
Kostel Panny Marie pod řetězem konec mosta býval středem opevněného útvaru 

komendy řádu johanitů (maltézských rytířů) na strategicky významném místě 

u předmostí bývalého Juditina mostu. Klášter založil český král Vladislav II. V r. 

1169 jako první johanitskou komendu v Čechách. Král daroval řádu okolní pozemky 

včetně západní části ostrova Kampy. Postupně zde bylo postaveno cca 50 domů 

spadajících pod jurisdikci řádu.  

Původní románský trojlodní kostel byl větší než dnešní stavba a zachovaly se z něj 

zbytky v nynějším nádvoří (arkády na jižní zdi) a v postranní lodi dnešního kostela. 

Křížová klenba je pozůstatkem románské baziliky. V pol. 13. stol. byl kostel 

rozšířen o raně gotické kněžiště.  

Rozsáhlá gotická přestavba celého trojlodí započala v pol. 14. stol., kdy byla 

zbořena románská bazilika. Kolem r. 1375 byla vystavěna gotická předsíň v západní 

části a u ní kolem r. 1389 dvě mohutné hranolové věže. Novogotické cimbuří je z r. 

1836. Dále již stavba nepokračovala a tak ze zbořeného románského trojlodí se stalo 

nynější nádvoří mezi věžemi s předsíní a vlastním kostelem. Ten byl přestavěn 

z raně gotického kněžiště za velmistra Matouše Děpolta z Lobkovic na přelomu 16. 

a 17. stol. Dnešní podobu získal při barokní přestavbě v l. 1640 - 60 podle projektu 

C. Luraga. Ve štítu kostela je umístěna dřevěná, pozdně gotická socha Madony.  

Hlavní oltář s řezbami představujícími výjevy ze života apoštola Pavla je od 

J.P.Vendy z r. 1730. Kazatelna asi od téhož autora je z doby před r. 1750. Sochy 

světců na konzolách hlavní lodi jsou od J.J. Bendla (po r. 1651). Hlavní oltářní obraz 

(Panna Maria a Jan Křtitel - pomocníci maltézských rytířů v bitvě s Turky u Lepanta 

r. 1571) je dílem Karla Škréty ze 60. let 17. stol. Od Škréty je také obraz sv. Barbory 

na bočním oltáři. V hlavní lodi stojí mramorová socha velkopřevora Rudolfa 

Coloredo-Walsee, který se v 17. stol. zasloužil o přestavbu kostela a kláštera. Socha 

je od E. Maxe z pol. 19. stol. Křížová cesta na stěnách kostela je od řádového malíře 

Vachka. Tepané mříže ze 16. a 17. stol byly doplněny novými podle návrhu J. Fanty. 

Kostel prošel rozsáhlou renovací v l. 1965 - 87.  V roce 1909 nahradil Jindřich 

Schiffner staré varhany z 30. let 18. století, z nichž zůstala zachována jen baroková 

varhanní skříň a 45 původních cínových píšťal v prospektu. Další přestavba varhan 

byla provedena v roce 1987 za použití části píšťal ze Schiffnerových varhan (pražské 

družstvo Igra). V roce 2006 provedla generální opravu varhan Organa Kutná Hora. 

 

Květiny na koncert daruje KVĚTINÁŘSTVÍ u ČERVENÉHO LVA 

 

Příští koncert VARHANNÍCH NEŠPOR MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ 

v kostele Panny Marie pod řetězem – Praha 1 Malá Strana, Lázeňská 4  

se uskuteční v pondělí 4. listopadu 2019 v 17 hod. 
 

Příští koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny se uskuteční v pondělí  

25. listopadu 2019 v 16 hod. 

 

Suverénní řád maltézských rytířů 

Společnost pro duchovní hudbu 
si Vás dovolují pozvat na 

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 

 

 
 

V KOSTELE  PANNY MARIE POD ŘETĚZEM 

Praha 1 – Malá Strana, Lázeňská ul. 

v pondělí 21. října 2019 v 17.00 hod. 
 

VARHANNÍ NEŠPORY MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ 

probíhá za podpory městské části Praha 1 
 

Účinkují: 
 

Jan Bachtík – trubka  

 Linda Sítková – varhany 
 

 (vstup volný) 

 

 



 

PROGRAM: 
 

 

Johann Sebastian Bach:              Preludium a fuga G dur ( BWV 541) 

(1685 – 1750) 

                 Air 

      

     Sonata   C Dur  

     (Allegro, Largo, Allegro) 

      

     Jesu bleibet meine Freude (BWV 147) 

 

Bohuslav Martinů:   Vigilie 

(1890 – 1959) 

 

Petr Eben:                  Okna  

1929 – 2007)     (Modré, Zelené, Červené, Zlaté) 

 
 

 

 

Jiří Bachtík (* 1980) je absolventem 

Konzervatoře v Teplicích a v roce 2010 

Akademie múzických umění v Praze u doc. 

Vladimíra Rejlka. Od roku 2006 je členem 

Hudby Hradní stráže a Policie ČR. 

Spolupracuje s významnými orchestry (Národní 

divadlo v Praze, Český Národní symfonický 

orchestr, Severočeská filharmonie Teplice, 

atd.). Jako sólista vystoupil se Severočeskou 

filharmonií Teplice a s Filharmonií Hradec 

Králové. Věnuje se především soudobé sólové, 

komorní i orchestrální literatuře. 

 

 

 

 Linda Sítková pochází z Rožnova pod Radhoštěm, 

kde navštěvovala Základní uměleckou školu (Eva 

Průšová, Libuše Pavelčáková). Po maturitě na 

gymnáziu v roce 1999 nastoupila na Pražskou 

konzervatoř do varhanní třídy prof. Jana Hory. V 

letech 2003 – 2008 byla jeho posluchačkou na 

Akademii múzických umění v Praze. Od roku 2005 

do února 2009 byla posluchačkou Hochschule für 

Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu u 

vynikajícího norského varhaníka a pedagoga prof. 

Jona Laukvika. V roce 2012 úspěšně zakončila 

studium Solistenklasse u prof.J.Laukvika ve 

Stuttgartu a v roce  2013 završila svá studia na AMU v rámci doktorského 

studijního programu ve třídě Prof.J.Hory a získala titul Ph.D. ( téma 

disertační práce „Varhany v instrumentálních komorních obsazeních v české 

tvorbě po roce 1945“).Je vítězkou Mezinárodní varhanní soutěže „Opava 

2000“ a nositelkou ceny Českého hudebního fondu. Dále získala 3. cenu na 

soutěži „Voříškův Vamberk“ (2001), 3. cenu na Mezinárodní varhanní 

soutěži „Brno 2002“, 3. cenu na Mezinárodní varhanní soutěži 

J.P.Sweelincka v Gdaňsku (2003) a v roce 2004 se stala absolutní vítězkou 

Mezinárodní varhanní soutěže v německém Mülheimu. V roce 2005 získala 

2.cenu na Mezinárodní soutěži o Bachovu cenu ve Wiesbaden. V roce 2006 

se stala nositelkou Čestného uznání v soutěži Pražského jara. V roce 2007 se 

stala nositelkou ceny Jeana Langlaise na Mezinárodní varhanní soutěži v 

St.Albans (Anglie). V roce 2009 získala na téže soutěži jako jediný český 

účastník v historii od roku 1963 titul laureáta a 2. cenu v interpretaci. 

Pravidelně koncertuje u nás i v zahraničí (vystoupila na Mezinárodním 

varhanním festivalu v Chartres (Francie), Naumburg (Německo), Edinburgh 

(Skotsko), Birmingham (Anglie), Stuttgart, Vídeň. Aktivně se účastnila  

mistrovských kurzů u předních pedagogů a interpretů varhanní literatury 

(E.Koimann, L.Lohmann, M.Sander, H.Vogel, A.Rössler, T.Mechler a další). 

Spolupracuje s Janáčkovou filharmonií v Ostravě, Jihočeskou komorní 

filharmonií,Plzeňskou filharmonií, Pražským filharmonickým sborem  a 

dalšími symfonickými i komorními tělesy. Jako varhanice působí v Praze u 

sv. Prokopa a u sv. Jana na Skalce. 
 


