Nové rozbroje katolických a nekatolických složek s sebou přineslo oficiální zavedení 

gregoriánského kalendáře v říjnu 1582. Roku 1595 biskupští předáci požádali bavorského 

vévodu o podporu proti vzdorujícímu městu a špitálu, a proto bylo na Řezno uvaleno 

embargo. Rekatolizační nátlak na špitálské nekatolíky  nejen v otázce zavedení nového 

kalendáře od konce 16. století pomalu zesiloval; roku 1626 dokonce nedostali protestantští 

chovanci žádné jídlo.260 Po císařské intervenci špitál o dva roky později kalendář přijal. Město 

na respektování nového kalendáře přistoupilo až roku 1700. Chovanci obojího vyznání žili po 

celou dobu ve špitále v relativní shodě, situace však vypadala tak, že když katoličtí špitálníci 

slavili velikonoční pondělí, protestantským akorát začala Květná neděle. Na oficiální úrovni 

rozhodně takový poklid nepanoval. Roku 1629 řezenský biskup podporován bavorským 

kurfiřtem vydal rozkaz, aby byli ze špitálu vykázáni pryč všichni  nekatoličtí špitálníci. O rok 

později se vrátili, aby byli znovu vypuzeni.261 Město podalo stížnost k říšskému komornímu 

soudu, avšak až uzavřením vestfálského příměří byla učiněna přítrž náboženské 

nesnášenlivosti a z toho plynoucím rozbrojům a vyhánění špitálníků.262 Smluvně se dohodly i 

znesvářené strany špitálského vedení a od té doby špitálu veleli spravedlivě dva špitální 

mistři, jeden katolický duchovní a druhý světský z řad protestantů.263 Respektování  

vestfálských dohod o paritním zastoupení pozic ve špitále vedlo i k uklidnění celkové situace 

ve městě, především mezi katolickou a protestantskou částí řezenského obyvatelstva.264 

Fyzické ohrožení špitálu přinesla jednak švédská vojska, která se snažila prosadil luterské 

vyznání ve špitále, a jednak císařsko-královská armáda, jež zase zpátky nastolila katolickou 
                                                 
258 Srov: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 870.  
259 Viz: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 10. 
260 Srov: TAMTÉŽ, s. 11.  
261 Srov. TREIBER, Zur Geschichte, s. 39.  
262 Viz: TAMTÉŽ.  
263 Srov: KÜHNE, Essen und Trinken, s. 48.  
264 Viz: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 12.  
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víru. Kvůli oběma ozbrojeným silám byl špitál roku 1634 z velké části poničen. Až za pět let 

špitál znovu povstal z trosek.265  

Ani 18. století neušetřilo špitál od vojenských napadení; ve válce o španělské dědictví 

utrpěl špitál velké finanční ztráty, protože musel při obležení zaplatit tučné výkupné rakouské 

armádě a nadto ubytovat asi 600 vojáků ve špitálských prostorách. Během válek o rakouské 

dědictví před polovinou 18. století zpustošila francouzská vojska veškerou úrodu na 

špitálském statku v Aschachu. V 18. století zaplavila špitál několikrát po sobě i velká voda, 

která silně poničila špitálské budovy stojící v bezprostřední blízkosti Dunaje. Od jara 1784 

dokonce nedostávali špitálníci teplou stravu, neboť potopa znemožnila jakýkoliv pohyb a 

práci ve špitálské kuchyni.266  

V roce 1809 byl špitál pro změnu zplundrován napoleonskými vojsky, kterým musel mezi 

svými zdmi poskytnout přístřeší a která způsobila ve špitále požár. Díky štědré 

finanční pomoci dómského kazatele Sperla a knížete von Dalberga byl špitál obnoven a už 

v roce 1815 mohl přijmout na zaopatření 50 špitálníků.267 Roku 1891 proběhlo definitivní 

rozdělení špitálského jmění na katolický a protestantský díl. V důsledku toho byli vyloučeni 

z péče evangeličtí špitálníci a špitál svaté Kateřiny se stal čistě katolickým charitativně-

sociálním zařízením. V dnešní době je ve špitále jakožto domově důchodců zaopatřeno na 90 

osob obojího vyznání.268  

Špitálské fundaci dal základ, jak už bylo výše řečeno, biskup Konrád IV. svým 

velkorysým darem. Další prostředky plynuly do špitálské kasy skrze měšťanské, šlechtické, 

církevní dary, které byly zakotveny v nejrůznějších privilegiích a donacích. Ve 30. letech 14. 

století tak špitál vlastnil na 166 dvorů, lesy, polnosti, rybníky, vinice.269 Jeho panství se 

rozprostíralo napříč celým horním a dolním Bavorskem. Utěšené hospodářské situaci učinila 

přítrž třicetiletá válka a následná hubená léta přestály jen vlastní špitálské provozovny jako 

pivovar, mlýn, cihelna a další základní a nezbytná hospodářská stavení. Ve špitálské správě 

dlouhodobě zůstaly statky v Aschachu, Amhofu, Faulwiesu a Höhenbergu.270  

Nejvyšší správní orgán špitálu představovala špitálská rada tvořená z osmi osob. Špitálští 

radní pocházeli z poloviny z řad světských a zároveň v městské samosprávě významných 

                                                 
265 Viz: KÜHNE, Essen und Trinken, s. 47.  
266 Srov: TAMTÉŽ, s. 48.  
267 Viz: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 874.  
268 Srov: KÜHNE, Essen und Trinken, s. 51. 
269 Viz: TAMTÉŽ, s. 54. 
270 Vesměs v blízkosti dnešního Řezna. Srov: www.spital.de; KRÖGER, Armenfürsorge, s. 875.  
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činitelů, a z poloviny se rekrutovali z osob duchovních. Špitálské radě předsedal jeden 

z duchovních, tzv. direktor. Rada se scházela k pravidelným sezením čtyřikrát ročně, aby 

projednala aktuální hospodářskou situaci a otázky spojené s výběrem špitálského faráře, 

mistra a celého personálu  a rovněž tak zájemců o špitálnické místo. Jednotlivá zasedání byla 

zanesena do domácích a radních protokolů. Špitálští radové byli za svoji činnost peněžitě 

odměňováni a navíc dostávali při významných meznících liturgického roku naturální 

podpory.271 

Špitálský mistr, původně jeden z členů laického bratrstva, byl zvolen radou doživotně. 

Zodpovídal za vlastní chod celého špitálského zařízení od hospodářských otázek až po 

špitálníky. Ve  svých rozhodnutích se musel řídit míněním celé rady. Bez vědomí členů rady 

nemohl kupříkladu propustit nebo přijmout špitálníka. Po definitivním rozdělení špitálské 

rady za třicetileté války na evangelickou a katolickou polovinu se vytvořil post druhého 

špitálského mistra. Pravomoc a povinnosti obou špitálmistrů - evangelického hlavně pro 

světské záležitosti a katolického převážně pro duchovní správu - upravovaly zvláštní instrukce 

z let 1628-1633.272  

Duchovní špitálský otec měl tedy na starosti duchovní zaopatření špitálníků, zastával post 

špitálského faráře, zároveň však kontroloval špitálské budovy a každý týden procházel se 

světským mistrem špitální účty. Jednou ročně musel shlédnout stav všech polností a lesů, 

které ke špitálu patřily. Narozdíl od svého „světského“ kolegy ve špitále nikdy nebydlel. Za 

svou službu dostával ročně 50 zlatých a naturální příspěvky.273  

Povinnosti většího rozsahu instrukce přidělovala světskému špitálskému mistru. Na jeho 

bedrech stálo vedení celého hospodářství, účty z jeho provozu pak předkládal špitálské radě. 

Vykonával pravidelné vizitace ve špitálské kuchyni, pekárně, ve mlýnici a pivovaru. V areálu 

špitálu se svou ženou přímo bydlel, a kromě naturálních dávek obdržel 180 zlatých ročně.274  

V laickém bratrstvu, které špitál původně spravovalo, bylo sedm sester, které potřebným a 

nemocným fyzicky posluhovaly. S postupující komunalizací špitálu a definitivně v raném 

novověku nahradily tyto bratrské ošetřovatelky laické ženy, které pod vedením špitálské 

matky o potřebné pečovaly. Od poloviny 17. století se ve špitále pohybovaly dvě špitálské 

matky - jedna pro katolické a jedna pro evangelické chovance. Zastávaly roli vrchních 

pečovatelek starých a nemocných špitálníků a dohlížely mj. též na správný denní příděl piva 
                                                 
271 Srov: TREIBER, Die Verwaltung, s. 36; nebo KRÖGER, Armenfürsorge, s. 893n.  
272 Viz: SAHLIGER, Verfassung, s. 35n.  
273 Srov: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 896.  
274 Srov: KÜHNE, Essen und  Trinken, s. 52.  
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pro chovance. Každá měla k ruce několik sestřiček a dohromady tvořily odděleně katolický a 

protestantský pečovatelský tým. Od poloviny století následujícího pak ve špitále vystupovaly 

v roli vrchních špitálních sester dvě ošetřovatelky - opět každá pro jednu konfesi - které pro 

ulehčení manželce špitálského mistra převzaly místo ní hlavní zodpovědnost za zaopatření 

špitálských obyvatel. Pomáhal jim několikačlenný sbor řadových ošetřovatelek. Pečovatelky 

nedostávaly za svou službu zaplaceno penězi, nýbrž byly odměňovány stejným jídlem a pitím, 

které konzumovali i ostatní špitálníci. Vrchní sestry se mohly po desetileté službě samy stát 

špitálnicemi s veškerým zabezpečením.275  

Oba špitálské mistry zastupoval jeden písař, jenž zhotovoval zápisy v účetních knihách, 

vedl špitálská registra a zaznamenával výsledky zasedání špitálské rady do špitálských 

protokolů. Se světským špitálským mistrem konal obchůzky po hospodářských budovách 

špitálu a nadto dohlížel na výdej viktuálních dávek pro špitálníky. Ročně dostal zaplaceno 75 

zlatých a naturálie, přičemž ve špitále mohl bydlet.276  

Dalším zástupcem světského špitálského mistra byl výběrčí špitálských dávek nebo též 

aktuár; jemu podléhal výběr a správa almuženských peněz a také dohled nad zásobami 

obilí.277 

Šafář pak nesl zodpovědnost za děvečky a čeledíny na špitálských statcích; další personál 

konal své povinnosti ve špitálských provozovnách.278  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
275 Srov: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 899.  
276 Srov: KÜHNE, Essen und Trinken, s. 52 nebo KRÖGER, Armenfürsorge, s. 900. 
277 Viz: SAHLIGER, Verfassung, s. 37.  
278 Srov: KÜHNE, Essen und Trinken, s. 53n.  
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Špitálníci u svaté Kateřiny  
 

Pro určitou povědomost o obyvatelích špitálu svaté Kateřiny jsou k dispozici dva ucelené 

seznamy špitálníků, dochované ve svatokateřinském špitálském archivu. Jedná se o prameny s 

názvem „Protocoll über die trucknen pfründner, welche aufgenommen worden de anno 1688 

biß inclusive 1779“ a „Protocollum über die würklichen spitalspfründner pro annis 1776-

1806“.279 Na základě těchto dvou seznamů máme podchycena jména a v příznivém případě i  

některé biografické údaje více než jednoho tisíce osob, které využily nějakým způsobem 

špitálského dobrodiní. Vedle určení základní kategorie špitálníků prameny nabízejí i záznamy 

o věku špitálníka, konfesi, o datu vstupu do špitálu, o rodinném stavu, o původu a měšťansko-

právním postavení, o povolání, jindy zase informace o předchůdci a důvodech jeho odchodu 

ze špitálu, o přímluvcích, dále poznámky o tělesném neduhu či u opravdových špitálníků výši 

sumy, za kterou si místo ve špitále zakoupili.280Ačkoliv v časovém rozpětí obou pramenů 

vzniká velký nepoměr, nejsou tím vytěžené informace znatelněji poznamenány a pro 

vytvoření představy o skladbě špitálníků od svaté Kateřiny spolehlivě posloužily.  

Nejdůležitějším dělítkem pro chovance špitálu je kritérium úrovně zabezpečení, které jim 

špitál poskytoval. Využití kvalitativně odstupňovaných špitálských služeb tak řadí špitálníky 

do dvou skupin. Zatímco špitálníci, označovaní jako „trockene“, dostávali od špitálu pouze 

suchou neboli viktuální porci, tzv. opravdoví „würckliche“ nebo též „völlige“ špitálníci ve 

špitále bydleli a jejich zaopatření bylo úplné.281  

Původně byli tzv. „würckliche“ špitálníci děleni na dva okruhy, a sice na osoby tzv. 

bohaté „reiche“ a chudé „arme“. Toto rozlišení nevyjadřovalo opravdový tělesný stav a 

momentální majetkovou situaci dotyčného špitálníka, nýbrž udávalo míru jeho zabezpečení 

v instituci. Bohatý špitálník se těšil lepší a vyšší úrovni péče, mohl bydlet ve světničce sám. 

Zaopatření chudého špitálníka vypadalo skromněji; taková osoba sdílela nocleh ve velké jizbě 

s minimálně pěti dalšími osobami a byla povinna vykonávat lehčí práce užitečné špitálskému 

provozu.282 Během 16. století se vytvořila zvláštní kategorie v rámci „chudé“ porce, a sice již 

zmiňovaná skupina „trockenen“ špitálníků, kteří si svoji špitálskou kuchyní darovanou porci 

                                                 
279 Viz: Spitalarchiv Regensburg (SpAR) TPL, Kasten VII, Fach 1, Fasz. 17 a SpAR WPL, Kasten VII, Fach 1, 
Fasz. 18. Rozborem těchto dvou pramenů se zabýval ve své magisterské práci R. Neumaier, z jehož díla je 
ponejvíce čerpáno; viz pozn. č. 247.  
280 Srov: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 5.  
281 Viz: TAMTÉŽ, s. 13.  
282 Viz: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 881.  
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odnesli pod svou střechu. Po roce 1648 vymizelo rozlišování úplných špitálníků na bohaté a 

chudé a zůstaly tak pouze dvě skupiny - würckliche a trockene.283  

Opravdoví čili úplní špitálníci - tak, jak jejich status vykrystalizoval během 17. století284 - 

ve svatokateřinském špitále bydleli a podle výše peněžní sumy, kterou ke špitálu přinesli, bylo 

o ně ve špitále pečováno. Za to byli povinni neustálou účastí na bohoslužbách a pobožnostech 

a osobními modlitbami za své dobrodince měli svoji příkladnou zbožnost završit. Ve 

společném soužití s ostatními špitálníky se měli vyvarovat jakéhokoliv hněvu, zášti či závisti, 

ba naopak prokazovat  svým spoluobyvatelům dobrou vůli a v případě nemoci fyzickou i 

duchovní účast. Špitál se snažil maximálně využít pracovní potenciál svých svěřenců, a proto 

všichni opravdoví chovanci, kterým to zdraví a věk dovolovaly, museli vypomáhat při pracích 

ve špitále. A to nejen při sezónní sklizni ovoce, zelí a řepy nebo při zpracování dřeva na zimu, 

ale různě též jako hlídači špitálské brány, vyhazovači žebráků nebo jako výpomoc v pivovaru 

či sýpkách. Špitálnice se naproti tomu realizovaly především v úklidu špitálu a v pomoci se 

zaopatřením nemohoucích spolušpitálníků. Byli-li špitálníci v práci pilní, čekala je náležitá 

odměna ve formě zvýšené viktuální porce chleba a piva.285  

Standardně dostávali opravdoví špitálníci alespoň jedno teplé jídlo denně a v neděli 

slušnou porci masa. Týdně měli úplní špitálníci na příděl 10 bochánků žitného chleba a 

každodenně malý korbel piva; z těchto potravin pokryli svoji snídani. K obědu se střídaly 

polévka, knedle, kaše, zelí, řepa, sušené ovoce a luštěniny v nejrůznějších kombinacích a 

úpravách. Na večeři měli špitálníci opět luštěniny, ovoce, řepu nebo mléčnou polévku, v pátek 

a v sobotu nedostali povečeřet nic. O svátcích  se špitálníci dočkali lepší porce masa, v postu 

se objevila na talíři ryba nebo pokrm z mouky.286  

Špitálníci na plnou porci se těšili, pakliže špitálu přinesli při svém vstupu solidní sumu 

peněz, komfortu samostatného pokoje. Ostatní pak bydleli v jizbách po šesti až sedmi 

osobách, každé pohlaví odděleně; na každém patře špitálu pak byla pro chovance k dispozici 

malá kuchyňka a toaleta. Základní vybavení si musel s sebou přinést každý špitálník sám, 

ložní prádlo a oblečení si musel každý špitálník v průběhu svého pobytu obstarat sám 

z malých almužen, které dostával, a z prodeje nadbytečných potravin. Po smrti se jeho 

                                                 
283 Srov: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 14.  
284 Na základě špitálských řádů z let 1628-1634, které byly v roce 1781 nepatrně upraveny. Viz: KRÖGER, 
Armenfürsorge, s. 882. 
285 Srov: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 109.  
286 Viz: KÜHNE, Essen und Trinken, s. 305. 
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pozůstalost jakožto špitálský majetek mohla rozprodat ostatním almužníkům.287 Peněžní výše 

celého zaopatření jednoho špitálníka, v němž bylo zahrnuto stravování, ubytování, lázeň a 

v případě potřeby lékařská péče, obnášela za rok 67 zlatek.288 

Poloviční špitálníci museli mít  ubytování zajištěno mimo špitálský areál někde ve městě, 

protože od špitálu přijímali pouze viktuální porci. Tato týdenní almužna obnášela 14 

bochánků chleba a 14 malých korbelů piva.289 Jedna suchá porce nebyla nutně vázaná pouze 

na jednoho člověka; mohla být poskytnuta celé skupině osob. Počet rozdávaných porcí se lišil 

podle aktuálních hospodářských možností špitálu.  

Příjem špitálníků na porci významně ovlivňovaly supliky podávané jednotlivými uchazeči 

špitálskému vedení. Někdy žádost za suplikanta napsal jeho příbuzný. K poníženým prosbám 

mohla být přiložena i dobrozdání či atest o neduhu od zpovědníka.290 Bezesporu fungoval 

systém přímluv a intercesí od vlivných osob, které mohly vystupovat jako zaměstnavatel nebo 

v jistém smyslu protektor suplikanta. Proto se tak v roli špitálníkova přímluvce objevují 

klášter, dómská kapitula, samotný řezenský biskup, bavorský dvorský komorní prezident nebo 

městští radní z Řezna.291    

Nadto byly důležitým faktorem k přijetí i peníze, které suplikant na špitálské místo nabídl 

jako zákupní sumu. Fenomén zakupovaných špitálských pozic se týkal pouze špitálníků 

opravdových, poloviční docházející na viktuální porci ke špitálu žádné peníze přinášet 

nemuseli. Výše zákupní sumy se neřídila nějakými směrnicemi, lišila se dle individuálních 

možností suplikanta. Vedle toho byla doplněna movitým majetkem, který si špitálník po svém 

přijetí do ústavu donesl a který se jeho vstupem do špitálu stal jměním špitálu.292  

Ne všichni uchazeči byli přijati napoprvé; naopak bylo běžnou praxí, že se žádosti o místo 

u špitálského písaře kupily, a teprve po roční účetní bilanci - která vypověděla mnohé o 

hospodářské situaci špitálu - bylo rozhodnuto, kolik osob si může špitál dovolit přijmout. 

Počet osob tak byl mnohdy fixní na několik let dopředu.293  

Konečné slovo při přijetí špitálníků na porci jakékoliv úrovně měla špitálská rada, 

přičemž konsensus musel vzejít svorně z obou jejích lavic - té duchovní i světské. Při jejím 

rozhodování byly zohledněny především potřebnost, nemoc, finanční dispozice a morální 
                                                 
287 Srov: KÜHNE, Essen und Trinken, s. 61. 
288 Údaj pro rok 1790. Srov: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 892.   
289 Přepočtěno se rovná 7,8 kg chleba a 11,6 l piva. Srov: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 887n. 
290 Viz: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 83. 
291 Srov: TAMTÉŽ, s. 84n.  
292 Srov: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 883. 
293 Viz: TAMTÉŽ, s. 882. 
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zachovalost uchazeče. Koncem 18. století špitálští představení při přijetí ovšem přednostně 

sledovali to, zda jsou suplikující osoby zdravé  a práceschopné, protože tací mohli ve špitále 

intenzivně vypomáhat jako pracovní síla při vykonávání různých činností nezbytných pro 

chod špitálu.294 

Ve špitále svaté Kateřiny našlo svůj azyl či podporu podle pramenných záznamů 

dohromady 1050 osob v rozmezí let 1650-1811. Z tohoto celkového počtu tvoří majoritu 

ženy, kterých bylo přijato ke špitálským požitkům 822, přičemž mužů pouze 228. Splňuje se 

tím předpoklad, že ženy, ať už svobodné či vdovy, patřily mezi rizikovější a potřebnější 

společenskou skupinu než jejich mužský protějšek. Všechny špitálské almužníky je třeba 

rozdělit na sekci špitálníků úplných a polovičních. Celkově tedy špitál zaopatřil opravdových 

špitálníků 638, z toho 436 žen ku 202 mužům, zatímco polovičních neboli suchých almužníků 

bylo dohromady podle špitálských pramenů 412, z toho ženských osob 386 a mužských pouze 

26.295  

Špitálníci u svaté Kateřiny

436; 42%

202; 19%

386; 37%

26; 2%

ženy na úplnou péči

muži na úplnou péči

ženy na suchou porci

muži na suchou porci

 

Následující řádky rozlišují špitálníky a přibližují je obrazu každodennosti podle různých 

hledisek tak, jak to dochované prameny dovolují.  

Díky své existenci na základě paritního zastoupení katolických a evangelických pozic na 

úrovni vedení špitálu i mezi jeho chovanci zaujímá řezenský špitál svaté Kateřiny v dějinách 

špitálnictví netradiční pozici. Správa špitálu byla rozdělena mezi katolíky a evangelíky 

                                                 
294 Viz: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 882.  
295 Srov: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 16.  
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spravedlivě; v ideálním případě však měla rovnováha platit i u špitálníků, a to v tom smyslu, 

že by byla zaplněna polovina špitálských míst příslušníky staré a z druhé poloviny zastánci 

nové víry. Podle dostupných informací parita mezi obyvateli špitálu nefungovala úplně 

stoprocentně. Konfesijní situaci ve špitále lze monitorovat v určitých časových úsecích 

následovně. 

Tabulka č. 10: Počty špitálníků u svaté Kateřiny296 
 

rok úplní špitálníci 
katol. 

úplní špitálníci 
evang. 

poloviční špitálníci 
katol. 

poloviční špitálníci 
evang. 

1650-1699 115 89 131 

1700-1749 74 55 117 107 

1750-1811 98 83 92 89 

Počty špitálníků pro jeden každý jednotlivý rok bohužel v ucelené podobě k dispozici 

nemáme, pro první tabulkově vymezené období dokonce není jasné přesné rozlišení suchých 

špitálníků na věřící katolíky a protestanty.  

Další graf týkající se pouze špitálníků na plné zaopatření udává jednak nástin jejich 

celkového počtu v nárazových časových momentech a jednak jejich konfesijní rozdělení.297  
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U polovičních špitálníků bohužel stejná analytická data k dispozici nejsou.  

                                                 
296 Srov: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 16-22. 
297 Zdroj: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 886. 
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Zajímavou informací o špitálnících na plné zaopatření je věk, v jakém do špitálu 

vstoupili, a doba, kterou ve špitále prožili. Více či méně spolehlivé určení věku máme bohužel 

pouze u 54 almužníků, z čehož lze vypočíst průměrný věk špitálnic 54, 5 roku a špitálníků 

56,7 let298. Tato čísla se týkají špitálníků opravdových. U polovičních vypadá situace 

následovně: průměrný věk žen přijatých na suchou porci je 65,9 let a u mužů 74,6 roků299. 
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 Z těchto výsledků by bylo lze si potvrdit, že špitál nefungoval v pojetí zaopatřovacího 

starobince nebo hospice, nýbrž jako útulek pro movitější osoby, které ještě nebyly na pokraji 

svých tělesných sil a sešlé věkem a které si spíše pro sebe zajistily pohodlnou obsluhu 

s teprve nadcházejícím stářím. Vedle toho o deset let vyšší průměrný věk suchých almužníků 

může souviset s tím, že se jednalo o osoby z nižších sociálních pozic, které, měly-li jistotu 

střechy nad hlavou, byly zvyklé pracovat do vyššího stáří, a k viktuální porci žádané od 

špitálu je přivedla až fyzická neschopnost zapříčiněná postupujícím stářím. Rekordně 

nejstarším nově přijatým špitálníkem byl 97letý stařec Hannß Fuchs.300 Naproti tomu 

nejmladší osobou, která byla do špitálu vzata, byla pětadvacetiletá Anna Maria Gabmayerin. 

Jedná se o více méně výjimečný případ, protože šlo o ženu, která se ocitla ve velké materiální 

tísni,  a tak jí byla dána přednost před dvakrát tak starými osobami.301 Pro úplnost lze dodat, 

že špitál nikdy nezaopatřoval děti nebo mládež, i kdyby trpěly fyzickým, mentálním, 

                                                 
298 Viz: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 23 a 25. 
299 Srov: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 29 a 30.  
300 Srov: TAMTÉŽ, s. 25. 
301 Viz: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 23.  
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majetkovým nebo společenským neduhem. Vedle špitálu svaté Kateřiny přece v Řezně 

fungovaly, jak už bylo výše zmíněno, zaopatřovací dětské ústavy - evangelický sirotčinec a od 

první čtvrtiny 18. století i výchovný ústav pro děti302, a proto špitál své dostupné prostředky 

mohl soustředit výhradně na dospělé osoby.303  

Průměrná doba, kterou úplný špitálník ve svatokateřinském špitále strávil, se pohybuje 

okolo deseti let. Tento průměr zajímavě upravují krajní případy, kdy chovanec instituci 

opustil po osmnácti týdnech, nebo naopak ve špitále pobyl dlouhých 34 let.304 K záležitosti 

prvního špitálníka, který špitál po pár měsících opustil, je třeba poznamenat, že tak učinil 

dobrovolně a že nebyl svého druhu v historii špitálu svaté Kateřiny sám. Z pramenů víme 

dohromady o čtyřech osobách, které se ze své vůle špitálského místa vzdaly; jednalo se o 

osoby mladší 50-ti let, které se pravděpodobně cítily ještě statné a zdatné k novému začátku 

mimo špitálské zdi.305 Otázkou pak zůstává, z jakých pohnutek se o místo ve špitále vůbec 

ucházely; prameny však v tomto ohledu mlčí. Není bez zajímavosti, že v 17. století se doba 

pobytu ve špitále pohybovala průměrně okolo sedmi let, zatímco ve století následujícím to 

bylo už čtrnáct roků. Tento zarážející rozdíl vyplývá zřejmě ze zvyšujících se očekávání 

v důsledku zlepšených životních podmínek a tím i zkvalitněného špitálského servisu.306  

Úplní špitálníci u svaté Kateřiny umírali průměrně ve věku 71 let.307 Vzhledem 

k postulátu, že za starého byl považován v raném novověku člověk nesoucí na svých bedrech 

pět křížků308, je věk úmrtí špitálníků velmi vysoký. Pro vysvětlení se nabízí teze, že se 

špitálníci dožívali úctyhodného věku vzhledem k tomu, že dostávali pravidelné, promptní a 

vyvážené zaopatření, díky kterému měli zabezpečeny důležité životní potřeby - na rozdíl od 

lidí, kteří se museli ve stáří o sebe postarat sami a špitálskou péči nikdy nezažili.  

Analýzy spojené s počtem roků lze do jisté míry provádět i u skupiny špitálníků 

polovičních, tj. pouze docházejících do špitálu na viktuální porci. Jak už bylo výše řečeno, 

almužníci přijímající od špitálu svoji potravinovou porci byli v průměru o deset let starší než 

ti, kteří se špitálské podpoře těšili v plné míře i s ubytováním. Vyšší věk těchto suchých 

špitálníků by mohl vést k mylné domněnce, že své porce využívali kratší dobu než plní 
                                                 
302 Srov: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 572n a dále 612n.  
303 Výjimku tvoří dítě Maria Regina Schreiberin, které pobíralo suchou porci po své matce, přičemž mělo dalších 
5 sourozenců, se kterými se o porci mohlo podělit. Srov: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 29.  
304 V prvním případě se jedná o Josepha Schüttera, ve druhém pak o Marii Magdalenu Oberdorfferin. Srov: 
NEUMAIER, Die Pfründner, s. 27 
305 Viz: TAMTÉŽ, s. 27.  
306 Srov: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 28. 
307 Viz: TAMTÉŽ.  
308 Srov: Richard van DÜLMEN, Kultur und Alltag in der Frühen Neuzeit. Bd 1. Das Haus und seine Menschen. 
16.-18. Jahrhundert. München 1990, s. 209n.   
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almužníci, protože kvůli svému věku byli blíže smrti než jejich kolegové o průměrných deset 

let mladší. Podle pramenů totiž vychází, že poloviční špitálníci pobírali své porce jen o 

zanedbatelně jinou, a to dokonce delší dobu, než plní špitálníci; v průměru 11,8 let, zatímco 

první skupina špitálníků zmíněných 10 let.309 Druhým zajímavým momentem je to, že u 

opravdových špitálníků se v průběhu času jejich pobyt ve špitále v průměru prodlužoval, 

přičemž u polovičních špitálníků byla tendence opačná – doba pobírání požitků od špitálu se 

zkrátila z průměrných 34,5 let k roku 1699 na 9,9 roku na konci 18. století. Tato změna 

souvisí zřejmě s celkovou proměnou společnosti a životních poměrů jejích potřebných.310  

Dalším aspektem zkoumání špitálníků jsou okolnosti, za kterých dotyční špitál a jeho 

dobrodiní opustili. U většiny špitálníků byl důvodem odchodu ze špitálu odchod ze světa 

vůbec. Příčiny smrti souvisely převážně s věkem špitálníků. Vyskytují se však i případy, kdy 

špitálník musel opustit špitál ještě zaživa. Walburga Huberin byla poslána domů ze špitálu za 

svým bratrem, který ji mohl zaopatřit, zatímco vzdorovitá a odbojná Anna Barbara Wadlin 

byla pryč ze špitálu vykázána pro své nepřístojné chování.311 Neztratila však svoje 

almuženským úřadem přislíbené vyživení, byla totiž přemístěna do východního špitálského 

dvora, který - jak už řečeno - sloužil i jako káznice. Naproti tomu špitálník Joseph Schütter 

odešel ze špitálu dobrovolně po čtyřech měsících strávených v ústavu, jelikož se nedokázal 

integrovat do špitálského společenství a  nemohl si zvyknout na špitálskou samotu, ve které 

by měl prožít celý zbytek života.312 Dobrovolně ze špitálu odešla po pouhých devíti dnech též 

vdova Anna Barbara Wittmanin nebo po roce a čtvrt vdova Johanna Catharina Viermezin, 

ježto se rozhodly raději vrátit do města a zaopatřit se samy.313 Existuje i případ, kdy žena, 

která měla místo ve špitále rozhodnutím špitálské rady přislíbeno, nabízenou šanci  nepřijala a 

dala přednost řezenskému špitálskému východnímu dvoru.314 Zajímavou osobou byla též 

vdova po mědirytci Elisabetha Wagnerin, která byla přijata na plné špitálské zaopatření. Kvůli 

postranním výdělkům ze zpracováním bavlny jí hrozilo vyhoštění ze špitálu. Proto se ve 

svých 73 letech rozhodla špitál dobrovolně opustit. O čtyři roky později se však ucházela o 

špitálské místo na suchou porci.315 Jestli jí bylo vyhověno, prameny neprozrazují. Kromě 

                                                 
309 Srov: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 888 nebo NEUMAIER, Die Pfründner, s. 31.  
310 Viz: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 31. 
311 Srov: TAMTÉŽ, s. 34n. 
312 Ke sluchu světského špitálského mistra se však doneslo, že se chtěl špitálník Schütter znovu oženit, což bylo 
pro další setrvávání ve špitále nepřijatelnou okolností, a tak brány špitálu musel opustit. Vzhledem k tomu, že ve 
špitále pobyl tak krátce, požadoval vrácení své zákupní sumy 81 zlatých. Výsledným kompromisem dostal zpět 
alespoň polovinu. Srov: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 36. 
313 Srov: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 37.  
314 Jedná se o vdovu Hellenu Beurin na konci 17. století. Viz: TAMTÉŽ, Die Pfründner, s. 37.  
315 Srov: TAMTÉŽ.   
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vdovy Wagnerové lze konstatovat, že osoby, které špitál opustily dobrovolně, byly relativně 

mladého věku do padesáti let, a možná tak vycítily a využily lepší šanci než stereotypní dožití 

uvnitř špitálských zdí.  

I u polovičních špitálníků existují doklady, že byla almužníkovi porce odebrána. 

Důvodem mohla být morální nedůstojnost, vstup do sňatku, uzdravení z nemoci nebo nabytí 

dědictví.316   

Složité rodinné zázemí bylo další z příčin, pro kterou byla osoba přijata do špitálského 

azylu a která tedy napovídá o skladbě špitálníků. Ztráta manžela nebo rodičů uvrhla 

pozůstalého do složité sociální situace přinášející společenský handicap, v níž se další život 

scvrkl do nepřetržitého boje o přežití. Osiřelé děti mohly být po dosažení určitého věku 

alespoň využity jako pracovní síla - tak jako tak ovšem fungoval dětský sirotčinec a výchovný 

ústav - avšak vdovec nebo vdova v letech byli často těmi, kdo o místo ve špitále na zaopatření 

požádal. Vdovami bylo 60% všech opravdových špitálnic, ostatních 35 % tvořily ženy 

neprovdané a 5% připadá ženám vdaným. Je zajímavé, že pouhé tři ženy ze skupiny vdov 

trpěly tělesných neduhem, ostatní se při vstupu do špitálu těšily dobré zdravotní kondici.317 U 

mužů větší skupinu než vdovců tvoří svobodní. Z pramenů víme též o deseti manželských 

párech, které byly do špitálu na plné zaopatření přijaty. Jedni manželé přišli postupně po sobě, 

v ostatních případech byl pár vzat do péče současně. Stalo se však v případě manželů 

Gleisselových, že špitálská rada rozhodla pouze ve prospěch Georga Gleissela a jeho žena 

z nejasných důvodů přijata nebyla, ačkoliv manželé společně nabízeli vstupní sumu 100 

tolarů. Ženě bylo pouze dovoleno přiživovat se na manželově porci a až osm let po manželově 

smrti vystupuje Christina Gleisselová jako plná špitálnice.318  

Na poloviční suchou porci byly do špitálu přijímány manželské páry také, avšak s tím 

rozdílem, že se museli oba manželé podělit o jednu almužnu, zatímco u opravdových 

špitálníků měl každý z dvojice svoji vlastní porci. Například Johann Stephan Carl se musel 

rozdělit o jeden špitálský příděl s manželkou a jejich osmi dětmi.319   

Vzhledem k tomu, že špitál svaté Kateřiny patřil mezi špitály měšťanské, od poloviny 15. 

století platilo pravidlo, že každý úplný špitálník musí vlastnit měšťanské právo. Špitálským 

úředníkům tak připadala povinnost kontrolovat, zda jsou jména všech chovanců špitálu 
                                                 
316 Viz: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 888. Nelze obecně říct, jestli překážkou k dodávání porce mohla být i 
konfesijní rozdílnost, ovšem je zarážející, že  7 žen, kterým byla porce odebrána a proto byly převzaty do jiného 
zařízení, patřily bez rozdílu k táboru evangelíků. Srov: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 39.  
317 Srov: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 41.  
318 Srov: TAMTÉŽ, s. 42. 
319 Srov: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 44.  
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opravdu zanesena do knih měšťanského práva. Ze 638 plných špitálníků mělo 528 měšťanské 

právo spolehlivě propůjčeno, u ostatních bylo zřejmé, že jsou alespoň příbuznými řezenských 

měšťanů. Ze 117 polovičních špitálníků, u nichž je záznam o stavu dochován, tvoří lví podíl 

vdovy po řezenských měšťanech, zbylí byli měšťanskými potomky.320  

Ke špitálské klientele nepatřily automaticky osoby neduživé nebo infekčně nakažené. Až 

špitálský řád z let 1628-1634 přikazoval, že špitál nemá před nakaženými osobami zavírat své 

brány. Tyto však musely být v izolaci, aby nákazu nešířily po špitále. Pečovala o ně špitálská 

matka, která se tím sama vystavovala infekci. Jednou týdně se nemocný dočkal i odbornější 

lékařské vizity. Kromě těchto nakažlivě nemocných byli ve špitále zaopatřeni i lidé stižení 

slepotou, hluchotou, se zchromlými končetinami, po mrtvici, s duševními či psychickými 

poruchami. Postižení různého druhu však tvořili kapku v moři všech svatokateřinských 

špitálníků, proto je nasnadě, že většina mrzáků a postižených, pakliže nebyly jejich rodiny s to 

se o ně postarat, byla zabezpečena v jiných řezenských ústavech.321 Lehce vybočujícím 

případem je špitálník Matthias Walter, který trpěl neduhem zvaným závislost na alkoholu. Už 

při přijetí mu byly jasně vymezeny podmínky, za kterých může ve špitále bezproblémově 

setrvávat; za jakýkoliv alkoholový exces by byl ze špitálu vyhoštěn a ze své vysoké vstupní 

zákupní částky 300 tolarů by mu byl vrácen jen nepatrný díl. Díky vlivným přímluvcům 

města Řezna i přes určité problémy nakonec ze špitálu vyhozen nebyl a špitálská rada 

dokonce rozhodla - patrně z obav, aby kvůli Walterovi špitál navenek nezískal špatnou pověst 

- že v rámci pozitivní prevence dostane ke svému dennímu přídělu piva ještě jeden malý 

korbel navíc.322  

Ve špitálských seznamech se zachovaly údaje o povolání u dohromady 131 osob. 

V zorném úhlu konfesijního rozlišení mužských chovanců a jejich povolání se vesměs u 

protestantských jednalo o počestná městská řemesla od apatykáře přes účetního až po stolaře, 

zatímco u katolíků bylo více osob označovaných jako čeledín, kočí, vrátný, nádeník.323 Určitá 

sociální nerovnost mezi evangelickými a katolickými špitálníky je vysvětlitelná tím, že 

vzhledem k vyhraněnému postoji Řezna k protestantismu měli jeho zastánci snazší přístup a 

cestu k honosnějším pozicím a řemeslům než katoličtí obyvatelé říšského města. Tato sociální 

diskrepance s sebou nese paralelu, že mezi katolickými obyvateli bylo díky jejich společensky 

méně zajímavému postavení zákonitě více osob mezi potřebnými a že si materiální podporu 

                                                 
320 Viz: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 885.  
321 Viz: TAMTÉŽ, s. 886. 
322 Srov: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 58. 
323 Srov: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 884.  



 90

od špitálu zasluhovali intenzivněji než evangeličtí. Ohledně povolání patřily u ženských 

špitálnic bez ohledu na vyznání k majoritě služebné a pomocnice v domácnosti. Některé 

z nich byly zároveň svobodné, přičemž je pozoruhodné, že si veškeré úspory schraňovaly  

namísto svého věna na zakoupení ubytování ve špitále na stáří. Mnohé z chovanek přišly do 

špitálu jako vdovy, a proto je v pramenech poznámka, jaké povolání vykonával jejich zesnulý 

manžel. Spektrum těchto povolání je velmi široké a pestré; hlavní kategorií jsou klasická 

městská řemesla, vyskytuje se však i post chirurga nebo obchodníka s kořením.324 Prostor si 

bezesporu zasluhuje zmínka o Marii Barbaře Hagnin, jejíž zemřelý manžel vydělával na 

živobytí jako nádeník, a ona se přesto stala špitálskou matkou. Ačkoliv byl jistě při 

rozhodování o špitálnících a jejich personálu zohledňován původ, stav a povolání, v případě 

špitálnice a špitálské matky Hagnové sehrály zřejmě svou roli i osobní kvality a charakter.325  

V případě služebníků a služebnic, kteří se stali špitálskými chovanci, prameny nemlčí ani 

o tom, kdo jim službu dával. Proto se dozvídáme, že celkem 35 osob působilo jako pracovní 

síla ve špitálském hospodářství nebo ve službách samotných špitálských představitelů. 

V prvním případě to byli zaměstnanci špitálského dvora v Aschachu, v druhém se jednalo 

hlavně o posluhování špitálským představeným duchovní lavice - dómskému kazateli, 

proboštu, nebo děkanovi. Zaměstnání ve službách světského špitálského mistra je podle 

pramenů rovněž doložitelné.326 Lze se domnívat, že dotyční, kteří se osobně zasloužili o určité 

blaho špitálských správců, měli pak cestičku do špitálu na porci spolehlivě prošlapanou. 

Záznamy o vstupních penězích, které hrály roli při přijetí špitálníků a pro špitálské 

financování, máme ve pramenných seznamech doloženy u celkem 193 osob, přičemž tyto 

dohromady ke špitálu darovaly 15 473 zlatých a 100 tolarů. Na jednu osobu tak připadá 

průměrná částka 80,9 zlatek. Do konce 17. století se vstupní částky pohybují pod tímto 

průměrem - okolo 38 zlatých za osobu, suma se navyšuje až postupně na průměrných 110 

zlatých okolo poloviny 18. století, což představuje nárůst téměř trojnásobný.327 Zajímavé je 

zjištění, že vstupní částka avizovala konfesijní rozdílnost jednotlivých suplikantů. Zatímco 

katoličtí uchazeči ke špitálu přinesli dohromady dvanáct tisíc zlatých, jejich evangeličtí 

protějškové pouhé dva a půl tisíce. Zřejmě se tu naplňuje domněnka, že cesta katolických 

suplikantů ke špitálské porci byla trnitější, a tak museli katoličtí jednotlivci do špitálské 

                                                 
324 Srov: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 71.  
325 Srov: TAMTÉŽ, s. 73.  
326 Např. Barbara Vischerin nebo Anna Johanna Elisabetha Leissleinin byly služkami u dětí špitálmistra, Maria 
Regina Steinmetzin zase posluhovala špitálskému mistru jako kuchařka. Srov: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 
81n. 
327 Srov: KRÖGER, Armenfürsorge, s. 883. 
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pokladnice přispět vyšší částkou, aby si chtěnou špitálskou porci vydobyli. Z hlediska pohlaví 

zaplatili špitálu vyšší sumu mužští chovanci než ženy, a to o téměř 40 florénů. Na základě 

sociální diferenciace špitálníků je patrné, že sluhové a služky přinesli v průměru celých 110 

zlatých, zatímco vdovy po řemeslnických mistrech, které stály ve společenském žebříčku 

minimálně o jednu příčku výše, zaplatily průměrně pouze polovinu. Celkovou hodnotu 

zákupní částky však neovlivňoval pouze petent; při finanční nedostatečnosti špitálského 

rozpočtu si špitálští představení mohli navýšit sumu podle momentální potřebnosti. Na to 

doplatila např. Margaretha Mayrin, která špitálské radě nabídla 60 zlatých, avšak její 

představitelé určili, že bude přijata jen tehdy, jestliže zaplatí 100 zlatek.328 Určitý handl se 

vstupními špitálskými penězi představuje i případ šafáře a jeho manželky ze dvora 

v Aschachu.329 Lze najít i pár příkladů, kdy se špitál s ohledem na vážnou finanční krizi 

suplikanta vstupních peněz vzdal nebo přijal žadatele za nižší sumu peněz, než jakou tento 

původně přislíbil.330 Jinak si špitál pečlivě hlídal, zda vůbec a jestli v dodržených lhůtách 

špitálníci zaplatili celou zákupní částku.  

Z výše naznačeného tedy vyplývá, že špitál svaté Kateřiny fungoval jako podpůrná 

instituce a nadace pro lidi, kteří se sami bez podpory nemohli hospodářsky uhájit a kteří 

s respektem ke špitálským pravidlům mohli strávit mezi jeho zdmi důstojně podzim svého 

života.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
328 Srov: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 96.  
329 Oba přislíbili ke špitálu vstupní částku 200 zlatých a po smrti obou dvou dalších 100 zlatých, přičemž po 
úmrtí jednoho se druhý pozůstalý zaváže každoročně špitálu zaplatit 8 zlatek. Za to všechno manželům bude 
poskytnut samostatný pokojíček. Špitál však požadoval jako zákupní částku rovnou celých tři sta zlatých, 
k čemuž nakonec manželé svolili, ovšem do doby, než se pro ně uvolnil oddělený pokoj, pobírali špitálské 
zaopatření zadarmo. Srov: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 97. 
330 Anně Marii Gablerin byla částka snížena z původních 150 zlatek na 125, zatímco Anna Dernbergerin byla 
přijata na opravdovou porci zcela gratis. Srov: NEUMAIER, Die Pfründner, s. 98.   
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Závěr 
Srovnání obou špitálů 

Na základě studia pramenů a literatury, které máme k tématu českého a německého 

špitálu k dispozici, je třeba přiznat, že pro řezenský špitál existuje znatelně více materiálů a 

tím i vytěžitelných informací než pro jeho pražského „kolegu“. K tomu je ovšem třeba jedním 

dechem dodat, že prameny pro svatokateřinský špitál přinášejí k problematice špitálníků a 

jejich každodennosti data spíše sociologicko-statistická, zatímco jsou dostupné a zpracované 

prameny pro špitál svatého Pavla bohatší na přiblížení dějů a úskalí mezilidských vztahů, 

které špitálníci dennodenně prožívali.   

Oba dva špitály, které proti sobě stojí, fungovaly ve velkém a politicky významném 

městě. Nebyly však jediným zařízením svého druhu, které v těchto městech existovalo; vedle 

nich zároveň poskytovalo na tomtéž prostoru zázemí potřebným více podobných institucí, 

které dohromady tvořily jakýsi systém chudinské péče. Špitál svaté Kateřiny začal svoji 

existenci o několik století dříve než institut svatopavelský, avšak s ohledem na to, že se 

řezenský špitál svojí středověkou funkcí ubikace pro poutníky a nemocné chudáky 

novověkému rázu obou špitálů úplně nepodobal, je porovnávání  špitálů vymezené tak jako 

tak dobou raného novověku relevantní. Zajímavým pojítkem pro oba špitály je to, že zažily 

v šestnáctém století určitou politickou regresi. V Praze byla spojena s represemi kvůli 

stavovskému povstání, v Řezně zase s přijetím reformace. Oba špitály pak shodně pocítily 

útrapy třicetileté války a tím zapříčiněné fyzické poničení, ba dokonce téměř totální zánik. 

Z hlediska správního fungování se špitály v některých aspektech rozcházejí. U svatého 

Pavla je při samotném založení špitálu vrchním patronem panovník, v případě 

svatokateřinského špitálu pak řezenský biskup. V Řezně podporu potřebných koordinoval 

almuženský úřad, jemuž svatokateřinský špitál ve vyšší instanci podléhal, zatímco v Praze 

podobný zastřešující úřad pro špitály nenalezneme. Vedle toho se lišily i samotné špitálské 

orgány počtem svých zastupitelů. Veličinou kontroly dvou špitálských úředníků u svatého 

Pavla byli špitálští inspektoři. U svaté Kateřiny špitálská inspekce neexistovala, za to však 

samotné špitálské grémium tvořilo osm osob - z poloviny světských a z poloviny duchovních. 

S předeslanými problémy Řezna způsobenými přijetím reformace, která situaci ve špitále 

determinovala, souvisí poctivé rozdělení pozic ve špitálské radě na katolické a protestantské.  

Paritní systém špitálské správy nemá v žádném dalším z pražských či řezenských špitálů 
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obdoby. K tomu je dobré povědět, že pro svatopavelský špitál nastává ve vyjádření se 

k jakýmkoli otázkám spojeným s konfesijní situací ve špitále velké silentium.  

V aspektu kompetencí, které měli dva špitálští úředníci u svatého Pavla lze mluvit o 

paralele k povinnostem a možnostem, které dával úřad řezenským svým špitálským mistrům. 

S malým rozdílem toho, že jeden špitálský mistr u svaté Kateřiny zastával zároveň místo 

špitálského faráře, přičemž  pražský kněz do špitálu docházel zvenčí a více povinností si 

kromě vykonání bohoslužeb a zaopatření umírajících ve špitálské správě nenesl. Pochopitelný 

je i nepoměrně větší počet řezenského špitálského personálu vzhledem k tomu, že tento špitál 

zaopatřoval objemnější špitálskou klientelu.  

Rozsáhlejší byly i statky, které špitál svaté Kateřiny vlastnil; je to dáno delší historií 

tohoto špitálu, během níž svoje nemovité jmění mohl nashromáždit a z jehož produktů čerpal 

prostředky na zabezpečení provozu špitálu. U svatého Pavla však máme k dispozici více 

informací o peněžních odkazech konkrétních měšťanských donátorů, kteří špitálu hodně přáli 

a z jejichž velkorysého dobrodiní špitál ve svém financování špitálského chodu těžil. Zájem 

pražských měšťanů finančně participovat na špitálském provozu, aniž by od něj čekali více 

než přímluvné modlitby, značí rozdílnost přístupu vzhledem k tomu, že u špitálu svaté 

Kateřiny byl peněžitý dar ke špitálu spojen s požadavkem umístění v něm. Řezenský špitál 

byl po třicetileté válce, kdy se jeho nemovité jmění znatelně ztenčilo, poměrně závislý na 

každé koruně od člověka, který od špitálu hodlal využít jeho nabízené přístřeší, a proto si 

leckdy reguloval podle momentální hospodářské situaci výši takového daru respektive 

zákupních peněz. Na druhou stranu si tím, že dotyčný špitálu notně přispěl na své zaopatření, 

zaručil větší svobodu než špitálník svatopavelský, který byl přijat na fundaci a kterému bylo 

téměř na každé kroku zdůrazňováno, že je vzat na milost a že svůj vděk instituci a 

chlebodárcům musí neustále náležitě projevovat.  

V rámci zkoumání špitálské klientely je už na počátku třeba zdůraznit, že špitál svaté 

Kateřiny rozlišoval pouze dvě skupiny almužníků, zatímco v jeho pražském protějšku jich 

bylo pět. Jasné je vymezení svatokateřinských špitálníků na úplné a poloviční, poměrně 

přehledně však fungoval i systém zaopatření u svatého Pavla. Ti, co docházeli do špitálu jen 

na peněžní porci, byli v prostoru říšského města zaopatřeni almuženským úřadem. 

V řezenském špitále také nemáme doklady osobách, které by v něm bydlely a zároveň nebyly 

zabezpečeny po stránce vyživovací, zatímco u pražské instituce takoví špitálníci tvořili 

nemalé procento všech špitálem jakkoliv opečovaných osob. 
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Ke špitálským ovečkám v Řezně nikdy nepatřily děti, svatopavelský špitál zase naopak 

neposkytoval dobrodiní svým poddaným ze špitálských statků.  

Zajímavým zjištěním je to, že špitál svaté Kateřiny nezaopatřoval své almužníky 

oblečením; naopak dovoloval, aby špitálníci prodávali jídlo, které od špitálu dostávali, a za ně 

si ve městě ošacení a ložní prádlo obstarávali. Svatopavelský špitál vedle toho dával svým 

obyvatelům kusy oděvů v explicitně určených intervalech.  

Pořadí závažnosti důvodů, pro které bývali almužníci do špitálů přijati, se u obou 

exponovaných zařízení také rozchází. Zatímco u špitálu svatého Pavla v prvé řadě rozhodoval 

počet míst, sešlost věkem, chudoba a slovo přímluvce, u  řezenského špitálu hrály 

nejzásadnější roli peníze a práceschopnost, které mohl suplikant za své přijetí špitálu 

nabídnout.  

Skutečnost, že je možné, aby špitálník opustil ze své vůle špitálskou ubikaci, je velmi 

překvapující. Stalo se tak nejednou ve špitále svaté Kateřiny a důvodem většinou bylo 

rozhodnutí se pro jinou životní dráhu než stereotypní přežívání mezi špitálskými zdmi.  

Povinnosti špitálníků od neporušení morální zachovalosti, přes pravidelnou účast na 

bohoslužbách až k vykonávání užitečných prací pro špitál jsou shodné pro obě dvě instituce. 

Snad je jen u svatopavelského špitálu, jak už bylo řečeno, více zdůrazněna povinnost modlení 

za dobrodince.  

Špitál svaté Kateřiny hraje prim v množství informací, které napovídají o společenské 

skladbě špitálských obyvatel od určení konfese, věku, povolání, až po vyčíslení let pobytu ve 

špitále. Je to dáno dochovaností potřebných pramenů - dvou seznamů špitálníků, které nemají 

u svatého Pavla svůj protějšek. Při sociologickém zkoumání svatopavelských špitálníků  se 

musela data omezit na jejich sedminové množství a na excerpci ze špitálských knih, které 

k evidenci špitálníků nebyly primárně určeny.  

I přes výčet některých rozdílností, které mezi oběma špitály vyvstávají, lze konstatovat, 

že oba špitály shodně podle svých možností plnily svého času funkci instituce, která 

pomáhala stárnoucím, již nemohoucím nebo jinak potřebným lidem různého původu a ražení, 

aby mohli důstojně a v určité kvalitě prožívat své dny, které jim byly na světě vyměřeny.  

 

 
 
 



 95

Závěrečné slovo 
Při nezbytné rekapitulaci a hodnocení výsledků, které jsou v diplomové práci předloženy, 

se nelze ubránit jisté pochybnosti, zda se sonda do fungování špitálu svatého Pavla a její 

srovnání s řezenským špitálem svaté Kateřiny zdařila. Pevně však věřím, že ano, že některé 

mezery a nejasnosti, které i přes nastudování a zpracování určitého množství pramenů a 

literatury pražské a řezenské špitálské tematiky zůstaly, nejsou nedostatkem této práce, ale 

naopak motorem k dalšímu bádání na poli dějin špitálů.  

Informace, které jsou pro oba špitály k dispozici, třebaže někdy rozdílného obsahu, se 

v mnohém doplňují a šikovně dokreslují celkový obraz instituce, která fungovala v době  

nelehkých sociálně-zdravotních podmínek. Společensky ohrožené skupiny byly stejné v Praze 

jako v Řezně, stejně jako člověk zůstal v potřebách materiálního zabezpečení nezměněn. 

Špitál tak významně svojí existencí mohl potřebným pomoci, a za to si zasluhuje označit jako 

instituce vpravdě lidská a užitečná. 

Špitál svatého Pavla svoji existenci násilně ukončil na sklonku 18. století, kdy byl 

nahrazen modernějšími institucemi podobného poslání, špitál svaté Kateřiny však dodnes stojí 

a je v provozu jako domov důchodců. Při návštěvě Řezna se mi naskytla příležitost pozdravit 

se s jedním z jeho obyvatel - špitálským dědečkem, který se vyhříval na špitálské lavičce a 

spokojeně pozoroval své okolí. Mým přání je, aby alespoň nepatrná spokojenost čišela i z očí 

toho, kdo bude tyto stránky číst.  
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Resume 
The institution of St. Paul ´s Hospital in Prague belongs to social-charitable institutions 

that had taken care of the needed poor, ill, old, widows and orphans in the early modern 

period. The history of St. Paul ´s Hospital had taken place in the area behind Poříčská brána 

and after the thirty year ´s war in so called Temple. Certain amount of information, explaining 

not only economic and administrative functioning of St. Paul ´s Hospital but also the history 

of day-to-day activities of the inhabitants, has been preserved in the hospital books in the 

Archive of the capital city Prague. The diploma thesis analyses material background of the 

hospital, the system of hospital donations, the administrative organisation with an accessible 

list of hospital clerks, and the quantity of care that the hospital was offering. In the list of the 

history of St. Paul ´s Hospital there is also enumeration of duties and rules that had to be 

followed in order to stay in the hospital as well as references to the conditions and reasons for 

the admission of hospital applicants. 

The comparison with St. Catherine ´s Hospital in Regensburg, which is unique for its 

parity functioning and both catholic and evangelic patients care, brings interesting evidence 

for the fact that Czech and German institutions do not differ in the basic issues and that they 

have irreplaceable role within the support of the underprivileged. 
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Zusammenfassung 

Das Sankt-Paul-Spital in Prag gehört zu den sozial-charitativen Anstalten, welche in der 

Frühen Neuzeit die Bedürftigen Armen, Kranken, Alten, Witwen oder Waisen besorgten. 

Über das Spital, dessen Geschichte sich im Raum hinter dem Poritscher Tor und nach dem 

Dreißigjährigen Krieg im sogenannten Templ abspielte, erhielt sich in den Spitalbüchern aus 

dem Archiv der Hauptstadt Prag bestimmte Menge von Informationen, welche neben 

wirtschaftlicher und administrativer Funktionsfähigkeit bringt auch Sicht in die Geschichte 

der Alltäglichkeit. In dieser Arbeit werden also Vermögenslage, System der 

Spitalfundationen, Verwaltungsorganisation mit erreichbarer Liste der Spitalbeamten sowie 

auch Umfang der Spitalinsassenpflege auseinander gesetzt. In der Übersicht über die Sankt-

Paul-Spitalsgeschichte fehlen doch nicht Erwähnungen über die Umstände und Gründe, denen  

liegt die Annahme der Spitalsuplikanten zugrunde. Gegenseitig wird auch Aufzählung der 

Pflichten und Regeln hinzugefügt, welche man halten mußte, um ruhig im Spital wohnen zu 

können. 

Gegenüberstellung mit dem Sankt-Katharinen-Spital in Regensburg, welches ist ganz 

spezifisch mit dem Paritätsprinzip seinen Verwaltungssystems und mit der Besorgung sowie 

der katholischen als auch der protestantischen Pfründner, bringt sonst interessante 

Erkenntnisse darüber, daß sich die tschechische und deutsche Anstalt in grundsätzlichen 

Fragen nicht unterscheidet und daß sie in der Geschichte eine unvertretbare Rolle in der 

Armenfürsorge nimmt.  
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Použité prameny a literatura 
Prameny 

Archiv hlavního města Prahy: 

Listina PPL I 638/3 Arcibiskup Harrach schvaluje přenesení špitálu sv. Pavla do Templu. 

Listina PPL IV 10770 Smlouva o umístění A. K. Wirtové do špitálu. 

Rukopis 203 Instrukce lidem hrobničným vydaná z úřadu 1588. 

Rukopis 1639 Registra hlavní záduší týnského 1613-1752. 

Rukopis 2901 Liber memorabilium xenodochii St. Pauli anno 1546. 

Rukopis 2902 Instrumenta fundationum.  

Rukopis 2903 Gedächtnisbuch der St. Pauli Bekehrungsspital Iurisdiction. 

Rukopis 2904 Liber hospitalis xenodochii st. Pauli convertionis ab anno 1637. 

Rukopis 2905 Manuale der St. Pauli Bekehrungsspital Iurisdiction ab anno 1680. 

Rukopis 7743 Geld Rechnung bei dem Prager Altstädter burgerlichen Hospitali S. Pauli 

Bekehrung Anno 1778. 

Rukopis 7744 Geld Rechnung bei dem burgerlichen Hospitali S. Pauli Bekehrung in der 

königlichen Alten Haupt Stadt Prag  Anno 1779. 

Rukopis 7745 Geld Rechnung bei dem burgerlichen Hospitali S. Pauli Bekehrung in der 

königlichen Alten Haupt Stadt Prag  Anno 1780. 

Rukopis 7746 Geld Rechnung bei dem burgerlichen Hospitali S. Pauli Bekehrung in der 

königlichen Alten Haupt Stadt Prag  Anno 1781. 

Rukopis 7747 Geld Rechnung bei dem burgerlichen Hospitali S. Pauli Bekehrung in der 

königlichen Alten Haupt Stadt Prag  Anno 1782. 

Rukopis 7748 Geld Rechnung bei dem burgerlichen Hospitali S. Pauli Bekehrung in der 

königlichen Alten Haupt Stadt Prag  Anno 1783. 

Národní archiv:   

Fundační komise F IV/20 d,e, f, karton č. 70 a 71. 

Fundační komise J VI/1, karton č. 79. 

Fundační komise P V/1-5 P, karton č. 101 a 102.  
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