
studie

16

Kovář / Poznámky ke stavebnímu vývoji severní kaple a chóru kostela P. Marie pod řetězem v Praze

ROČNÍK XXIX /  2013 /  č.  1

POZNÁMKY KE STAVEBNÍMU VÝVOJI SEVERNÍ KAPLE 
A CHÓRU KOSTELA P. MARIE POD ŘETĚZEM V PRAZE  
NA MALÉ STRANĚ

MIROSLAV KOVÁŘ

Stavebně historický průzkum přinesl nové poznatky o stavebním vývoji gotického presbytáře a přilehlé dvoupodlažní kaple kostela Pan-
ny Marie pod řetězem, který je součástí areálu johanitské komendy. Studovaná nálezová situace je klíčová, a v současnosti již v zásadě  
jediná, pro verifikaci prvních gotických proměn románské baziliky a k pochopení vývojových etap gotického chrámu. Podrobněji byla, 
formou dílčích zjištění, klasifikována především raně gotická a pozdně gotická etapa výstavby objektu.

NOTES ON THE BUILDING DEVELOPMENT OF THE NORTH CHAPEL AND CHOIR OF THE CHURCH OF OUR LADY BENEATH THE CHAIN IN PRA-
GUE MALÁ STRANA

A building history survey produced new data concerning the structural development of the Gothic presbytery and the adjacent two-floor 
chapel of the church of Our Lady Beneath the Chain, a part of the Knights of St. John commandry area. The studied context is a key feature 
and currently the only one known for identification of the first Gothic changes of the Romanesque basilica and for understanding the develo-
pment phases of the Gothic temple. Primarily the early and late Gothic building phases were classified in detail by intermediate discoveries.
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Stručný přehled dosavadních názorů na stavební vývoj kostela a přilehlé severní 
kaple ve středověku 
Starší literatura věnovala pozornost především románské podobě a výstavbě kostela, tedy ze-
jména zbytkům boční lodi transeptu a zbytkům jižní lodi románského kostela (Fiala 1907, 14). 
Románský kostel byl rekonstruován jako trojlodí s  transeptem a třemi apsidami (Fiala/Podlaha 
1903,184) a již dříve se předpokládalo, že vyrůstal po roce 1159 (lehner 1903, 97). Pozornost 
starší literatury přirozeně přitahovalo konstrukční řešení trojlodí, kde se střídaly sloupy válcové 
a polygonální (lehner 1905, 431). Bylo upozorněno na to, že vlastní románská bazilika vykazuje 
složitější stavební vývoj, v první fázi prezentovaný výstavbou východního závěru, v druhé pak 
budováním trojlodí (Mencl 1948, 92). Představu složitého nárůstu kostela johanitské komendy 
předpokládaného již V. Richtrem, akceptovala v podstatě i novější literatura (Merhautová1971, 
247), která rovněž spatřuje v samotné stavbě „dílo“ domácího prostředí. V padesátých letech 
20. století byl vymezen rozsah románské komendy, jejíž zdivo je v překvapivě značném rozsa-
hu zachováno ve východním a jižním křídle Velkopřevorského paláce (Píša 1961, 55). K román-
skému zdivu johanitského špitálu je přičítána románská zeď stojící dnes při severním obvodu 
čp. 287 (ibidem, 56). I novější literatura rekonstruuje svatyni Panny Marie pod řetězem jako (ba-
zilikální) trojlodí s transeptem a trojicí apsid (hlavsa/vančura 1983, 19; vlček/soMMer/Foltýn 1997, 
45; vlček 1999, 68). Navíc není vyloučena možnost, že v první stavební etapě bylo záměrem vy-
budovat svatyni se čtyřmi věžemi (dragoun 2002, 56). Jen na okraj připomeňme, že se na fundaci 
komendy a kostela účastnil král Vladislav II. Rovněž se předpokládá účast stavební huti pracující 
u sv. Jiří na Pražském hradě (nejnověji dragoun 2009, 184, 185).

Značně nejednotně se badatalé staví k dataci presbytáře a „sakristie“, která je kladena ještě do 
období posledních Přemyslovců. Se zahájením výstavby „nového“ kostela bylo podle Lehnera 
započato již ve 13.  století (lehner 1905, 480). K.  Fiala považuje protažený presbytář za raně 
gotický a upozorňuje na zbytky oken, jejichž „pruty“ byly na bankálu opatřeny „patkou o dvou 
válcích“ (Fiala 1907, 14). 

V. Richter se domníval, že zdivo sakristie a lodi (= presbyteria) je současné. Se sakristií bylo 
údajně při stavbě presbyteria počítáno (richter 1932, 50), což vyvozuje i z užití opěráku v ose 
závěru. Tuto gotickou výstavbu řadí do doby kolem poloviny 13. století, a to především z dů-
vodů spojitosti s „klášterem ve Strakonicích“ (richter 1932, 52). V případě protaženého pres-
bytáře, poukazuje autor na formální shodu v užití opěrného pilíře v ose závěru, a to jak u Panny 
Marie pod řetězem, tak ve Strakonicích (richter 1932, 52). Mezi výstavbou presbyteria, které 


