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Obr. 11. Praha 1-Malá Strana, kostel P. Marie pod řetězem. Zaměření jižního 
boku závěru severní kaple při styku s protaženým presbytářem. Popis nálezo-
vých situací: 1 – Fragment omítnutého výběhu starší klenby. 2 – Zřetelný „ústu-
pek“ ve zdivu s patrnou vodorovnou spárou. 3 – Svislá spára vymezující na jihu 
plochu „ústupku“ v líci zdiva. 4 – Recentní dozdění koruny zdiva z plných cihel. 
5 – Rub stávající barokní klenby přízemí kaple dodatečně vetknutý do staršího 
zdiva kaple. 6 – Druhotně použitý architektonický prvek se stopami po opra-
cování nástrojem s ozubeným ostřím. 7 – Zalomení závěru kaple. 8 – Opukový 
kámen, jehož poloha rámcově odpovídá směru jinak nezachovaného vnitřního 
líce jižního boku závěru kaple. 9 – Přezdění západního líce jižního boku vý-
chodního závěru kaple. Zdivo je tvořeno lomovým opukovým kamenem, zlom-
ky cihel a pálené střešní krytiny, pojivem je výrazná pórovitá vápenná malta 
šedé barvy. 10 – Cvikl barokní klenby z lomového opukového zdiva a cihel. Při 
jeho styku s obvodovým zdivem kaple je možné pozorovat fragmenty povrchu 
„původního“ líce závěru raně gotické kaple. 11, 12 – Poškozený bankál gotic-
kého okna chóru. 13 – Ostění gotického okna chóru. 14 – Relikt staršího zdi-
va (dodatečně podezděného i nadezděného) z lomových opukových kamenů. 
Průběh zbytku zdiva odpovídá ideálnímu průběhu jižního boku závěru kaple. 
Pojivem opukových prvků je vápenná malta nažloutlé barvy. 15 – Vrstva tvr-
dé vápenné malty bílé barvy v ložné spáře gotického ostění okna založeného 
pravděpodobně na starším zdivu kaple. 16 – Vrstva tvrdé vápenné malty bílé 
barvy, do níž byly založeny opukové prvky bankálu. 17 – Zdivo pilíře vyzdě-
ného ze smíšených prvků dodatečně přiloženého k meziokennímu pilíři. Zdivo 
opěrného pilíře je provázáno se zdivem chóru prostřednictvím dřevěné kotvy, 

vývoje severní kaple a přilehlé partie protaženého chóru je podmíněn přístupností konstrukcí 
a současným stavem poznání objektu. Předložená stručná charakteristika stavebního vývoje 
studovaných partií kostela a kaple má tedy pracovní charakter. 

Na tomto místě je nutné zmínit, že výstavba raně gotické kaple nepochybně navázala na starší 
raně gotické úpravy či výstavbu  komendy (velmi pravděpodobně  vlastního chrámu),  které jsou 
doloženy dosud nepovšimnutými  zlomky výrazných vejčitých žeber a doprovodnými laloškami  
zazděnými  druhotně v západní zdi chodby pod chórem (obr. 15). Vzhledem k časovému zařa-
zení těchto zlomků (viz níže)  se nabízí například představa první raně gotické přestavby staršího 
středního románského chóru, popřípadě pak jeho nové výstavby, k němuž se  původně vázala 
severní kaple. Po jeho odstranění v souvislosti s výstavbou stávajícího protaženého chóru, byla 
kaple zapojena do nového  konceptu  gotické  výstavby kostela.

K první stavební fázi sledovaného prostoru, tedy podstřeší severní kaple při presbytáři kostela, 
je možné přiřadit fragmenty koruny zdiva severní kaple, která má na jižní straně kvádrový (?) líc. 
V tomto zdivu se zachoval v západní partii fragment raně gotického ostění (obr. 4: 1, obr. 5: 1, 

pro kterou byly dodatečně vytesány kapsy do gotického zdiva chóru. 18 – 
Druhotně použitá (střešní) štípaná břidlice ve zdivu opěrného pilíře. 19 – Doda-
tečné podezdění (!) opěráku v souvislosti s vložením barokní klenby v přízemí 
kaple. Pojivem je tvrdá bílá vápenná malta. 20 – Fragment (patrně renesanč-
ního) ostění vytesaného z pískovce našedlé barvy osazeného ve zdivu pilíře 
chóru. 21 – Tvrdá hrubší bílá malta zřetelně dohozená ke zdivu opěrného pilíře 
(respektive k ložné maltě cihly použité ve zdivu opěrného pilíře). 22 – Relikt 
ložné malty na opukovém kameni staršího zdiva (které je pravděpodobně sou-
částí původní jižní obvodové zdi kaple). 23 – Přezděný úsek zdiva jižního boku 
závěru raně gotické kaple na pórovitou vápennou maltu („SJ D“ viz výše) šedé 
barvy. 24 – Vystupující opukový kámen náležející pravděpodobně původní jižní 
(nyní odtěžené) zdi kaple. 25 – Viditelné „štíbry“ mezi dodatečnou podezdívkou 
a reliktem staršího zdiva (kaple). Rovněž je zde možné pozorovat charakteri-
stický dutý prostor (po nekvalitním přilnutí podhozené malty). 26 – Recentní 
plomba kapsy v poškozené zazdívce gotického okna a kapsy pro kotvu zhla-
ví nedochovaného trámu. 27 – Ostění gotického okna chóru (z profilace je 
zachován obloun a část výžlabku). 28 – Torzo patičky prutu okenního ostění 
spočívající na válcovém soklíku založeném na okenním bankálu. 29 – Severní 
líc parapetu gotického okna se stopami po opracování nástrojem s ozubeným 
ostřím. 30 – Zachovaný fragment původního povrchu šikmého bankálu. 31 – 
Zazdívka gotického okna. 32 – Poškození líce gotického okenního bankálu. 
33 – Recentní betonový potěr. 34 – Hrana po nezachované partii válcového 
soklíku patky prutu gotického okenního ostění (zaměření Jakub Hlavatý, de-
skripce autor 2011, 2012).
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jsou. Důležitá je především pozice posledního dosud nepovšimnutého opěráku na západním 
konci severní zdi presbytáře (obr. 17). Tento detail prozatím unikal bližší pozornosti badatelů. 
Je zřejmé, že zdivo západně od uvedeného opěráku nepokračovalo. Rovněž je možné zjistit, 
že pozici tohoto opěrného pilíře odpovídá poloha triumfálního gotického oblouku zachovaného 
v interiéru presbytáře. Lze vyslovit domněnku o bývalé existenci provizorního uzavření gotic-
kého protaženého chóru, které se nalézalo v této pozici. V této souvislosti je třeba rovněž nově 
doplnit dosavadní předpoklad o rozsahu využití románského zdiva v gotických konstrukcích 
kostela. Pod střešním žlabem, při jižní zdi gotického presbytáře, tedy v podstatně východnější 
pozici než je dosud prezentováno, se ve značném rozsahu zachovalo nepochybně románské 
kvádříkové zdivo s podřezávanými spárami (obr. 18). Do tohoto zdiva byla dodatečně vlámaná 
okenní ostění gotických oken. Románské zdivo je zjevně vysunuto před předpokládanou jižní 
apsidu transeptu. Zdá se, že uvedené zdivo je možné nejpravděpodobněji interpretovat jako 
jižní zeď chórového čtverce (pravděpodobně také zakončeného apsidou). Ostatně střední chór 
ve vysunuté poloze předpokládal již Lehner (lehner 1905, 432). Jedná se tedy o standardní 
situaci, kdy novější gotický chór nahradil starší závěr v přímé návaznosti a s využitím starších 
konstrukcí. 

Otázkou je, zda již k  této 
druhé vlně stavební promě-
ny objektu je možné bez-
pečně přičíst i  nadezdív-
ku severní obvodové zdi 
kaple. V  každém případě, 
nadezdění severní zdi bylo 
realizováno asi nejpozději 
se zazděním oken prota-
ženého chóru, neboť další 
doložené zásahy v  samot-
né nadezdívce lze spojovat 
s barokními úpravami kap-
le. Domnívám se, že na-
dezdívka severní zdi kaple 
souvisí spíše s pozdně go-
tickými nebo renesančními úpravami kostela a kaple (třetí a čtvrtá stavební etapa). 

Ve třetí stavební etapě došlo k zazdění oken protaženého chóru. Součástí těchto úprav bylo 
velice pravděpodobně nové zaklenutí presbytáře, a to žebrovou klenbou s žebry o profilu dvojitě 
vyžlabeného klínu. Nelze prozatím vyloučit, že v souvislosti s novým zaklenutím chóru předpo-
kládanou žebrovou klenbou, byly nově vyzděny již zmíněné opěrné pilíře, které byly přiloženy 

Obr. 13. Praha 1-Malá Strana, 
kostel P. Marie pod řetězem. Řez 
pozůstatkem ostění profilace 
gotického okna protaženého chóru 
(zaměření autor, překreslil Jakub 
Hlavatý, 2011). 

Obr. 14. Praha 1-Malá Strana, kos-
tel P. Marie pod řetězem. Pohled 
na patku prutu okenního ostění spo-
čívající na bankálu okna. Zřetelný je 
fragment válcového soklíku patky 
(foto autor 2011). 

Obr. 15. Praha 1-Malá Strana, kos-
tel P. Marie pod řetězem. Druhotně 
zazděné fragmenty raně gotických  
klenebních žeber vejčité profilace 
v západní stěně spojovací chod-
bičky  pod chórem. Na povrchu 
zlomků jsou zřetelné fragmenty pů-
vodního červeného monochromního 
nátěru. A – poškozený fragment 
ponechaný ve zdivu, B – fragmenty 
žebra vyjmuté ze zdiva (zaměření 
S. Svatošová a autor, 2013).




