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Moderní sakrální stavby v âeské republice
Dalibor Papou‰ek
Sakrální stavby tvoﬁí nedílnou souãást v˘voje moderní architektury
a nûkteré z nich – jako napﬁíklad Le Corbusierova kaple v Ronchamp ãi
chrámové projekty Tadaa Anda – patﬁí dokonce k v˘znamn˘m mezníkÛm
v jejím v˘voji. Zatímco v pﬁedváleãném âeskoslovensku zÛstávalo budování sakrálních staveb, ovlivnûn˘ch zejména funkcionalismem, dÛleÏitou
linií moderní architektonické tvorby, po roce 1948 byl tento v˘voj nadlouho násilnû pﬁeru‰en. Vyjma nûkolika realizací bûhem krátkého oteplení konce ‰edesát˘ch let se v podstatû neobjevovaly nové sakrální objekty, kter˘ by v˘vojové trendy moderní architektury mohly rozvíjet nebo
alespoÀ sledovat. Teprve politické uvolnûní po roce 1989 otevﬁelo moÏnosti svobodné architektonické tvorby zahrnující také sakrální stavby.
Nové poãiny v této oblasti v‰ak byly provázeny ﬁadou problémÛ zpÛsoben˘ch zpﬁetrháním kontinuity.
Dvû mezinárodní konference konané Fakultou architektury Vysokého
uãení technického v Brnû v letech 2002 a 2004 a zamûﬁující se na novû
budované sakrální stavby v âeské republice proto plnily poslání nejen kriticky mapovat poslední v˘voj, ale také pﬁispût k prosté v˘mûnû zku‰eností, vyjasÀování teologick˘ch a liturgick˘ch pﬁedpokladÛ ãi architektonick˘ch specifik tvorby sakrálního prostoru. Obû jednání, iniciovaná
a organizovaná pﬁedev‰ím Jiﬁím Vaverkou, profesorem poﬁádající fakulty,
byla spojena s prezentací v˘pravn˘ch publikací shrnujících nejv˘znamnûj‰í realizace na území âeské republiky.1 Zatímco první jednání se zamûﬁovalo pouze na stavby ﬁímskokatolické provenience, souãasná konference byla pojata ‰íﬁeji. V principu zahrnovala nové sakrální stavby v‰ech
náboÏensk˘ch spoleãenství registrovan˘ch na na‰em území a náleÏitou
pozornost vûnovala také ‰ir‰ímu, evropskému kontextu. Je sympatické, Ïe
materiály z konfrence byly vydány vzápûtí po jejím skonãení.2
Jednání konference probíhala ve dnech 9.-10. listopadu 2004 v konferenãním sále Rektorátu VUT v Brnû. První tematická ãást, kryjící se ves1
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mûs s úvodním dnem jednání, byla vûnována teoretick˘m a historick˘m
v˘chodiskÛm a obecn˘m otázkám moderní sakrální architektury. Po
úvodních referátech k pokusÛm o religionistické vymezení posvátného
prostoru (Dalibor Papou‰ek) a k dûjinám sakrální, pﬁedev‰ím chrámové
architektury (Jan Hrub˘), se pozornost postupnû soustﬁedila na starovûké
zdroje architektury kﬁesÈanské (Miloslav Pojsl) a rozdílné akcenty v tradiãním utváﬁení posvátného prostoru v západním (Josef Hlinick˘) a v˘chodním kﬁesÈanství (Petr Balcárek). Dal‰í pﬁíspûvky se jiÏ plnû zab˘valy
obecn˘mi otázkami moderní sakrální architektury. V ‰irokém spektru otevíran˘ch problémÛ se dot˘kaly zejména rÛzn˘ch dimenzí práce se svûtlem
pﬁi tvorbû moderního sakrálního prostoru (Karel Rechlík, Beata Polomová), vzájemn˘ch vazeb architektury a v˘tvarného umûní (Andrej Botek),
akustického ﬁe‰ení architektonického prostoru pﬁi instalaci varhan (Václav
Syrov˘) ãi stavebnû-technick˘ch zásad pﬁi navrhování kostelních vûÏí
(Jaroslav Solaﬁ).
Druhá ãást konference, vyplÀující pﬁedev‰ím následující den, byla vûnována konkrétním ukázkám architektonick˘ch dûl, ãasto prezentovan˘ch

Klá‰ter trapistÛ v Novém Dvoﬁe
Novostavba kostela Panny Marie Vítûzné,
pohled z rajského dvora
(pﬁevzato z knihy: J. Vaverka et al.,
Moderní sakrální stavby církví..., 187).
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samotn˘mi tvÛrci, a vzbuzujících proto zaslouÏenou diskusi. Z domácích
realizací zaujala zvlá‰tû unikátní v˘stavba klá‰tera trapistÛ v Novém Dvoﬁe nedaleko obce Dobrá Voda u TouÏimi (Jan Soukup), reminiscence na
hﬁbitovní kapli v Tuãapech u Sobûslavi z konce ‰edesát˘ch let (Helena
Sudková a Jaroslav Trávníãek) ãi dosud neuskuteãnûn˘ projekt ekumenické kaple Marie Matky evropsk˘ch národÛ ve Znojmû (Ale‰ Burian
a Gustav Kﬁivinka). Tyto pﬁípadové studie, reprezentující architektonické
dûní v âeské republice, byly vhodnû doplnûny v˘bûrem nûkolika zahraniãních objektÛ, kter˘ umoÏnil také pohled mimo ﬁímskokatolick˘ rámec,
pﬁedev‰ím díky detailní prezentaci ﬁeckokatolického chrámu BoÏí
Moudrosti na sídli‰ti Furãa v Ko‰icích (Ladislav Bobãák) a pravoslavného chrámu v Oxfordu (Mikhail Mandrigin). Improvizovaná obrazová procházka po nov˘ch objektech sakrální architektury na Slovensku (Beata
Polomová) pﬁinesla zajímavé srovnání s ãeskou architektonickou scénou,
jejíÏ díla mohli úãastníci setkání paralelnû sledovat v ãerstvû uvedené
publikaci.
Závûreãná diskuse artikulovala kromû celé ﬁady technick˘ch otázek,
bezprostﬁednû souvisejících s architektonickou tvorbou, také religionisticky podnûtné úvahy nad samotn˘m pojmem moderní sakrální architektury.3 Vedle pokusÛ o její víceménû stylové vymezení, se objevily i názory
zdÛrazÀující respektování zásad liturgického hnutí zavr‰eného reformami
druhého vatikánského koncilu. Právû sluÏba poÏadavkÛm rituálního provozu a znalost zpÛsobÛ, jak˘m si sakrální prostor budují samotná náboÏenská spoleãenství, vystupující vÛãi architektÛm v roli klientÛ, pﬁedstavují patrnû nejtíÏivûj‰í problém souãasné ãeské architektonické tvorby.
Drtivá vût‰ina pﬁíspûvkÛ se v‰ak v této souvislosti zab˘vala pouze stavbami naplÀujícími katolické nebo pravoslavné liturgické tradice a vyrÛstajícími tak koneckoncÛ z odkazu antické a kﬁesÈanské stﬁedovûké architektury. Pole sakrální architektonické tvorby je ov‰em podstatnû ‰ir‰í, a to
nejen s ohledem na ‰kálu souãasn˘ch proudÛ v kﬁesÈanství, n˘brÏ i s v˘hledem k dal‰ím náboÏenstvím, která si v âeské republice postupnû budují pevnûj‰í pozice a jejichÏ pojetí posvátného prostoru je ãasto diametrálnû odli‰né.
Názornû to dokumentuje zmínûná publikace, jejíÏ symbolick˘ kﬁest
jednání konference otvíral. Vedle medailonÛ konkrétních kﬁesÈansk˘ch
staveb setﬁídûn˘ch na zpÛsob katalogu podle konfesní pﬁíslu‰nosti,4 obsahuje jen pojednání o moderní Ïidovské synagoze v Liberci a islámské me3
4
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‰itû v Brnû.5 V pﬁínosné architektonické pﬁedjímce v‰ak zahrnuje i souborné charakteristiky buddhistick˘ch a hinduistick˘ch spoleãenství, pﬁestoÏe
na na‰em území dosud nebyly pro tuto potenciální klientelu realizovány
Ïádné v˘znamnûj‰í stavby.6
Úãastníci brnûnské konference si tedy byli dobﬁe vûdomi objektivního
stavu, s nímÏ je architektonická obec konfrontována. Toto omezení je do
znaãné míry urãováno pﬁedchozím v˘vojem, a lze proto jen uvítat brnûnské setkání, které v náznacích otvíralo bohat‰í moÏnosti architektonické
tvorby i její religionistické reflexe.
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