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Abstrakt
Křesťanský kostel je nedílnou součástí naší více než tisícileté kontinuity. Svým vnějším 

projevem antropomorfizuje společenské proměny i dějinné zvraty. Stal se integrální 

součástí naší životní zkušenosti v prostoru i čase.  

Stále častěji zaznívají odborné hlasy hovořící o krizi Evropy jako o krizi vlastní identity, 

ztrátě schopnosti ptát se po smyslu budoucího směřování i smyslu vlastní přítomné 

existence. Redukce časové danosti na omezený rámec vlastní fyzické existence upírá 

člověku schopnost pokládat otázky a znovu a znovu na ně hledat odpovědi, dotazovat 

se po smyslu a podstatě věcí. Bezstarostnost vykořeněné plevy hnané větrem se může 

jevit euforizující měrou volnosti a svobody, znamená však rezignaci na aktivní spolutvorbu 

generačního směřování. 

Jedním ze základních atributů architektonické osobnosti by měla být vysoká míra 

schopnosti syntetického myšlení, zahrnující multioborové poznatky celospolečenského 

poznání,a to jak v aktuálnosti prožívané přítomnosti, tak i v čase. Na jejich základě by 

pak v ideálním případě mělo dojít k přiblížení se podstatě řešeného problému, definici 

obecných zákonitostí, platných bez ohledu na proměny společenské poptávky, módnosti 

či vkusu.    

Následující práce, zabývající se „proměnou“ křesťanského kostela, by měla na základě 

syntetizace dílčích analytických poznatků v oblastech architektury, liturgiky, historie a 

teologie nabídnout kompaktní faktickou platformu, uplatnitelnou v architektonické praxi, 

edukaci (architektonické i teologické), pastoraci a širší fundované společenské diskuzi 

o současné podobě křesťanského sakrálního prostoru,jeho východiscích a budoucím 

možném vývoji. Důraz by neměl být kladen na dogmatickou interpretaci šokujících 

objevů, ale na samostatnou tvůrčí interpretaci cílové skupiny. První polovina textu je 

věnována teologickým a symbolických východiskům a dějinným proměnám,  druhá se pak 

v teoretické i praktické rovině zamýšlí nad možným směřováním křesťanského sakrálního 

prostoru v postkřesťanské Evropě.



Abstract
The Christian church has been an inherent part of human continuity for more than thousand 

years. The external appearance of the Christian church has always reflected societal 

transformations as well as turning points in history. Moreover, it has become an integral 

part of our existence both in space and time.

Nowadays, we frequently hear that the crisis of European society is in effect an identity 

crisis, an inability to ask about where we are heading and what the meaning of life is. The 

reduction of time givenness to the already limited scope of our own physical existence 

destroys the ability in a man to ask questions and find answers to them, or even enquire 

about the meaning and essence of things. The carefree, dispersed husk blown by the wind 

may seem to be free and independent; however, it has also stopped trying to actively find 

paths for future generations. 

One of the fundamental attributes of an architect should be a strong aptitude for synthetic 

thinking, which includes multiple knowledge of social cognition, i.e. in the currentness of 

present experience as well as in time. This knowledge should ideally help to identify the 

core of problem, and to define the general rules applicable, regardless of changes in social 

demand, trends or taste.

This dissertation, concerned with the “change” of the Christian church, ought to provide 

a compact, effective platform based on a synthesis of all analytical findings in the areas 

of architecture, liturgy, history, and theology. This platform can be applied in architectural 

practice, education (both architectural and theological), pastorage, and other wide, well-

researched social discourses on the current form of the Christian sacred space, its basis 

and likely future development. The emphasis should be put on individual interpretation of 

a target group rather than dogmatic interpretation of dramatic revelations. Therefore, the 

first half of the dissertation will analyse the theological and symbolic basis, and historic 

transformations. Whilst, the second half will depict the current approach to the creation of 

sacred space in both newly built churches and the ongoing conversions of existing spaces. 

In conclusion, the dissertation will debate the future direction of sacred space in post-

Christian Europe.
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1. Úvod

Křesťanský kostel je nedílnou součástí naší více než tisícileté kontinuity. Svým vnějším 

projevem antropomorfizuje společenské proměny i dějinné zvraty. Stal se integrální 

součástí naší životní zkušenosti v prostoru i čase.

Stále častěji zaznívají odborné hlasy hovořící o krizi Evropy jako o krizi vlastní identity, 

ztrátě schopnosti ptát se po smyslu budoucího směřování i smyslu vlastní přítomné 

existence. Redukce časové danosti na omezený rámec vlastní fyzické existence upírá 

člověku schopnost pokládat otázky a znovu a znovu na ně hledat odpovědi, dotazovat 

se po původu a podstatě věcí. Bezstarostnost vykořeněné plevy hnané větrem se může 

jevit euforizující měrou volnosti a svobody, znamená však rezignaci na aktivní spolutvorbu 

generačního směřování.

František X. Halaš se ve své přednášce „Sekularizace a ztráta historické paměti“ zamýšlí 

nad rostoucí bariérou mezi společností a kostelem s příchodem nových generací. „Ocitnou

‑li se totiž naši, zejména mladí současníci před památkami, zvyky či symboly křesťanské 

minulosti své země, často vůbec nechápou to, co bylo jejich předkům známo tak důvěrně, 

že si bez toho vůbec nedokázali představit svůj život.“1 „Lze si dobře představit, že kdyby 

tento proces pokračoval, mohl by vyústit do stavu, při němž by pro celé národy, tvořené 

potomky křesťanů prvních dvou tisíciletí, byl smysl a účel kostelů a chrámů zdobených 

kříži na věžích obdobnou záhadou, jako pro středověkého Egypťana, jenž dávno ztratil 

schopnost četby hieroglyfů, byly pyramidy či skalní chrámy zbudované faraóny.“2 

Jakkoliv se nám výše uvedený vývoj v aktuálním pohledu může jevit nadsazeným, rostoucí 

počet návštěvníků kostelů, kteří potřebují průvodce, aby byli schopni porozumět základním 

významovým danostem, ukazuje na sílící fenomén „cizích“ kostelů, k nimž společnost 

nepoutá jiný vztah, než ochrana kulturního dědictví. Potřeba revidovat prostor a formu 

kostela tak, aby „lépe“ odpovídala současnému celospolečenskému vnímání „moderního“ 

náboženství, je přítomna ve většině architektonických novotvarů západních křesťanských 

1  HALAŠ, František: Sekularizace a ztráta historické paměti, In: Dům Boží a brána nebe 

ve 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, s. 7
2  Tamtéž, s. 8
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církví. Výrazný odliv věřících, patrný v posledních dvou desetiletích a postihující naprostou 

většinu denominací, podepřený rostoucím zájmem o ezoterické a mystické vědy či východní 

nauky, nahrazuje statut sekularizované ateistické společnosti tzv. novodobým pohanstvím. 

Redukce sakrálního prostoru do podoby racionálního provozního členění, odpovídajícího 

současnému chápání liturgie spolu s jednoduchou, prvoplánovou symbolikou sice umožnila 

vznik ekumenického prostoru, který je možno využívat napříč křesťanskými církvemi, 

avšak nedokázala naplnit přirozenou potřebu lidské duše.

Jedním ze základních atributů architektonické osobnosti by měla být vysoká míra 

schopnosti syntetického myšlení, zahrnující multioborové poznatky celospolečenského 

poznání, a to jak v aktuálnosti prožívané přítomnosti, tak i v čase. Na jejich základě by 

pak v ideálním případě mělo dojít k přiblížení se podstatě řešeného problému, definici 

obecných zákonitostí, platných bez ohledu na proměny společenské poptávky, módnosti 

či vkusu.

Říká se, že navrhnout kostel je jeden z největších úkolů architekta. Snad jeho cílem. 

Podíváme -li se však na koncepci architektonického vzdělávání, sakrálním stavbám - tedy 

objektům nejvyššího architektonického významu, přetrvávajícím generace a století, je 

věnována pozornost ve dvou hodinách typologie. Nadčasovost sakrálních staveb a jejich 

schopnost ukazovat na podstatu je zcela překryta záplavou komerčních, bytových či 

administrativních staveb v rychlé obměně v rámci jedné generace. Kostely jako zrcadla 

společnosti tak přejímají úlohu okamžitého uspokojování potřeb bez hlubšího vnímání 

souvislosti či časového směřování.

Následující práce, zabývající se „proměnou“ křesťanského kostela, by měla na základě 

syntetizace dílčích analytických poznatků v oblastech architektury, liturgiky, historie 

a teologie nabídnout kompaktní faktickou platformu, uplatnitelnou v architektonické praxi, 

edukaci (architektonické i teologické), pastoraci a širší fundované společenské diskuzi 

o současné podobě křesťanského sakrálního prostoru, jeho východiscích a budoucím 

možném vývoji. Analytické poznatky a teoretické úvahy ve své druhé části aplikuje 

ve zpracování tří architektonických úkolů, které v konkrétních řešeních nastíní možnosti 

jejich uplatnění v praxi.
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2. Východiska

Od samotného prvopočátku bohoslužebný prostor prvních křesťanů ostře kontrastoval 

s většinou tehdy známých náboženství i zavedenou náboženskou praxí. I když křesťanství 

přímo navazovalo na tradiční židovskou víru a rozvíjelo ji, bohoslužebný prostor nikdy 

pro křesťany neměl charakter sídla kultu či centra náboženského dění. Po Ježíšově vzoru 

se scházeli v místnostech obytných domů, aby se ve společenství znovu podíleli na Kristově 

oběti. Prostota a absolutní rovnost shromážděných kolem jednoho stolu nevídaným 

způsobem redefinovala obvyklou praxi tehdejších kultů, kde byl chrám přístupný jen 

určeným/pověřeným kněžím a obřadníkům, jimž příslušelo přinášet oběti a rozmlouvat 

s Bohem, zatímco věřící se shromažďovali před chrámem, mnohdy pod širým nebem.

Samarská žena se ptá Ježíše: „Pane, naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy (židé) 

říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!“ Ježíš jí odpoví: „Věř mi, 

ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Ale 

přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu 

a v pravdě“3. Tento rozhovor je v mnohém stěžejní pro pochopení bohoslužebného 

shromáždění raných křesťanů i jeho podoby během celého dalšího dějinného vývoje. 

Křesťanství není náboženstvím chrámu, ale shromážděním v Kristově jménu. „Neboť kde 

jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“4 Živý Kristus je 

tak středem každého křesťanského shromáždění. Bůh, dříve uzavřený v monumentálních 

chrámových stavbách a dostupný jen úzké skupině vyvolených, je nyní Bohem, který 

uskutečňuje své setkání s každým jednotlivě ve středu křesťanského společenství. 

V tomto intimním vztahu není tedy potřeba klást důraz na vnější okázalost a výstavnost 

bohoslužebného prostoru, ale na samotné společenství v Kristu. Vlastní shromáždění 

věřících je chrámem, živá církev tělem Kristovým. Není rozdílu mezi chrámem a církví. 

Křesťanství je chrámem ducha, jak bylo naznačeno samotným Ježíšem - „Kámen, který 

stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným.“5

3    Jan 4, 5‑42
4  Mt  18, 20  
5  Mt  21, 42.  
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V absolutním slova smyslu tedy křesťané žádný chrám nepotřebují. Charakter shromáždění 

prvních křesťanů odpovídal bezprostřední zkušenosti Poslední večeře, jež se odehrála 

v horní místnosti - večeřadle (obr. 1). Podobně i společná setkání prvokřesťanů probíhala 

v horních místnostech civilních obytných domů („po domech lámali chléb a jedli pokrm 

v radosti a s upřímností srdce“6) - jaký rozdíl oproti řeckému pojetí chrámu (temenos)! 

Od prvních zmínek však můžeme sledovat tendenci vyčleňovat onu horní místnost 

z utilitárního každodenního provozu domu ryze pro potřeby křesťanského společenství. 

Křesťanský chrám - jako prostor - není posvátný sám o sobě, ale skrze shromáždění 

a obřady, které v něm probíhají. Vyvrcholením communia (křesťanského shromáždění) 

se stává eucharistická slavnost, která je chápána jako přímá účast na Kristově oběti. 

Skrze ni mimo prostor a čas se věřící stávají přímými účastníky Ježíšovy golgotské oběti. 

Eucharistická oběť je přítomna ve všech chvílích historie - shromáždění Božího lidu je 

tak chápáno v nejširším slova smyslu (včetně andělů a svatých). Není tedy jen omezeno 

na fyzicky přítomné účastníky.

Chrám křesťanů je duchovní budova, kde se Otci klanějí v duchu a v pravdě.7 Je tedy 

potřeba si uvědomit hluboký význam nerozdílnosti významu slov „kostel“ a „církev“. 

V řadě evropských jazyků není rozdílu mezi názvem pro kostel jako budovu a církev jako 

shromáždění. Latinsky ecclesia, italsky Chiesa, francouzsky l‘Eglise, německy Kirche 

(z řeckého Kiriaké - dům Pána) či ve východoslovanských jazycích cerkev (cerkov) - 

všechna tato vyjádření zpětně odkazují na prapůvod křesťanského chrámu jako živého 

společenství.8

6  Sk 2, 46.
7  Prvotní křesťané existovali přes 200 let bez kostela, přesto o nich hovoříme jako o 

církvi.
8  V češtině se bohužel významová jednota nezachovala.
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3. Ideál Nebeského Jeruzaléma

„Ve vytržení ducha mě vyvedl (anděl) na velikou a vysokou horu a ukázal 

mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, zářící Boží 

slávou; jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál.

Město mělo mohutné a vysoké hradby, dvanáct bran střežených dvanácti anděly 

a na branách napsaná jména dvanácti pokolení synů Izraele. Tři brány byly 

na východ, tři brány na sever, tři brány na jih a tři brány na západ.

A hradby města byly postaveny na dvanácti základních kamenech a na nich 

bylo dvanáct jmen dvanácti apoštolů Beránkových. Ten, který se mnou 

mluvil, měl zlatou míru, aby změřil město i jeho brány a hradby.

Město je vystaveno do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město, 

a bylo to dvanáct tisíc měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné. Změřil i hradbu, 

a bylo to sto čtyřicet čtyři loket lidskou mírou, kterou použil anděl.

Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál. Základy 

hradeb toho města jsou samý drahokam: první základní kámen je jaspis, druhý safír, 

třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý 

beryl, devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst.

A dvanáct bran je z dvanácti perel, každá z jediné perly. A náměstí 

toho města je z ryzího zlata jako z průzračného křišťálu.

Avšak chrám jsem v něm nespatřil: Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí 

a Beránek. To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo 

světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek.“9

Z dnešního pohledu lze obtížně pochopit mnohovrstevnatou symboliku, kterou neslo slovo 

vyjadřující „kostel-tělo -církev“ a snad i proto je obtížné uchopit již zmíněné konstatování 

o chrámu jako živém společenství, Církvi jako těle Kristově. Nedávno ještě čitelné 

a naprosto samozřejmé symbolické chápání kostela jako Kristova těla (rozpracované 

9   Zj 21, 10‑23.
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do podoby transeptu jako rozepjatých rukou a chóru coby Kristovy hlavy, schýlené na hruď 

s probodeným srdcem) v dnešní generaci vyvolává v lepším případě chápavý úsměv. 

Významové zploštění vyvolané nadbytkem mluveného či tištěného slova značně omezuje 

schopnost porozumět přímočaré symbolice křesťanského sakrálního prostoru.

Tělo však nebylo chápáno pouze ve své fyzické podobě, ale kdykoliv se hovořilo o těle, 

bylo myšleno tělo Kristovo, neboť právě ono dalo svou obětí lidským tělům podobu 

těla oslaveného. Tělo tak bylo zpodobňováno ve své svatosti, žhnoucí vnitřním světlem, 

vyvedené v živých, zářících odstínech. Hlava obklopena svatozáří se podobala slunci. 

Vyobrazení měla jasnou barevnou hierarchii, kulminující ve zlaté (obr. 2), symboly věčného 

světla, v němž se koupají svatí. Vlastní vyzařování těla zpodobňovala mandorla, obsahující 

všechny barvy (obr. 3). Příklad chápání těla v jeho svatosti můžeme nalézt v bezpočtu 

zobrazení. V tympanonu vstupního portálu katedrály ve Štrasburku, zobrazujícím smrt 

Panny Marie, má odcházející duše podobu malého dítěte v náručí Kristově (obr. 4). 

Naproti tomu se setkáváme s těly zavrženými, odpudivými, deformovanými, zmučenými. 

Barevnost zde končí v plamenech, v nekonečné, hluboké temnotě. Vnější výraz fyzického 

utrpení tak odráží konkrétní stav duše, uvržené ve věčné zatracení (obr. 5).

Hovoříme -li proto o Církví jako o těle Kristově, nemáme na myslí abstraktní symbolický 

obraz, ale konkrétní fyzickou existenci, vyjádřenou v konkrétní podobě kostela. Kostel tak 

nabývá významu shromáždění Božího lidu v nejširším slova smyslu, Nebeského města. 

„V domě mého Otce je mnoho příbytků.“10

Město Jeruzalém mělo až do svého vyplenění pro prvotní křesťany zvláštní význam - místo 

Ježíšova ukřižování, zmrtvýchvstání, sídlo apoštola Petra coby Kristem určené hlavy 

mladinké církve. Již ve Starém zákoně prorok Izaiáš přirovnává Jeruzalém k nevěstě, 

kterou si vyvolil Hospodin11 a pro křesťany se stal Jeruzalém symbolem církve -kostela-

10  Jan 14, 2.
11  Hospodin mluví ke (své nevěstě) Jeruzalému: „Neboj se, nebudeš zklamána, vždyť 

tvým manželem je tvůj stvořitel, Hospodin zástupů je jeho jméno; tvým vykupitelem je Svatý 

Izraele, nazývá se: Bůh celé země. Ano, jak opuštěnou ženu, sklíčenou na duchu, povolal 

tě Hospodin. Může být zavržena manželka z mládí? ‑ praví tvůj Bůh. Na maličkou chvilku 
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nebeského města, v jehož středu (podobně jako v křesťanském shromáždění) je Beránek 

(Kristus) a kde v jeho hradbách prodlévají věřící spolu se svatými. („Jeruzalém je zbudován 

jako město semknuté v jediný celek“12  obr. 6). Základní symbolika z Janovy Apokalypsy 

byla pro svou sugestivnost, ale i pro fakt, že první křesťané očekávali druhý Kristův 

příchod každým dnem, stěžejní v nazírání na křesťanský bohoslužebný prostor až na práh 

vrcholného středověku.

Svatý Augustin ve svém spisu De civitate Dei přirovnává kostel ku Božímu městu 

(Nebeskému Jeruzalému), sestupujícímu na zem; symbol nebeského Jeruzaléma se tak 

stal stěžejním pro novostavby raně křesťanských staveb i gotických katedrál. Chrámy 

(budovy) byly umísťovány na návrších v centru dění, nad městem, tržnicemi, definovaly 

směřování města i jeho orientaci. Jako ve středu křesťanského shromáždění stojí Kristus, 

tak je i středem středověkého města katedrála.13 Ta je odrazem konkrétního města coby 

Nebeského Jeruzaléma, často proto můžeme ve velkolepých průčelích nalézt zástupy 

svatých obklopujících tympanon s Kristem/Soudcem, jejichž baldachýny jsou tvořeny právě 

citacemi městských budov (Chartres - obr. 7).14 Portál jako obraz Nebeského Jeruzaléma, 

jehož horní část tvoří zástupy svatých, spodní část zástup procházejících věřících (církve 

putující) a středem je Kristus (v mandorle). V našich zemích se s motivem Nebeského 

jsem tě opustil, avšak s velkým slitováním se tě znovu ujmu. Ve výbuchu hněvu jsem skryl 

na chvíli před tebou svou tvář; ve věčné lásce se však nad tebou slituji ‑ praví Hospodin, 

tvůj vykupitel. Chci jednat jako za dnů Noemových: tehdy jsem přísahal, že již nezaleje 

Noemova potopa zemi, nyní přísahám, že se již na tebe nerozhněvám, nebudu ti hrozit. 

I kdyby hory ustoupily a pahorky kolísaly, má láska od tebe neustoupí, nezakolísá moje 

smlouva, která dává pokoj ‑ praví Hospodin, který tě má rád. Ó ubohá, šlehaná bouří, bez 

útěchy! Hle, postavím tvé kameny na granátech, základy tvé na safírech, tvá cimbuří udělám 

z rubínů, brány tvé z křišťálů, všechny tvé hradby z drahokamů. Všichni tvoji synové budou 

Hospodinovými učedníky, štěstí tvých synů bude veliké. Na spravedlnosti budeš založena, 

zbavena útlaku, nebudeš se bát, zbavena hrůzy ‑ už se k tobě nepřiblíží.” Iz 54, 5‑14
12   Ž 122, 3.
13  Doposud dobře patrné například v německém Lübecku.
14  Nebeský Jeruzalém je znázorňován i jako sestava soustředných kruhů se čtveřicí bran 

v centru s Beránkem (Kristem).
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Jeruzaléma můžeme mj. setkat ve svatojiřské bazilice na Pražském hradě. Velkolepá freska 

nad kněžištěm vypodobňuje Nebeský Jeruzalém jako trojici soustředných kruhů, v jejichž 

středu je Beránek. Podobně je znovu Nebeský Jeruzalém citován v klenebním poli boční 

kaple.

Obraz Nebeského Jeruzaléma se tak stává základním prostorovým východiskem 

křesťanských sakrálních staveb. Na půdorysu řeckého kříže zakládané rané křesťanské 

chrámy jsou v tradici ortodoxní církve přímým odkazem k Nebeskému městu (obr. 8, 

9), který se stal základním obrazem jejich prostorového uspořádání až do současnosti. 

K nejvýznačnějším teoretickým architektonickým pracím raného středověku (tzv. období 

temna) patří ideální plán benediktinského kláštera v Sankt Gallen (obr. 10). Z pergamenu 

sešité půdorysné schéma zobrazuje na ploše 113×78 cm kompletní klášterní schema 

se všemi budovami - domy, stájemi, kuchyní, dílnami, pivovarem, školou, špitálem atp. 

s 350 rýmovanými inskripcemi vysvětlující účel jednotlivých objektů. Základní 

kompoziční schéma s centrálně umístěným kostelem přímo vychází z apokalyptického 

popisu Nebeského města. Jediný dochovaný architektonický výkres z období po pádu 

římské říše až do 13. stol. se tak stal ideovým předobrazem mnoha reálné existujících 

klášterů (Cluny) a byl nesčetněkrát užíván v pozdějších architektonických teoretických 

i praktických realizacích.

Město = katedrála = církev = tělo Kristovo.
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4. Vývoj křesťanského sakrálního prostoru

Křesťanský sakrální prostor procházel během své více jak dvoutisícileté historie bouřlivým 

vývojem. Od komorních shromaždišť prvních křesťanů přes velkolepost středověkých 

katedrál až po renesanci liturgického prostoru ve dvacátém století. Je důležité se alespoň 

ve stručnosti seznámit s dějinným vývojem křesťanského kostela jako stavebního druhu, 

ale především jako prostoru pro shromáždění živého křesťanského společenství v odrazu 

společenských souvislostí i liturgických potřeb tak, aby bylo následně možné tvůrčím 

způsobem reflektovat diskuzi a názorové proudy o podobě soudobého křesťanského 

sakrálního prostoru.

4.1. Od počátku až na práh reformace
První tři století křesťanství se odehrávala více či méně v ilegalitě. Příslušet ke Kristu mnohdy 

znamenalo riskovat vše: postavení, majetek, život. Křesťané se scházejí v jednotlivých 

domech příslušejících členům obce, aby se zde ve vyhrazené (horní15) místnosti společně 

modlili a slavili účast na Kristově oběti. Jednou z prvních doložitelných raně křesťanských 

bohoslužebných prostor, určených výhradně pro potřeby shromáždění, je městský dům 

v Dura Europus (cca 232, obr. 11, 12). Tradiční atriová dispozice byla upravena pro 

potřeby shromáždění tak, aby zahrnovala křtitelnici/baptisterium při vstupu, místo pro 

nedělní školu a vlastní bohoslužebný prostor. Hlavní shromažďovací prostor (hala 5 × 3 

m), ukončený pevnou, vyvýšenou katedrou biskupa, vznikl pravděpodobně probouráním 

dvou místností. Oltář byl přenosný a přinášel se jen při nedělním slavení eucharistie.

Zásadní změnu v pojetí křesťanského bohoslužebného prostoru přinesl Edikt milánský. 

Jeho prostřednictvím roku 313 po Kr. císař Konstantin povyšuje křesťanství na rovinu 

oficiálních náboženství Římské říše (z nepovoleného náboženství se křesťanství stalo 

náboženstvím povoleným). Tím byla pro křesťany zaručena svoboda vyznání, od r. 320 

po Kr. křesťanská církev může vystupovat jako právnická osoba (mj. vlastnit majetek) 

a postupně se jí dostává další podpory pro její začlenění do struktury říše. Dalším zlomem 

se stalo založení Konstantinopole - jako nového, křesťanského hlavního města r. 324 

15  Dle místních zvyklostí (dispozic).
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po Kr. - a vítězné tažení křesťanství bylo završeno roku 392, kdy císař Theosidus zakazuje 

pohanské kulty a křesťanství se tak stává jediným náboženstvím Římské říše.

Svoboda křesťanského vyznání, státní podpora a masový nárůst nově pokřtěných s sebou 

přineslo i akutní problém nedostatku bohoslužebných prostor. Většina římských měst 

již v té době měla pevně definované centrum – fórum, a tak logickou reakcí na potřebu 

nového prostoru v úzké vazbě na centrum byla konverze některého ze stávajících objektů. 

Nejvhodnějším se ukázala právě bazilika16 - profánní budova tržnice a místo zasedání soudu, 

které nebylo zatíženo žádným pohanským kultem.17 Jako příklad christianizace římského 

fóra uveďme Maxentiovu (Konstantinovu) baziliku,18 původně císařem Maxentiem 

zamýšlenou jako velkolepou audienční místnost, dostavěnou roku 312 po Kr. a ihned 

po nástupu císaře Konstantina následujícího léta vysvěcenou na křesťanský kostel (obr. 13-

16). Lehkost, s jakou tehdejší křesťané prováděli úpravy civilních prostor pro potřeby 

křesťanského shromáždění, ukazuje také případ Konstantinovy baziliky v Trevíru (obr. 17-

18). Zde prostým nahrazením trůnu oltářem se stal z trůnního sálu prostor křesťanského 

shromáždění.

Ruku v ruce s konverzemi stávajících staveb vyvstávala potřeba definovat, jakým 

způsobem má křesťanský bohoslužebný prostor vypadat v případě novostavby. Zatímco 

u konverzí nezbývalo než vycházet z místní danosti lokality a stavby, v případě novostavby 

začínali křesťané pociťovat potřebu v objektu kostela zdůrazňovat prvotní symboliku 

křesťanského shromáždění (duchovního chrámu) jako Kristova těla (oběti). Do lineární 

dispozice tradiční pohanské baziliky tak začíná být vkládán transept (příčná loď - obr. 19) 

jako symbol Kristovy oběti na kříži.

Jednou z prvních ryze křesťanských realizací byl chrám sv. Apoštolů v Konstantinopoli 

(obr. 20), založený na půdorysu rovnoramenného kříže, zmiňovaný sv. Řehořem 

16  Bazilika, z řeckého basiliké stoá ‑ královské sloupořadí. V antickém Řecku sídlo 

archontů.
17  Počátky bazilik jako tržnic cca 200 před Kr. (římská Porciana), v období římského 

císařství sloužily baziliky také jako audienční prostory císaře.
18  Bazilika tzv. orientálního typu ‑ vstup z podélné (delší) strany.
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z Nazianzu.19 Chrám samotný se nedochoval,20 představu o jeho podobě však můžeme 

nalézt v podobě jeho pozdějších interpretací, např. v chrámu sv. Marka v Benátkách21 

(obr. 21-23), bazilice sv. Jana v tureckém Selçuku22 (obr. 24-25) či katedrále sv. Fronta 

ve francouzském Périgueux23 (obr. 26-28). Z dochovaných dobových pramenů zmiňme 

alespoň Eusebiův popis chrámu: „Stavba provedená do obrovské výšky a brilantně 

zdobená mramorem různých barev od základů až po střechy, také kupole byly obložené 

mramorem, opracovaným do nejjemnějších detailů a zdobených zlatem. Střecha byla 

z bronzových plátů rovněž nádherně zdobená zlatem tak, že odrážela sluneční paprsky 

a oslňovala i vzdáleného diváka.“ 24 Zde již můžeme hovořit o křesťanském chrámu jako 

novém architektonickém/stavebním druhu. Do roku 440 byly zbudovány všechny čtyři 

hlavní, tzv. „velké“ římské baziliky.25 (obr. 29)

S rostoucí kulturní a mocenskou propastí mezi východní a západní částí Římské říše 

dochází ke změnám i ve vlastním pojetí křesťanského chrámu. Zatímco na východě lze 

sledovat příklon k centrálnímu řešení jako obrazu Nebeského Jeruzaléma, na západě je 

pak tíhnutí k longitudinálnímu (podélnému) řešení obrazem Církve putující, očekávající 

druhý Kristův příchod. Zásadní úlohu v tomto sehrála novostavba chrámu Boží Moudrosti 

v Konstantinopoli (obr. 30-34), vybudovaná z podnětu císaře Justiniána I. Tento roku 532 

pověřil fyzika Izidora z Milétu a matematika Anthenéose z Trallu projektem a řízením 

stěžejní stavby celého tehdy známého světa.26 Symboliku Moudrosti jako Slova (Logos), 

které je, jak zmiňuje evangelista Jan, synonymem pro Ježíše Krista („Na počátku bylo 

Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo 

19  Chrám byl v 6. století přestavěn, v 9. století značně rozšířen.
20   Zničen po dobytí Konstantinopole Turky (1455).
21  Postaven v letech 977‑1094.
22  Vybudován v letech 536‑565, dochován pouze ve fragmentech.
23  Postaven v letech 976‑1047 v místě původního kostela ze 6. století, zničeného Normany 

v roce 732.
24  Eusebios z Kaisareie ‑ Církevní dějiny. přel. J. J. Novák.
25  Bazilika sv. Petra, sv. Pavla před hradbami, sv. Jana v Lateráně a Panny Marie Sněžné.
26  Materiál pocházel ze všech částí tehdy známého světa vč. prvků použitých v jiných 

stavbách.
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skrze ně“ 27) a jednotu slova v Trojici: Otec - Syn (Logos) - Duch svatý (vztah mezi Otcem 

a Synem) oba stavitelé vepsali do prostoru, který jak svou rozlehlostí28, tak svým řešením 

(prostorovým, konstrukčním) zastínil vše předešlé. Chrám Boží Moudrosti znamenal 

na východě definitivní příklon k centrálním dispozicím. Mnohovrstevnatost tehdejšího 

symbolického jazyka při tvorbě sakrálních staveb nám dokládá hymnus Sogitha z pol. 

6. století, popisující sesterský chrám Boží Moudrosti v Edesse.29 V patristických textech 

církevních otců bývá dokonce nazírání, neboli kontemplace sakrální stavby analogická 

s postupným uváděním věřících a katechumenů do Kristova tajemství při liturgii.

S centrální kompozici sakrálních staveb se můžeme setkat i v západní části říše. Zde 

však mají většinou podobu kruhových či oktagonálních kompozic po vzoru původního 

chrámu Narození Páně v Betlémě 30 (obr. 35-36), založeného Konstantinovou matkou 

sv. Helenou, či chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě 31 (obr. 37-39). Běžně však nejsou 

užívány pro vlastní bohoslužebná shromáždění, ale slouží jako baptisteria (např. Santa 

Konstanza v Římě po vzoru chrámu Narození Páně) či mauzolea (dnešní San Stefano 

Rotondo, se vzorem chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě). Tyto pak předznamenaly celou 

řadu pozdějších interpretací, odkazujících k původním chrámům ve Svaté zemi. Dobová 

podoba obou chrámů je zachycena v mozaice v Santa Pudenziana v Římě, 32 kde jsou oba 

chrámy součástí Nebeského Města - Božího hrobu po Kristově pravici a Narození Páně 

po levici (obr. 40).

Po pádu západořímské říše se na prahu raného středověku v románském duchu tradiční 

longitudinální bazilikální řešení obklopuje větším počtem věží (Nebeský Jeruzalém - Cluny 

27  Jan 1, 1‑3.
28  Centrální prostor má půdorysné rozměry 69.86 x 74.70 metrů při výšce 55,60 metrů, 

kupole 33 metrů.
29  Viz textové přílohy ‑ Hymnus Sogitha.
30  Postaven v letech 327‑333 a sestával se ze tří částí ‑ oktagonální rotundy, pětilodní 

baziliky a čtvercového atria.  Zničen během vzpoury Židů a Samaritánů v polovině 6. století.
31  Vybudován okolo roku 326 a jeho součástí byla i rotunda zvaná Anastasis ‑ 

Zmrtvýchvstání.
32  Cca 380.
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III. - obr. 41), trámový strop lodí je nahrazen valenou klenbou, podpořenou mohutnými 

prázdnými plochami kamene a bílé malby,33 kde se v šeru křížení hlavní lodě a transeptu 

profiluje chór jako prostor před oltářem, původně určený zpěvákům, později kléru. Toto 

řešení je zpětně aplikováno do stávajících prostor původních křesťanských bazilik, jak 

je patrno na příkladu Santa Maria v Cosmedin34 (obr. 42-43) či San Clemente v Římě.35 

(obr. 44-45)

Ve východních církvích je nadále výrazněji rozvíjena tradice odděleného oltářního prostoru 

v apsidě (obr. 46), vedoucího později ke vzniku ikonostasu. V západní církví je nad oltář 

umísťován baldachýn (obr. 47-48), umožňující odhalování a zahalování oltáře v průběhu 

liturgie.

V gotickém období dochází k postupnému oddělování apsidy a vkládání chóru mezi apsidu 

a transept. Samotný chór s oltářem se tímto vyčleňuje a vzdaluje obyčejným věřícím, 

ve vrcholné gotice bývá doplněn i tzv. lettnerem (lektorium) - přepážkou, která definitivně 

uzavírá chór a přímá účast na Kristově eucharistické oběti se tak stává výhradně záležitostí 

33  „Spojujícím prvkem všeho bylo světlo, které mělo dvojí povahu: nadpřirozenou 

a přirozenou. Bylo pojítkem mezi architekturou a její výzdobou. Světlo bylo základním 

výtvarným principem… Proto zářily bíle vnější stěny baziliky, ať už byly omítané nebo 

se uplatňovala jen bílá opuka. Proto také kontrast mezi světlým vnějškem a temnějším 

vnitřkem, kde světlo imaginární mělo být osvětlením reálným pouze doplněno. Proto byla 

prosvětlenější horní partie lodi a patrně ještě větší mírou presbytář, aby tak byl zdůrazněn 

zdroj zářící pravdy. Byly‑li v kostele malby či jiný druh výzdoby, pak se linulo skutečné 

světlo z jejich barev a neskutečné z jejich obsahu… měly přitahovat návštěvníka ke světlu 

poznání, k bohu a dobru, vyzývat jej k následování a vyjití z temnot a zla… reálné zákony, 

podle nichž byly architektura a její výzdoba budovány, nesloužily k vyjádření reálné 

myšlenky nebo obsahu, ale iracionálního konečného cíle. Vlastní architektura nebyla tu 

cílem, ale prostředkem – symbolem, zastupujícím vyšší krásu.” MERHAUTOVÁ, Anežka: 

Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě, 1. vydání, Praha 1966, s. 33‑34.
34  Vybudována v 8. století, vnitřní úprava z let 1118‑1124.
35  Postavena v letech 1099‑1120 na místě původní baziliky ze 4. století.
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kléru. Před lettner se umísťuje pulpit - čtecí pult, sloužící k hlásání Božího slova, popř. jejich 

dvojice - evangelijní a epištolní strana.

Jedním z prvních dochovaných počátků lektoria je zpěvácká kruchta v kostele 

augustiniánského kláštera v Serabbone ve francouzské části Pyrenejí,36 dělící střední loď 

na prostor pro lid a prostor pro mnichy (obr. 49-52). Lettner se v západní církví dochoval 

pouze sporadicky, většinou se stal obětí pokoncilních úprav po Tridentském sněmu. 

Setkáváme se tak s ním především v anglosaských zemích, kde se vznikem anglikánské 

církve nedochází k aplikaci závěrů koncilu. Na dochovaném příkladě katedrály v Canterbury 

je dobře patrno, nakolik se přítomnost chóru zásadním způsobem propsala do prostoru 

kostela a zcela pohltila původní dispozici s příčným transeptem. (obr. 53-55)

Chór se stává těžištěm většiny gotických velkostaveb a význam v něj kladený odsouvá 

transept z původní polohy závěru lodi a hrany apsidy do středu celého prostoru. (obr. 56) 

Původní symbolika ukřižovaného Kristova těla se zde transformuje až do jakési samovolné 

interpretace původního řeckého kříže.

Stranou obvykle zmiňovaných gotických katedrál stojí nepříliš známý, ale pro charakter 

vnitřního prostoru zásadní kostel Panny Marie (Liebfrauenkirche) v německém Trevíru 

(obr. 57-58). Jedna z prvních gotických realizací na území Německa je na základě 

bezprostředního kontaktu účastníků křížových výprav s chrámem Narození Páně 

v Betlémě či Božím hrobem v Jeruzalémě založena jako centrála na oktagonálním 

(osmibokém) půdorysu. Číslo osm je pro Židy číslem spásy, osm lidí přežilo na Noemově 

arše potopu světa, osmého dne byla prováděna obřízka u chlapců jako symbol příslušnosti 

k vyvolenému lidu. Pro křesťany se stala číslice osm znamením vzkříšení - dle židovského 

kalendáře byl sedmý den sobota, neděle - den Kristova vzkříšení - pak den osmý, první 

den nového života. Pravidelná osmiboká centrální kompozice je doplněna apsidou, která 

posouvá středový akcent k longitudinálnímu řešení. Liturgická úprava prostoru, provedená 

po válce Rudolfem Schwarzem, jen prohloubila dvojakost prostoru. (obr. 59)

36  11. století, mramorová zpěvácká tribuna patří k vrcholům románského sochařského 

umění.
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Oscilaci mezi tradiční longitudinální formou na půdorysu latinského kříže a centrálou lze 

dobře ilustrovat postupnou proměnou nově budované baziliky sv. Petra v Římě. Zatímco 

autor původní koncepce Bramante zvolil jasné centrální řešení (1506), jeho následovník 

Santi rozvíjí tradiční formu latinského kříže (1516). Sangalo se pak částečně navrací 

k centrálnímu řešení (1537), které následně Michellangelo nekompromisně přetavuje 

do suverénní centrály (1547). V posledku Maderno doplňuje k centrálnímu prostoru loď 

tak, aby výsledek odpovídal tradičnímu podélnému pojetí (1607). (obr. 60)

Zásadnější přínos k výrazu křesťanského bohoslužebného prostoru přineslo až baroko. 

Mohutná exploze představivosti a mnohovrstevnaté symboliky zásadním způsobem 

přetavila tradiční bazilikální přístup v konzistentní apoteózu Kristovy oběti. Sv. Ignác 

z Loyoly, zakladatel jezuitského řádu, ve svých duchovních cvičeních klade velký důraz 

na imaginaci tak, aby se člověk stal přímým účastníkem Kristova života a vykupitelského 

díla. První jezuitská realizace a zároveň základ nového přístupu k architektuře chrámů je 

známý římský kostel Il Gesù.37(obr. 61-62) Oči věřících se již neupírají vzhůru ke klenbě jako 

k nebesům, ale nebesa se otevírají a Boží království sestupuje na zem. Barokní dualismus 

(ne v teologickém slova smyslu dobro versus zlo, ale ve vztahu vertikály a horizontály 

Kříže) se projevuje v půdorysné i vertikální ose. Francesco Borromini ve svém kostele San 

Carlo alla Quadro Fontane horizontálně člení eliptický půdorys osou vstup - lid - oltář, aby 

jej následně v prostoru vertikálně akcentoval do podoby Nejsvětější Trojice.

Barokní zájem o duchovní hodnoty je nutno vnímat v poměrně širokém slova smyslu vč. 

studia židovské kabaly, číselných řad atp. Sant‘Ivo alla Sapienza (obr. 63-64) ve svém 

prostorovém uspořádání rovněž vychází že základní symboliky Nejsvětější Trojice, 

zároveň však její hexagonální struktura dle mystických nauk odkazuje k pečeti krále 

Šalamouna (dva prolnuté trojúhelníky s vepsaným kruhem), která je v kabalistické tradici 

obrazem semena stvoření, znázorňující svou postupnou proměnou pět dnů stvoření, ústící 

v den šestý, tzv. květ života (obr. 65). Podobně tomu bylo i v celé řadě dalších vrcholných 

barokních architektur.

37  Postaven v letech 1568 ‑ 1580, vysvěcen 1584. Mateřský kostel Jezuitského řádu.
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Součástí barokního nazírání je i zdůrazněná úcta ke Kristově oběti, přítomná v podobě 

eucharistie. Tak jako barokní monstrance nekompromisním způsobem upírá pozornost 

ke Kristovu tělu, přítomnému v proměněné hostii, podobně barokní chrám vztahuje celý 

prostor i jeho výzdobu ke svatostánku, který se stává nedílnou součástí oltáře i vlastního 

bohoslužebného prostoru.

4.2. Protestanství
Ústřední postavou dalšího křesťanského štěpení v první polovině 16. století se stala postava 

augustiniánského mnicha, kněze a profesora teologie, Martina Luthera.38 Tento v roce 

1517 přibil na vrata kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí, určených pro akademickou 

disputaci, kritizujících především praxi peněžitých zástupných odpustků (kajícník namísto 

určeného pokání mohl věnovat církvi finanční obnos na přesně vymezené účely), určených 

k financování nové baziliky svatého Petra v Římě a vyhlášených v bule papeže Lva X. 

roku 1515. Roku 1519 je Luther prostřednictvím wormského ediktu císařem Karlem 

V. označen za kacíře a o dva roky později, kdy pokračuje ve své reformní praxi, je 

exkomunikován (vyloučen z církve - odepřena účast na svátostech). Reformované učení 

se za podpory kurfiřtů lavinovitě šíří zemí, sám Luther se však od mnohých radikálních 

příznivců distancuje a aktivně vystupuje kupříkladu proti obrazoborectví. Lutherův postoj 

vůči Římu se postupně stále více radikalizuje39 a roku 1530 Luther fakticky zakládá novou 

evangelickou církev (augšpurského vyznání).

Jedním z prvních architektonických projevů nové církve se stala úprava kaple na hradě 

Hartenfels v Torgau40 (obr. 66) kurfiřtem Fridrichem I. Saxonym. Luther zde zastával roli 

poradce ve věcech liturgických i koncepce celkového charakteru prostoru. Jednoduchý, 

zaklenutý a převýšený prostor je však stále komponovaný v duchu tradiční longitudinální 

dispozice, zakončené zpěváckou kruchtou. Pod ní v ose umístěný vyvýšený oltář doprovází 

stranou stojící ambon. Minimální výzdoba, důrazné odmítnutí zdobnosti. Vše nepotřebné, 

38  1483‑1546.
39  Např. spis „Proti římskému papežství, založenému od ďábla” 1545.
40  Vysvěcena 1544 samotným Lutherem, na hradě Thorgau; v roce 1552 zde také umírá 

Lutherova Katharina von Bora.
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odvádějící pozornost, bylo odstraněno a zůstalo jen původní křesťanské shromáždění 

u Kristova slova a oběti.

Radikální vymezení vůči tradici a návrat k prostotě vyjádření prvotních křesťanů umožnil 

v protestantském prostředí vznik progresívních prostorových konceptů uspořádání 

bohoslužebného shromáždění. Snaha sjednotit původní roztříštěnost soustředění na ambon 

či na oltář vedla ke vzniku tzv. vertikálních oltářů, kde umístění kazatelny nad oltář 

koncentruje pozornost shromáždění k jedné vertikální ose. Vertikalitu konceptu podporuje 

v protestanství hojně rozšířená praxe navyšování nedostačujících kapacit pomocí galerií, 

určených pro věřící, často vrstvených v několika patrech nad sebou. Užití galerie zároveň 

redukovalo vzdálenost k oltáři/kazatelně a umožnilo osobní účast každého jednotlivého 

věřícího i při početných shromážděních.

Výrazný příspěvek do diskuze o podobě a uspořádání vnitřního prostoru křesťanského 

společenství přinesl Georg Bähr41 ve své realizaci drážďanského kostela Naší Paní 

(Frauenkirche) z roku 1760 (obr. 67). V projektové fázi i konečném řešení nabídl variantní 

uspořádání věřících v půlkruhu kolem oltáře - tedy koncept, se kterým se v katolickém 

prostředí běžně setkáváme až o dvě stě let později (obr. 68). Zajímavou katarzí ale také 

prošel vertikální oltář, zde přetavený v hloubkové uspořádání připomínající rané podoby 

chóru (obr. 69).

4.3. Industrializace a rozpaky 19. století
Nástup industrializace přinesl masívní změny napříč společenským spektrem. Mimo 

proměny skladby obyvatelstva, vytvoření dělnické třídy a zásadní přerod měst rozmetal 

po staletí neměnnou kontinuitu dědictví z otce na syna a pohřbil tak tradiční schéma 

vícegeneračních rodin. Technologický pokrok okouzlil Evropu bez rozdílu, ale na pozadí 

těchto radikálních proměn převládala celospolečenská skepse, obavy z budoucnosti, krize 

identity a zoufalé hledání vlastních kořenů v novém industrializovaném světě. Prudký 

vzestup vědy a techniky ve společnosti paradoxně vyvolal extrémně konzervativní nálady. 

Snaha o sebeurčení se logicky obrátila k minulosti a vrcholný středověk se stal vysněným 

zlatým věkem, který měl modernímu člověku přinést to nejlepší z doposud objeveného 

41  1666‑1783
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na poli architektury a umění. Renesance gotiky v podobě neogotického stylu (podobně 

později neorománského, neobarokního etc.), se plošně uplatňovala v jakékoliv stavební 

činnosti bez ohledu na funkci či účel. Ať již Westminsterský palác (cca 1840-1870, 

Augustus Welby Nortwore Pugin) v Londýně či hlavní nádraží v Amsterdamu (1882-1889, 

Petrus Josephus Hubertus Cuypers), neogotika pokrývala vše. Dnes již těžko můžeme 

ocenit tehdejší vášnivé debaty o správnosti „katolické neogotiky“ (Pugin) či „protestantské 

neogotiky“ (Cuypers), lomený oblouk zastřešoval univerzity i továrny bez rozdílu.

Historizující společenské tendence se také plně projevovaly v sakrální architektuře.42 

Neogotika po formální stránce poskytla potřebnou kontinuitu a po několik desetiletí byla 

jediným adekvátním architektonickým výrazem pro tvorbu v oblasti sakrálních staveb jak 

v exteriéru, tak v interiérových řešeních. U sakrálních staveb však můžeme nejlépe sledovat 

vnitřní vyprázdněnost neogotických a dalších historizujících řešení - středem kostela není 

v 19. století křesťanské shromáždění v Kristu, ale samotný objekt kostela. Odborné diskuze, 

vedené k tématu sakrálního umění a architektury, byly vztaženy výhradně ke „správnému“ 

uměleckému vyjádření, zatímco samotné shromáždění zůstávalo stranou zájmu. Estetická 

stránka věci vytěsnila původní smysl křesťanského kostela a orientace na ryze formální 

citace znamenaly definitní tečku za středověkým pojetím kostela jako těla Kristova.

V posledních desetiletích 19. století se již situace stává dále neudržitelnou, jednotlivé 

historizující citace se střídají v rychlých sledech (neorenesance, neobaroko, neoklasicismus.) 

a nakonec se slévají do bezbřehosti eklekticismu, který v rámci jednotlivých realizací 

umožňoval libovolné citace napříč architektonickými styly, doplněné exaltovanými 

novotvary tvůrčí potence autorů.

Nelze se tedy divit lačnosti, s jakou se celá společnost vrhá do náruče modernismu.43 Tento 

je takřka vzápětí přejímán sakrální architekturou. Na pozadí radikální proměny práce 

s prostorem se začínají odehrávat obnovené diskuze o podobě liturgického shromáždění. 

V roce 1906 Cornelius Gullit vydává manuál Kirchen - objemnou publikaci s množstvím 

vyobrazení, ukazující krásu neorománského, neogotického, neobarokního sakrálního 

42  Novolatinský pojem „sakrální” byl zaveden právě v 19. století.
43  Počátky 1890, nástup 1910.
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prostoru. Ve stejném roce však v Drážďanech probíhá protestantská konference o podobě 

sakrální architektury, zaštítěná mottem „Liturgie jako klient“. Tato výrazným způsobem 

demonstrovala příklon zpět k liturgii a fakticky znamenala konec historizujícího přístupu 

v sakrální architektuře (tento však ve větší či menší míře přežívá ještě několik následujících 

desetiletí).

4.4. Liturgické hnutí a proměny 20. století
Přelom 19. a 20. století byl předznamenám výrazným náboženským vzepětím. Umírající 

historismus a uvolněná atmosféra Goethova přírodního dynamismu Jugendstillu generovala 

množství duchovních věd a nauk - od nihilismu až po theosofii či antroposofickou 

„duchovní vědu“ Rudolfa Steinera. Křesťanské prostředí zažívalo výraznou obrodu, 

iniciovanou mladými benediktýnskými mnichy ve Flandrech a v Porýní. Touha 

po opravdovosti a vnitřní podstatě křesťanství kladla velký důraz na liturgii, společenství 

a Slovo a následně byla hojně přejímána tehdejší katolickou mládeží (hnutím za obnovu). 

Samotné liturgické hnutí vzniklo r. 1909 na Katolických dnech v belgickém Mechelenu44. 

Širší společenskou diskuzi o podobě liturgického prostoru však vyvolal až spis Johanna 

van Ackena „Kristocentrické chrámové umění. Návrh celkového uměleckého díla“, 45 

ve kterém v roce 1922 jasně a důrazně formuluje zásady přístupu k tvorbě liturgického 

prostoru. Architekt slouží podstatě (smyslu), a tímto smyslem je oltář jako mystický 

Kristus, přítomný ve shromáždění. Oltář se stává ústředním východiskem a středobodem 

kostela a včetně jeho vybavení. Není důležité, zda je dispozice podélná či centrální, jejím 

středem je výhradně oltář, vhodně akcentovaný vyvýšením, baldachýnem či velkým 

kruhovým lustrem. Hlavní loď kostela by měla být navrhována bez podpor a funkce 

bočních lodí spočívá pouze v přístupu věřících k lavicím (proti zavedené praxi postranních 

oltářů). Výsledkem je jednolitý, ničím nerušený liturgický prostor kolem oltáře. Zajímavý 

je i Ackenův vztah k novým materiálům - beton a ocel nazývá „cennými pomocníky“ 

a oceňuje jejich „účinnou efektivnost.“

44  Nelze pominout rok 1910 a vznik ekumenického hnutí ‑ snaha o obnovení jednoty 

křesťanů.
45  VAN ACKEN, Johannes. Christozentrische Kirchenkunst: Ein Entwurf zum liturg. 

Gesamtkunstwerk. Gladbeck, 1922.
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V reakci na Ackenův spis vzniká v roce 1923 v Ateliéru pro církevní stavby a umění 

architektů Dominika Böhma a Martina Webera projekt Circumstantes - nerealizovaný 

koncept, jehož snahou je znovuobjevení starokřesťanského shromáždění okolo obětního 

stolu Poslední večeře (obr. 70-72). Půdorysné schéma elipsy s ústředním prvkem oltáře je 

zdůrazněno koncentricky orientovanými sloupy tak, aby nic nebránilo výhledu na oltář. 

A o rok později již Otto Bartning veřejně vyzývá: „Dokud se církev domnívala, že smí 

svoji důstojnost vyjadřovat pouze tradičními stavebními formami a materiály, nevědomky 

sama sebe označovala za záležitost minulosti. Mějme odvahu i své kostely stavět dnešní 

technikou, aby se naše církev jevila jako záležitost dneška a zítřka.“ 46

Stěžejní význam pro liturgické hnutí a vývoj sakrální architektury má tvůrčí tandem 

architekta Rudolfa Schwarze a teologa, filozofa a kněze Romana Guardiniho. Na počátku 

dvacátých let 20. století se Guardini stává spirituálem studentského hnutí Quickborn 

(původně tvořeno věřícími studenty, toužícími obnovit harmonický vztah k přírodě) 

se sídlem na hradě Rothenfels nad Mohanem. Zde Guardini pověřuje mladého architekta 

Schwarze úpravou tamějšího rytířského sálu a hradní kaple (obr. 73-74). Schwarzovy 

studie uspořádání liturgického shromáždění, rozvedené v pozdějších teoretických pracích, 

se stávají východiskem pro řešení křesťanského prostoru a platí prakticky dodnes. Rytířský 

sál je zde uspořádán jako víceúčelová místnost, sloužící jako aula, přednášková místnost, 

prostor pro společné zpěvy, četbu z Písma a modlitby, dle potřeby variabilně upravovaná 

uspořádáním sedacího mobiliáře, akcentovaného proměnným nasvětlením trubicových 

svítidel, plošně pokrývajících celý strop. Sál bezprostředně navazuje na prostor kaple, 

určené vlastnímu liturgickému shromáždění. Schwarz se ve svém řešení vyhrazuje vůči 

kristocentrickému uspořádání, a dokonce je spolu s Guardinim považuje za nebezpečné. 

Liturgický prostor totiž dle Schwarze nekončí na oltáři a nesmí docházet k oddělení 

přítomného bytí a eschatologického směřování. Sám Schwarz své studie uspořádání 

do půlkruhu, kruhu, U -tvaru nebere jako konečné stavební plány, ale jako jakési pravěké 

předobrazy uspořádání shromáždění v prostoru (obr. 75-76). Dále se Schwarz zamýšlí nad 

tradičním uspořádáním kostela jako cesty, kdy dle jeho názoru je cesta pohybem - směrově 

orientovaným bytím a liší se od dosažení cíle. Patří k ní neurčitost, nejedná se totiž o pohyb 

46  Srov. nařízení kolínského kardinála Fischera z roku 1912: „Pravidlem budiž, aby se 

nové kostely stavěly ve stylu románském či gotickém.”
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sem a tam, ale v jeho provedení dochází k zastavení. Proto nelze doslova aplikovat obraz 

cesty, protože ta se stává konečnou - což je, dle Guardiniho, nesakrální a má na liturgii 

zničující účinky.47

Schwarzova realizace na hradě Rothenfels má mimořádný význam pro další směřování 

úvah o podobě liturgického prostoru a liturgii vůbec ještě před II. vatikánským koncilem. 

Zvláště o Velikonocích se zde shromažďují početné skupiny mladých, aby při slavení 

Veliké noci předjímali to, co v padesátých letech papež Pius XII. nařizuje celé římské 

církvi jako reformu liturgie velikonočního týdne.48

Probíhající obrození křesťanského shromáždění znovu podnítilo diskuzi o vlastním 

uspořádání liturgického prostoru ve vztahu k longitudinálnímu/axiálnímu řešení. Zatímco 

v 19. století stála jakákoliv diskuze na toto téma stranou zájmu, na konci dvacátých let 20. 

století propukla s novým zápalem. Zatímco Schwarz ověřoval své „praobrazy“ aplikací 

na konkrétním shromáždění v prostoru Rytířského sálu hradu Rothenfels, hamburský 

židovský rabín Josef Carlebach v roce 1929 vydává esej „Architektura synagog“ 49, kde 

podélně komponovaný prostor nazývá aristokratickým, magickým, kde lidé jsou pasívními 

účastníky; centrální prostor je proti tomu dle Carlebacha demokratický a racionální a vede 

ke znovunalezení jednotlivce, lidé jsou tedy aktivní.

Nejlépe je možné obě prostorová uspořádání demonstrovat na dvojici sakrálních staveb, 

vzniklých v Německu na počátku 30. let. Prvním příkladem je slavný Schwarzův 

„fabrikskirche“, druhým protestantská centrála v Essenu.

Katolický kostel Božího Těla v Cáchách50 (obr. 77) způsobil ve své době šok. Svou 

nekompromisní strohostí rozdělil odbornou i laickou veřejnost na dva nesmiřitelné 

47  KRATOCHVÍL, Lukáš: Liturgický prostor ve 20. století. Getsemany č. 170  2006.
48  RICHTER, Klemens: Od „kostela‑cesty” k prostoru křesťanského společenství. Text 

přednášky proslovené na půdě ETF UK v Praze dne 23. května 2009. Přeložila Helena 

Medková.
49  CARLEBACH, Josef: Die Architektur der Synagoge. Jeschurun 16 1929 č.3‑4.
50   St. Fronleichnam Aachen, dokončen 1930.
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tábory: první z nich stavbu pro její „prázdnotu“ zatracovali, neboť nenesla žádné vnější 

vizuální prvky typické pro tradiční chápání sakrálního prostoru, druhý pak nekriticky 

Schwarzovu realizaci glorifikoval a označoval ji za znovuzrození katolického kostela. 

Klasická hloubková jednolodní dispozice s kapacitou 320 věřících, uzavřena ke zdi 

přisazeným stupňovitým oltářem, je doplněna postranní lodí či spíše chodbou, která slouží 

výhradně pro přístup k lavicím a na kazatelnu. (obr. 78) V celém prostoru kostela není 

jiného oltáře mimo hlavního, prázdný bílý prostor, osvětlený rastrem podstropních oken, 

světelně graduje k temné hmotě oltáře. (obr. 79) Kontrast světlé lehkosti prostoru a tmavé 

tíže podlahy se stupňovitým oltářem nabývá symbolu kontrastu nebe a země. (obr. 80) 

Již od vstupu má tak prostor jasnou hloubkovou orientaci, ukončenou oltářní „horou“ 

z tmavého mramoru (obr. 81). Sám Schwarz však v rozhovoru pro časopis Die Form chápe 

kostel této velikosti (velký) jako více anonymní a objektivní, více o hmotě a uspořádání, 

než o blízkosti. Guardini pak vnitřní prostor kostela popisuje: „To není prázdnota, to je 

ticho. V tichu je Bůh.“

Zcela jiný charakter vnitřního prostoru nabízí kostel Vzkříšení Otty Bartninga v Essenu51 

(obr. 82). Vertikálně směrována centrála rozvíjí Bartningovy expresionistické úvahy 

o kostele -hvězdě do jasně matematicky definovaných kruhových výsečí (obr. 83). Oltář 

společně slouží potřebám malého (jeden čtvrtkruh) či velkého (dva čtvrtkruhy ve dvou 

patrech) shromáždění. Při celkové kapacitě 700 lidí se tímto tradičním protestantským 

řešením52 podařilo uspořádat shromáždění v bezprostřední optické vazbě okolo vertikálního 

oltáře s varhanami (obr. 84). Převýšený středový prostor svým charakteristickým horním 

osvětlením propůjčuje prostoru výraznou výškovou orientaci (obr. 85).

Na konci třicátých let 20. století vydává Rudolf Schwarz svou teoretickou práci „O stavbě 

kostela“53 v reakci na obecný úpadek architektury sakrálních staveb pod tlakem totalitních 

vlád, poplatných diktátorskému režimu a vkusu. Ve své knize definuje tzv. sedm plánů - 

prvních šest je vztaženo k historickému vztahu člověka a Boha, sedmý plán, obsahující 

51   Auferstehungskirche Essen, dokončen 1930.
52   Srov. Georg Bähr.
53  SCHWARZ, Rudolf: Vom Bau der Kirche, Werkbund – Verlag Würzburg 1938.
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všechny předešlé, je nazvaný Katedrálou všeho času a obsahuje úplnost liturgie jako 

pohybu ve vazbě k podélnému a centrálnímu uspořádání.

Situace po druhé světové válce, zvláště ve zničeném Německu, se dá přirovnat k novému 

začátku, a to jak v obecné rovině, tak i ve specifiku sakrální architektury. Úpadek 

sakrálních prostorů, podmíněný požadavky oficiálního vyjádření v rámci totalitní 

doktríny, je zapomenut a čerstvá diskuze nad podobou sakrálního prostoru se v mnohém 

opírá o kvalitní realizace z přelomu dvacátých a třicátých let 20. století. Válkou zničené 

kostely a katedrály jsou často zachovávány jako válečná mementa a celá západní Evropa 

(nejvýrazněji Německo - příliv odsunutých Němců z Polska a Československa) se potýká 

s akutním nedostatkem kostelů. V reakci na celospolečenskou poptávku vytváří Otto 

Bartning projekt Nouzového kostela (Notkirche) - jakési unifikované stavebnice, která 

umožňovala vytvořit čtyři druhy kostelů dle kapacitních požadavků (350 - 500 lidí) za dva 

až tři týdny. Prefabrikovaný dřevěný nosný systém se stropními panely byl vyplňován 

vyzdívkami z místních materiálů (obr. 86-87).

Kostelní boom (v poválečném období se v Německu postavilo více kostelů než od dob 

reformace) s sebou přináší zvýšený zájem architektonické avantgardy, oslňující ve svých 

realizacích bohatostí architektonických forem i diverzitou konstrukčních řešení (jedním 

z vrcholů je Le Corbusierova kaple ve francouzském Ronchamp, 1955). Tyto vynikající 

realizace poněkud zastiňují množství průměrných realizací na rozličných půdorysech, které 

neváhají ve svých řešeních formálně citovat své talentovanější kolegy nad rámec sakrální 

architektury.54 Přítrž této masové produkci se pokusil učinit již v roce 1957 katolický 

kongres v Kolíně nad Rýnem, kde Rudolf Schwarz ve svém projevu „Architektura jako 

svatý obraz“ ostře odsuzuje bezobsažné hraní s formou - pokušení svobody dané architektům 

- a naprostou neznalost řemesla. Formální architektonickou praxi u sakrálních staveb 

přirovnává k žurnalistice bez znalostí souvislostí. Schwarzův apel vychází z bezprostřední 

zkušenosti realizace jeho kostelů sv. Michaela ve Frankfurtu (1956) a sv. Anny Durynské 

(1956). Nicméně snadná praxe formálních tvarových citací pokračovala až na práh 

šedesátých let, kdy realizace sakrálních staveb ovládl sochařský expresionistický přístup 

54  Kostel sv. Josefa v  Kolíně (1954, R. Schwarz) + vstup na hl. vlakové nádraží tamtéž 

(1957, H. Brunner) = kostel sv. Barbory, Hirth‑Gleuel (1959, H. Pokert).
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Gotfrieda Böhma - např. kostel Panny Marie, Královny míru ve Vebertu (druhá polovina 

šedesátých let 20. století - obr. 91-94), dále rozvíjený mj. Fritzem Wotrubou (kostel Nejsv. 

Trojice, 1976, Vídeň, Rakousko) či Giovannim Michelucim (kostel Neposkvrněného 

početí Panny Marie, 1978, Longarone, Itálie).

4.5. Ideál farního centra
Specifickou kapitolu v proměnách křesťanského sakrálního prostoru sehrála myšlenka 

farních center. Její prapůvod snad můžeme vysledovat v prvokřesťanském ideálu 

Nebeského Jeruzaléma a v Ježíšových slovech: „V domě mého Otce je mnoho příbytků.“55 

Přílišný důraz, kladený na význam společenství na úkor mystické účasti na Kristově 

oběti vedl ke konkrétní aplikaci liturgického prostoru jako multifunkčního variabilního 

společenského centra, které se mělo stát středem duchovního i civilního života příslušné 

komunity, obce či městské části. Farní centrum nemůže být odtrženo od každodenního života 

- a tak se v univerzálních prostorách, v neděli upravených pro potřeby bohoslužebného 

shromáždění, přes týden odehrává kupříkladu výuka náboženství, taneční škola či politické 

schůze jednotlivých partají. Naprosto bezpředmětná se stala staletí trvající diskuze 

o podélném/centrálním uspořádání - zde již postrádá významu; podobně věž či zvony. 

Multifunkční prostor, vymezený posuvnými stěnami, pružně reaguje na měnící se potřeby 

komunity i případné liturgické podněty. Za celou koncepcí lze vysledovat urputnou snahu, 

aby se - podobně jako ve středověku - farní centrum stalo živým srdcem společnosti. Zde 

však, zcela oproštěno od svého původního symbolického významu, umírá svou přílišnou 

civilností. Dlouhodobá zkušenost v čase ukázala, že důsledné stírání hranic mezi profánním 

a posvátným prostorem vytváří místo, ve kterém se vlastně nikdo necítí dobře. Klemens 

Richter přirovnává potřebu funkční diverzifikace k privátnímu obytnému prostoru - je 

sice možno (zvláště z finančních důvodů) bydlet, jíst, spát a přijímat návštěvy v jediné 

místnosti, každý ale, pokud má možnost, ze své přirozenosti jednotlivé prostory odděluje.

Myšlenku farního centra dokázal pozoruhodným způsobem ve svém realizovaném projektu 

centra sv. Pavla v rakouském Grazu v roce 1979 zpracovat Ferdinand Schuster (obr. 95-98). 

Obdobně jedna z pozdějších realizací Ottokara Uhla v Kalrsruhe - farní centrum sv. Tadeáše 

(1989, obr. 99-104) zakomponovává objekt do celkového řešení náměstí tak, že navenek 

55  Jan 14, 2
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není takřka znát, zda se jedná o kostel. Vnitřní prostor, členěný do multifunkčního sálu, 

mateřské školky a obytné části pro kněze s farní kanceláří neobsahuje žádné posuvné dělící 

stěny, ale rozdílného působení jednotlivých částí je dosaženo různými výškami stropu. 

Možnost tiché adorace věřícím poskytuje trojice kaplí, tvořených půlkruhovými paravány 

ze skleněných tvárnic.

Postupem času se však myšlenka multifunkčních center vyčerpala z důvodů zmíněných 

v úvodu této kapitoly a dnes víceméně přežívá především v interreligiózních prostorách 

mezinárodních letišť atd., typických stálou obměnou návštěvníků a sloužících především 

k individuální kontemplaci, modlitbě. V konkrétním životě farnosti či křesťanského 

společenství nedokázaly univerzální prostory nabídnout potřebnou míru sebeidentifikace 

s místem a potřebný pocit duchovního domova.
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5. Liturgický prostor

Z předchozího stručného historického přehledu lze snadno vypozorovat neustále 

se opakující snahu udržet liturgii podstatou křesťanského sakrálního prostoru. V neustálém 

opakování se věřící v průběhu staletí obracejí k ideálu prvních křesťanů shromážděných 

kolem jednoho stolu, lámajíce chléb v radosti a pravdě. Nejedná se o pouhou nostalgii 

návratu do Otcova domu, ale bytostnou touhu křesťanů po osobním a hlubokém setkání 

s Kristem ve společenství.

„Vývoj ke středověké římsko ‑latinské liturgii kléru souvisí s obrazem církve strukturované 

shora dolů, zatímco přece raná církev chápe liturgii jako bohoslužbu obce, samozřejmě 

nikoli bez jejího představeného. Ovšem tam, kde je pouze kněz považován za oprávněného 

k liturgickým úkonům, je nutno rozdělit prostor na posvátný okrsek, do něhož smí vstoupit 

jen duchovní, a na prostor pro ostatní členy obce, v němž čekají na přijetí milosti knězem 

zprostředkované. Tím se na kostel přenáší model chrámu se svatyní, vyhrazenou pro 

nejvyššího velekněze.“56 Takovou formu liturgického prostoru označujeme jako typ kostel‑

‑cesta.“ Přítomnost Boha však není vázána na konkrétní prostor, ale na společenství 

v Kristu. Bohem posvěcení ve křtu slaví v prostoru posvátnou liturgii. Liturgie je slavnost 

celého shromáždění včetně osoby předsedajícího kněze, a nikoliv slavností kněze pro 

shromáždění.“57

Liturgie během svého dvoutisíciletého vývoje doznala řady proměn. Neměnila se však 

její podstata - účast shromáždění na Kristově slovu a na Kristově oběti, ale především 

vnější projevy a uspořádání, dané specifiky a potřebami příslušného dějinného období. 

Za stěžejní lze ve vztahu k bohoslužebnému prostoru považovat dvě události - Tridentský 

a II. vatikánský koncil.

56  RICHTER, Klemens: Od „kostela‑cesty” k prostoru křesťanského společenství. Text 

přednášky proslovené na půdě ETF UK v Praze dne 23. května 2009. Přeložila Helena 

Medková.
57  Tamtéž.
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Liturgie prvních křesťanů bývá nazývána liturgickou improvizací - neexistuje jednotná 

podoba modliteb ani eucharistických textů. Jedinou liturgickou knihou je bible. Církev 

převzala židovský Starý zákon a přidala čtení ze života Krista, skutků apoštolů či jejich 

listů (knihy Nového zákona). Modlitby probíhají vlastními slovy - jak zmiňuje Justin, že 

jako předsedající (biskup) „děkuje, jak jen může.“58 Až do 8. století se tvoří liturgické 

podoby jednotlivých křesťanských církví, následná kompilace a postupné sjednocování 

pokračuje až do 14. století. Postupné přílišné zdůrazňování vnějších projevů slavení liturgie 

má za následek obtížnou srozumitelnost pro věřící lid, vedoucí k rozšíření praxe lidových 

pobožností, které však ne vždy byly doporučeníhodné. Toto období uzavírá Tridentský 

koncil.

Tridentský koncil, konaný v letech 1545-1563, definitivně sjednocuje liturgii a omezuje 

rozdílné místní praxe. Fixuje podobu tzv. tridentské mše, která zůstává beze změny v užívání 

římskou církví až do reformy liturgie v roce 1962 (II. vatikánský koncil). Císař Karel 

V., sám katolík, opakovaně přizval ke koncilu i zástupce protestanských církví a zaručil 

jim plnou beztrestnost a svobodu vyjádření. Veliký potenciál koncilu a možnost sblížení 

křesťanských církví však zůstaly nevyužity, neboť na četné protesty světské i církevní 

moci byla protestanským zástupcům upřena hlasovací práva v jednotlivých ustanoveních 

koncilu. Tito pak koncil na výraz nesouhlasu opustili a začínající slibná spolupráce tak 

byla na dlouhá staletí ukončena. Koncil také mimo jiné reformoval status kléru a učinil 

tak přítrž nechvályhodnému zneužívání církevní moci. Disciplinární reformy se dotýkaly 

odpustků, stavu řádů, vzdělání kléru, rezidence biskupů a zákazu soubojů.

Tridentská mše svou čtyřsetletou neměnnou podobou v mnohém předurčila charakter 

katolického sakrálního prostoru a ve vnějším projevu se lišila od podoby současné 

reformované mše po II. vatikánském koncilu. Celebrace (slavení) se odehrávala výhradně 

v latině, národní jazyky se užívaly jen při čtení z Písma. Většina modliteb probíhala potichu, 

věřící mohli text sledovat v misálku či sami tiše rozjímat. Věřící i kněz jsou obráceni jedním 

směrem (často k východu) jako symbolu přicházejícího Krista, popřípadě směrem ke Kristu 

ve svatostánku a celebrant se pak k nashromážděným věřícím obrací pouze v situacích, kdy 

k nim přímo mluví. Navenek je tridentská mše bohatší na gesta - křižování, klanění, líbání 

58  Justin Mučedník:Apologie I, 67,5
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oltáře atp. Zásadní se však pro uspořádání kostelů stala nemožnost koncelebrace (sloužení 

mše více kněžími současně). Povinnost kněze každodenně slavit eucharistii a nemožnost 

mešního spoluslavení doslova obložilo prostor katolických kostelů množstvím bočních 

oltářů - jejich počet byl úměrný počtu kněží (zvláště patrné v klášterních kostelech či 

poutních místech). Jednotlivé mše mnohdy probíhaly současně a v jednom prostoru 

se věřící dobrovolně či nedobrovolně účastnili i několika mší zároveň. Postranní oltáře 

a boční kaple se tak staly typickým znakem katolických realizací až do roku 1965.59

„Před koncilem se církev popisovala předně jako Tělo Kristovo, přičemž se tato 

kristologická akcentace vyjadřovala především v tom, že oltářní prostor byl určitým 

způsobem chápán jako hlava Kristova a prostor pro věřící pak představoval farnost 

jako Kristovo tělo. Tento koncept vedl v první polovině 20. stol. především k takzvaným 

kostelům typu cesty (Wegekirchen), ve kterých byly oltář a oltářní služby od lavic věřících 

často značně vzdáleny. Samozřejmě že obraz těla Kristova zůstává platný i dnes, ale na II. 

vatikánském koncilu se rozvinula také teologie Božího lidu právě s důrazem na myšlenku 

communia – společenství. Přitom se už liturgie nechápe tak, že jednotlivec stojí jaksi sám 

před Bohem, i když v plném kostele. Cesta k Bohu se zde i v liturgii chápe jako cesta středem 

společenství těch, kteří ji společně slaví. To pak znamená, že mi nemohou být lhostejní ani 

ti, kteří stojí vedle mě. Výrazem toho je pozdravení pokoje, ve kterém se odehrává vědomý 

příklon k dalším spoluúčastníkům liturgie.“60

Obnovený zájem o liturgii na začátku 20. století, později zdůrazněný masovým ohlasem 

liturgického hnutí, vedl v roce 1955 papeže Pia XII. k liturgické reformě slavení 

velikonočního týdne. O sedm let později svolává Piův následovník Jan XXIII. do Říma 

tzv. II. vatikánský koncil.

Předmětem koncilu nebyla definice žádné nové nauky či dogmata, ale diskuze o podobě 

tehdejší církve a její reakce na potřeby doby. Jednotlivá zasedání v letech 1962-1965 

i práce v jednotlivých komisích probíhaly za účasti pozorovatelů z řad pravoslavných 

59  Viz dominikánský klášter Sainte Marie de La Tourette, Le Corbusiér, 1953‑1960.
60  RICHTER, Klemens: Prostor kostela utváří víru někdy hlouběji než hlásání slova. 

Salve 4/04, 2004.
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i protestantských církví. Stěžejním způsobem mimo jiné aktualizovaly podobu tridentské 

liturgie. Reforma umožnila užití národních jazyků v průběhu celé mše a rozšíření praxe 

slavení eucharistie čelem k lidu (versus populum), i když toto není v žádném koncilním 

dokumentu výslovně zmíněno. Umožnění koncelebrace přispělo k odstranění zavedené 

praxe bočních oltářů. Shromáždění věřících se tak znovu soustředí kolem jednoho stolu 

Kristova slova a oběti v duchu prvokřesťanských společenství. Oltář již není umístěn 

u východní zdi, ale volně stojící v prostoru. Podobně oddělení svatostánku od oltáře 

a možnost jeho umístění v boční kapli k soukromé adoraci posílilo aktuální účast 

shromážděných na Oběti a zároveň odstranilo kontroverze přítomnosti eucharistického 

Krista ještě před začátkem slavení mše svaté. Ambon, pevné místo pro hlásání Božího 

slova, zpětně nahrazuje kazatelnu a je umístěn v blízkosti oltáře. Rovněž pevné místo 

pro kněze61 znovu definuje původní úlohu předsedajícího v rámci shromáždění. Změna 

ritu přijímání vede k odstranění přijímacích lavic, které tímto postrádají účel. Křtitelnice 

se z původního místa u vstupu přesouvá na místo viditelné celému shromáždění. Mezi 

řadu dalších dílčích změn také patří obnovení prostoru pro scholu, proměna zpovědnic 

ve zpovědní místnosti atd.

Prostor kostela by měl být navržen tak, aby odrážel strukturu shromážděného společenství 

a umožňoval každému plnou účast a správné vykonávání jeho služby. Prostor by měl být 

uzavřený celek tak, aby odrážel jednotu celého svatého lidu.62

„Podstatné aspekty reformy spočívají ve změně perspektivy. Šlo ‑li předtím mnoho staletí 

přednostně o provádění cultus debitus, kultu, kterým jsme Bohu povinni, který vykonával 

za věřící klérus, chápe se dnes liturgie podobně jako v rané církvi jako jednání všech 

pokřtěných. Místo liturgie pro lid jde o liturgii celého lidu.“63 Liturgický prostor je tedy 

shromážděním věřících, společenstvím účastném skrze slavení Kristovy oběti na Ježíšově 

ukřižování a vzkříšení.

61  Viz Dura Europos.
62  Viz dokumenty II. vatikánského koncilu: Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum 

Concilium.
63  RICHTER, Klemens: Prostor kostela utváří víru někdy hlouběji než hlásání slova. 

Salve 4/04, 2004.
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Zaměřme se nyní na jednotlivé části liturgického prostoru. Reforma II. vatikánského 

koncilu nevytvářela liturgické novotvary, ale oddělila v historickém kontextu věci podstatné 

od věcí nepodstatných. Pro pochopení smyslu a účelu - předpoklad nutný pro tvůrčí diskuzi 

- je nezbytně nutné vnímat jednotlivé prvky v jejich dějinném kontextu a uvědomit si jejich 

praktický i symbolický význam.

5.1. Oltář
Kořeny křesťanského oltáře je třeba hledat v judaismu. Zatímco se prostřednictvím 

starověkých pohanských oltářů lidé snažili božstvo si naklonit či je v přeneseném slova 

smyslu uplatit (popř. oltář sám byl sídlem božstva), u židů oltář není nikdy chápán jako 

modla. Židovský oltář je místem díkuvzdání, přinášená oběť je projevem vděčnosti. Bůh 

nic nezískává ani nepotřebuje, člověk se ale prostřednictvím oběti přibližuje Bohu. Oltář 

je jakousi připomínkou velikonoční paschy - vykoupení z egyptského zajetí beránkovou 

krví.64 Obraz starozákonního exodu, každoročně židy připomínaný velikonočními svátky 

64  Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi v egyptské zemi: „Tento měsíc bude pro vás 

začátkem měsíců; bude to pro vás první měsíc v roce. Řekněte celému společenství Izraele: 

‘Desátého dne tohoto měsíce ať si každý opatří beránka pro rodinu, jehně pro dům. Jestliže 

však je rodina tak malá, že beránka sníst nestačí, ať si vezme ze sousedství, které je tomu 

domu nejbližší, tolik osob do počtu, kolik stačí beránka sníst. Beránek ať je bezvadný, ve stáří 

jednoho roku, sameček. Můžete ho vzít z jehňat nebo kůzlat. Uchováte ho až do čtrnáctého dne 

tohoto měsíce, kdy ho k večeru zabije celé shromážděné společenství Izraele. Pak ať vezmou 

trochu jeho krve a pomažou jí obě veřeje i příčný trám nad nimi v domech, kde ho budou jíst. 

Ať jedí maso tu noc, ať ho jedí pečené na ohni s nekvašenými chleby a hořkými bylinami. 

 

Budete ho pak jíst takto: Mějte přepásaná bedra, obuv na nohou a hůl v ruce, a jezte 

ve spěchu. Neboť je to Hospodinova Pascha (Přejití). Oné noci přejdu egyptskou zemí a 

pobiji všechno prvorozené v egyptské zemi jak u lidí, tak u dobytka. Nad všemi egyptskými 

bohy vykonám soud. Já, Hospodin. Pro vás však bude krev beránka sloužit jako znamení 

na domech, že tam přebýváte. Když uvidím krev, přejdu vás, a tak uniknete ničící ráně, až 

budu zabíjet po egyptské zemi. Tento den si uchováte jako památný a budete ho slavit jako 
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(beránkova krev, vykupující vše prvorozené), se pak stal pro křesťany předobrazem 

Kristovy oběti na kříži.

V ideálu Poslední večeře sedí učedníci ve večeřadle kolem stolu, Ježíš láme chléb a pronáší 

slova: „Vezměte, toto jest mé tělo“65, následně pozdvihuje kalich s vínem, vzdává Otci díky 

a dodává: „Toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé.“66

Oltář prvních křesťanů měl tedy podobu stolu umístěného ve vyhrazené (horní) místnosti. 

Podobně jako samotný prostor byl i obětní stůl vyčleněn z běžného profánního užívání. 

Charakter prvních shromáždění - přes týden se křesťané scházeli ke společným modlitbám 

a Kristovu oběť slavili pouze jednou týdně v den Kristova vzkříšení - vedl k prvním 

aplikacím křesťanského oltáře jako přenosného mobiliářového prvku (Dura Europos). 

Teprve později převažuje chápání oltáře jako pevného kamenného stolu dle žalmistových 

slov „Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním,“67 citovaných později 

i samotným apoštolem Petrem68. Ve 4. století sv. Ambrož v oltáři odkazuje na samotného 

Krista: „Co jiného je oltář než obraz Kristova těla?“ a jinde: „Oltář je obrazem těla 

Kristova a Kristovo tělo je na oltáři.“69 Oltář je tedy chápán jako symbol samotného 

Krista, přítomného ve shromáždění. A podobně jako byl Kristus pomazán olejem na krále, 

tak se i oltář při obřadu svěcení maže olejem.

Mobilní charakter oltáře byl tedy v průběhu 5. století postupně nahrazován oltářem 

kamenným, pevně připevněným k podlaze, umístěným na hranici apsidy v křížení lodi 

a transeptu (kostel v Sobratě, Lybie či kostel sv. Klementa v Římě). V průběhu raného 

středověku se oltář přibližuje zadní straně apsidy a mřížkami bývá oddělován od věřících. 

Od 8. století začíná forma oltáře-stolu ustupovat oltáři -kvádru, spočívajícím na jedné pevné 

Hospodinův svátek. Budete ho slavit po všechna svá pokolení jako ustanovení věčné.” 

Ex 13.
65  Mk 14, 22.
66  Mk 14, 24.
67  Ž 118,22.
68  1Pt 2, 6.
69  Svatý Ambrož: De Sacramentis.
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podnoži (stipes). Tato lépe vyhovuje zvyklostem ukládání ostatků raných mučedníků pod 

oltář. Původní plocha oltářní desky byla asi metr čtverečný. Teprve ve vrcholném středověku 

se na oltáři objevují svícny, kříž a bohatě zdobený retábl (gotická či barokní tribuna) 

s množstvím uměleckých přístaveb v takovém rozsahu, že se samotná oltářní menza téměř 

ztrácí. Praxe propojení oltáře a svatostánku se objevuje až v 15. století na popud sv. Karla 

Boromejského.

II. vatikánský koncil znamenal pro dějinnou kontinuitu oltáře následovné: oltářní menza, 

zbavená všech přístaveb a nástaveb, se odděluje od zadní stěny kostela a posouvá 

se do prostoru tak, aby se kolem oltáře dalo chodit a aby byl středem bohoslužebného 

shromáždění. Horní deska by měla být provedena z kamene a pokryta vhodným oltářním 

plátnem, sokl a sloupky pak z jakéhokoliv pevného, trvanlivého materiálu. Kříž a svícny, 

přinesené v průvodu, lze umístit kolem oltáře či na oltář. Hlavní oltář kostela či kaple by 

měl vždy být pevný, tj. pevně připevněn k zemi a posvěcený, oltář přenosný (pro potřeby 

poutí atd.) může být jen požehnaný. Výslovně je zapovězeno jakékoliv umísťování soch, 

obrazů a dalších předmětů nesouvisejících s liturgií na oltářní plochu. Rozměry oltáře 

a jeho umístění v prostoru by mělo umožnit koncelebraci více kněží.

5.2. Ambon
Význam slova ambon prochází z řeckého „anabainein“ - vystupovat vzhůru. Je tedy 

vyvýšeným místem, určeným pro předčítání mešních čtení a žalmů. Původně neměl 

sloužit pro homilii (kázání). Ta bývala biskupem přednášena vsedě (soudce také při 

vynášení rozsudku seděl) z místa sedes a postoj sedícího učitele se opíral o biblickou 

Ježíšovu praxi70. S rostoucí velikostí křesťanských bazilik od 5. století z akustických 

důvodů ojediněle ambon nahrazuje kazatelna („Biskup Jan usedl do kazatelny, kde dříve 

kázal, aby jej lépe bylo slyšet, a káral Eutropia“71). Ambon se původně nacházel na hraně 

apsidy a lodi či na okraji chóru (kostel sv. Klimenta v Římě - dvojice ambonů dělených 

na epištolní a evangelijní stranu), později ve středověku vedl ke vzniku tzv. lektorií - míst 

70  „Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho 

učedníci. Tu otevřel ústa a učil je: “ Mt 5,  1‑2. Podobně „... a když se posadil, přistoupili 

k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je.” Mt 5, 2 atd.
71  Sokrates, Scholaktikos: Církevní dějiny, Česká katolická charita, Praha 1989.
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pro čtení mezi chórem a lodí, tyto však byly následně definitivně vytlačeny kazatelnami 

(místem hlásání).

II. vatikánský koncil odstraňuje kazatelny z liturgického prostoru a rehabilituje zpět ambon 

jako místo určené pro hlásání Božího slova. Ambon také bývá někdy nazýván stolem 

Kristova slova ve vazbě na oltář jako stůl Kristovy oběti - toto dělení odpovídá struktuře 

mše po II. vatikánském koncilu na bohoslužbu slova a bohoslužbu oběti - a zároveň určuje 

požadavky na výraz a umístění ambonu. Ambon má být pevný (ne charakter přenosného 

pultu), dobře viditelný (vyvýšený), dostatečně prostorný a nemělo by docházet k zastiňování 

oltáře. Je proto potřebné řešit v jednotlivých konkrétních případech vztah ambonu a oltáře 

- tedy obdobný problém, který řešil Luther a pozdější protestantské realizace.

5.3. Sedes
Sedadlo pro celebrujícího kněze má naznačovat, že je jeho úkolem předsedat shromáždění. 

Od počátku křesťané chápali předsedajícího jako zástupce Krista ve shromáždění. 

Ke konci 2. století dochází ke zvýraznění sedadla pro biskupa (kdo učí, sedí na sedadle), 

později umístěného v samém závěru apsidy pod vyobrazením Krista, obklopeného sedadly 

přísedících kněží (sv. Kliment). V současnosti se sedadlo pro předsedajícího opět stává 

přímou součástí liturgického shromáždění a je zdůrazněna potřeba se vystříhat jakéhokoliv 

náznaku trůnu. Podobně jako ambon by sedes nemělo zastiňovat pohled na oltář a mělo 

by být doplněno v případě potřeby sedadlem pro jáhna a stranou sezením pro přisluhující. 

Sedes nelze v žádném případě nahradit židlí.

5.4. Místo pro věřící
Při Poslední večeři spočíval Ježíš spolu s učedníky dle tehdejších místních zvyklostí 

v pololehu na zvláštních lehátkách, určených pro stolování, jak bylo u židů obvyklé. 

V souvislosti s rychlou expanzí křesťanství a nárůstem věřících různých kultur lidé při 

křesťanských shromážděních stáli, případně se opírali o zvláštní hole ve tvaru berly. 

Sedadla byla určena pouze pro biskupa a kleriky. Lavice pro věřící se začínají objevovat 

s rostoucím důrazem na kázání až ve 14. století v bavorských farních kostelích, masového 

rozšíření došly s příchodem protestanství a akcentem na Boží slovo v protestantských 

shromážděních. Zpětně se objevují i v katolických kostelích, doplněné o nezbytné klekátko, 
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mnohdy provázené prodejem či pronájmem lavice konkrétní fyzické osobě. Opatřeny jsou 

tak jmenovkami či bočními uzamykatelnými dvířky. II. vatikánský koncil doporučuje 

zrušit praxi rezervace míst jednotlivým osobám a připomíná potřebu se jakkoliv vyhnout 

náznakům členění dle společenského vlivu či postavení.

5.5. Svatostánek
Svatostánek neboli tabernákl (lat. tabernaculum - stan) slouží k uchovávání konsekrovaných 

(proměněných) hostií. Původní záměr uchovávat eucharistii nad rámec samotné liturgie 

podnítila potřeba přinášet Kristovo Tělo jako posilu nemocným a útěchu umírajícím. 

K přenosu zpočátku sloužily schránky ze slonoviny, uložené v obytných domech. Později 

byly tyto ukládány ve vedlejších prostorách křesťanských kostelů (v římské církvi až do 14. 

století, ve východních církvích dodnes) - odtud název sakristie (odvozeno od latinského 

sacre, svatý). V 8. století se začíná v Německu a Francii stavět schránka s eucharistií 

přímo na oltář nebo se nad oltářem zavěšuje, často v podobě holubice72. V Itálii vzniká 

svatostánek jako nika nebo nástěnná schránka, později v německých katedrálách přetavena 

do podoby samostatně stojícího otevřeného věžovitého objektu (Nebeský Jeruzalém) při 

vstupu do chóru, zabezpečeného mřížováním tak, aby věřící mohli vidět Kristovo Tělo 

a zároveň se předešlo zcizení a znesvěcení při magických obřadech. Pevné uzavření 

svatostánku zavádí až II. lateránský sněm (1215). Praxi svatostánku jako nástavby nad 

oltář masově v 16. století zavádí sv. Karel Boromejský (cca 1580), ale závaznou se stává 

až roku 1918, kdy má být svatostánek umísťován do středu oltáře. II. vatikánský koncil tuto 

praxi ruší - vzhledem k povaze mše svaté není dobré, když je eucharistie při mši přítomna 

už od samotného začátku. Uchovávání se tedy vrací k postrannímu svatostánku nebo 

lépe samostatné kapli, označené červeným světlem, určené tiché adoraci a individuální 

modlitbě. Samotný svatostánek by měl být zhotoven z pevného, neprůhledného materiálu.

5.6. Zpovědnice
Zpovědnicí se rozumí místo, kde se věřící prostřednictvím osoby kněze smiřují s Bohem, 

v upřímné lítosti vyznávají hříchy a vyjadřují touhu po nápravě. Moc odpouštět hříchy byla 

dána apoštolům Ježíšovými slovy „Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je 

72  V našich zemích např. kostel Jména Panny Marie v jihočeském Lomci.
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neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ 73 a v raných křesťanských stavbách měla podobu 

přenosného sedadla, umísťovaného poblíž oltáře. Po Tridentském koncilu se začíná zavádět 

mřížka mezi kněze a kajícníka, od roku 1614 povinná. V baroku z důvodů výrazného 

nárůstu množství zpovědí je zpovědnice rozvinuta do polohy pevného trojdílného objektu. 

II. vatikánský koncil klade důraz na kajícníkovo soukromí a potřebu soustředěnosti, 

zbavenou všeho spěchu a rutiny, a tak doporučuje zpovědnice nahrazovat tzv. zpovědními 

místnostmi.

5.7. Místo pro scholu, varhany
V prvotních církvích modlitby při liturgických slavnostech zpíval kněz, později byla 

za tímto účelem vyčleněna zvláštní skupina zpěváků, aby zpěvem doprovázeli průběh 

liturgie. Za papeže Hilaria I. nacházíme první zmínky o schole cantorum, ale až papež Řehoř 

Veliký zakládá školu liturgického zpěvu jako samostatný subjekt. Prostor pro zpěváky, 

shromážděné pod oltářem či v jeho blízkosti začíná být zdůrazňován až do podoby chóru 

(sv. Kliment). S nástupem polyfonie, příchodem varhan a výpravnějších instrumentací je 

z kapacitních i akustických důvodů zvláště v baroku budována zpěvácká kruchta (v zadní 

části kostela či po stranách). Zpěváci se však tímto ocitají mimo shromáždění,  a tak 

II. vatikánský koncil vrací liturgický zpěv do čela společenství, aby se každý (včetně 

hudebníků a zpěváků) mohl plně účastnit slavení liturgie.

5.8. Věž a zvony
Kostelní věž i zvony byly u raných křesťanských staveb neznámé - podobně jako 

u původních římských bazilik i při pozdějších křesťanských konverzích či novostavbách 

nebyla věž součástí (Ravena). Původ přičlenění věží ke křesťanskému chrámu můžeme 

spatřovat v sílící symbolice kostela -církve jako Nebeského Jeruzaléma. V románském 

období množství věží dále rozvíjelo jeruzalémský ideál a vztahovalo je ke konkrétním 

73  „Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy 

shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj 

vám.“ Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. 

Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ Po těch 

slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu 

jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.” Jan 20, 19‑23



44

osobám - např. apoštolům. Žebravé řády u svých kostelů nebudovaly věže vůbec, pouze 

sanktusník. Později se zaváděním zvonů začínají věže sloužit jako zvonice. Praxi užívání 

zvonů ke svolávání křesťané převzali od běžné římské praxe (namísto klepadel, užívaných 

při velikonoční liturgii), nejprve pro potřeby klášterních komunit, později i běžných farností. 

Hlas zvonu svolával věřící ke společné i individuální modlitbě, označoval slavnostní 

začátek mše a upozorňoval na její význačné části (evangelium, proměňování). Podobně 

určoval důležité okamžiky křesťanského života (svatba, úmrtí). Od 12. století získávají 

jednotlivé zvony specifické funkce (Anděl Páně, umíráček, sanktusové zvonky atp.) 

a účastní se i občanských slavností či upozorňují na význačné události nebo živelné 

katastrofy. Už v raném středověku bývá zvonům připisován apotropaický význam (ochrana 

před démony), proto se jimi zvonilo proti moru či přírodním živlům (bouřce). Zvony však 

sloužily především k bohoslužebným událostem, proto se vyvinul obřad Žehnání zvonů. 

Praxe stavby samostatných zvonic byla rozvinuta především v Itálii (kampanila). Věže 

se opatřovaly na své špici křížem či podobou kohouta - již od 9. století symbolem bdělosti, 

nabádajícího ke kajícnosti (Petrovo zapření), ale také symbolem samotného Krista či 

křesťanského kazatele.

Kostelní věže i zvonice se výrazným způsobem projevovaly v panoramatu středověkých 

měst, v současnosti vlivem rostoucí výškové zástavby se jejich praktický i symbolický 

význam vytrácí.

5.9. Příklady prostorových uspořádání
Nejznámější podélné uspořádání kostela -cesty v předkoncilní či aktuální reformované 

podobě se v dřívějších dějinných epochách ve vyhraněné aplikaci prakticky neobjevovalo. 

V románském i gotickém období byl totiž interiér kostela členěn do několika bohoslužebných 

zón a věřící se dle aktuálního dění přemísťovali. „Skutečnou problematičnost podélného 

kostela si uvědomoval sám Rudolf Schwarz. Píše: Zde chybí pohled z očí do očí, tady 

nikdo nehledí druhému vstříc, všichni se dívají dopředu. Tady chybí vřelý stisk ruky, 

oddanost jednoho druhému, koloběh srdečných vztahů, neboť zde stojí každý v davu sám. 

V sevřených řadách, v sevřeném zástupu, ve vyrovnaných liniích je jedinec součástí celku, 

podle pravoúhlého osového kříže je každý připoután řetězem ke svému sousedovi zleva 

a zprava, zpředu a zezadu.‘ Forma,cesty‘ způsobuje, že uvnitř celku je každý sám, že 
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srdce zůstává osamělé. Lidé nemohou pociťovat vzájemnou srdečnou náklonnost, neboť 

tomuto schématu chybí srdce.“ 74 Následující příklady proto odrážejí postupnou artikulaci 

požadavku znovunalezení původního/soudobého křesťanského společenství v liturgickém 

i architektonickém slova smyslu:

- Úprava kaple a rytířského sálu na hradě Rothefels, Německo, Rudolf Schwarz, 1924 

(obr. 73-76). Dříve zmiňovaná studie uspořádání křesťanského shromáždění, vycházející 

z „praobrazů“, aplikovaných do konkrétního prostoru. Jednotlivé varianty shromáždění, 

vzájemný vztah jedince -společenství -Krista, vložené do prázdného prostoru, doprovozené 

odpovídajícím nasvětlením. Tato Schwarzova teoretická práce a realizace se stala ideovým 

východiskem řady dalších řešení v současnosti je stále aktuální.

Kostel sv. Michaela, Frankfurt nad Mohanem, Německo. Rudolf Schwarz 1954 (obr. 88-

90). Výrazně eliptické uspořádání vytváří dynamický kontinuální interiérový prostorový 

vjem. Klasické hloubkové uspořádání, reflektující tridentskou praxi, je zde doplněno dvojicí 

postranních kaplí, umožnujících vytvořit liturgické shromáždění že tří stran kolem oltáře, 

umístěného v duchu liturgického hnutí v prostoru v pomyslném průsečíku hlavní lodě 

a postranních kaplí. Presbytář uzavírá sedes, uspořádané dle eliptického utváření půdorysu. 

Umělecky zdobená nevelká schránka pro uložení eucharistie je součástí obětního stolu. 

Celkové prostorové řešení reflektuje Schwarzovy teoretické závěry, formulované v díle 

O stavbě kostela, v jehož úvodu zdůrazňuje potřebu chápání středověké symboliky chrámu 

jako symbolu Kristova Těla.

- Studentská kaple v Melku, Německo. Ottokar Uhl, 1956 (obr. 107-112). Rozvinutí 

koncepce Schwarzových ideálů uspořádání do trojice navazujících prostor: adorační 

kaple, určené k individuální modlitbě a rozjímání eucharistie, prostor pro liturgii slova, 

sloužící společnému čtení z Písma a modlitbám, a prostoru pro liturgii eucharistické 

oběti, odehrávající se kolem jednoho stolu. Shromáždění věřících studentů zde během 

74  RICHTER, Klemens: Od „kostela‑cesty” k prostoru křesťanského společenství. Text 

přednášky proslovené na půdě ETF UK v Praze dne 23. května 2009. Přeložila Helena 

Medková.
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mše přechází z části určené pro bohoslužbu slova ke stolu Kristovy oběti. Uspořádání tak 

navazuje na historickou praxi liturgie jako pohybu v prostoru.

- Kostel sv. Vavřince v Mnichově, Německo. Emil Steffan, 1956 (obr. 117-118). Spolu 

s teologem Heinrichem Kahlfeldem (Guardiniho nástupce v úloze spirituála na hradě 

Rothenfels, který je stále ještě považován za liturgickou avantgardu) zde Stefann navrhuje 

kruhové uspořádání křesťanského shromáždění s centrálně umístěným oltářem. Ze tří 

stran je oltář obklopen sedadly pro věřící a pomyslný kruh ze strany čtvrté uzavírá prostá, 

v apsidě umístěná lavice, určená pro celebrujícího kněze, jáhna a přisluhující. Jasné 

prostorové vyjádření myšlenek liturgického hnutí zajistilo tomuto uspořádání nadčasové 

vyjádření ideálu křesťanského společenství ve středu s osobou Krista. Po více jak půl století 

i II. vatikánském koncilu zde není nutné provádět žádné liturgické úpravy. Jedinečnost 

Steffanova řešení nespočívá jen v účelném nadčasovém uspořádání liturgického prostoru, 

ale především k tvorbě kostela jako celku. Primární pro vnější výraz není potřeba určujícího 

novotvaru, jenž by definoval soudobý přístup k utváření prostoru, ale logika uspořádání 

vnitřního prostoru vychází z archetypálních forem, které se staly pro autorova díla typickým. 

Charakteristické stavby z masivního režného zdiva využívají klasických křesťanských 

forem. Jejich vnější výraz je zcela odlišný od většiny tehdejších sakrálních novostaveb 

a realizace Emilla Steffana jsou cenným příspěvkem k úvaze o přístupu k sakrální tvorbě 

prostřednictvím archetypu či novotvaru, jak bude rozvedeno později (obr. 119).75

- Kostel sv. Kryštofa, Westerland, Sylt. Dieter G. Baumewerd, 2000 (obr. 120-121). 

Pokoncilní realizace, která s potřebným odstupem reflektuje požadavky a východiska 

II. vatikánského koncilu. Liturgický prostor je rozvinut na půdorysné osnově elipsy, kde 

v ohniscích elipsy je situován ambon nebo oltář, ve středu je pak umístěna křtitelnice jako 

symbol, že skrze křest patří věřící ke Kristu navěky.

75  Viz kapitola Archetyp versus novotvar.
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- Kostel sv. Františka z Assisi v Paříži, Francie. AREP, 2005 (obr. 122-124). Navazuje 

na koncepci elipticky komponovaného liturgického prostoru. Samotné geometrické 

uspořádání podle hlavní osy je obohaceno zdůrazněním vedlejší osy oltáře - adorační 

kaple. Obě polohy odkazují k životu sv. Františka - rovina člověka a jeho pozemského 

života (vstup - průhled na navazující háj - rajská zahrada Eden) a rovina vztahu k Bohu 

(Nebeský Jeruzalém).
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6. Aktuální přístupy k tvorbě sakrálního prostoru

„Jaké jsou dnes aktuální půdorysné modely liturgického prostoru?

Když se vychází z toho, že ve středu vytváření liturgického prostoru stojí koncilní myšlenka 

slavení mystéria uprostřed společenství, existuje veskrze mnoho možností. Už Rudolf 

Schwarz ve 30. letech minulého století poukázal na možnosti uzavřeného a otevřeného 

kruhu. To je model, kde společenství obklopuje oltářní prostor ze tří stran a předsedající 

a snad také sbor tvoří stranu čtvrtou, stojí tedy tam, kde byla dříve apsida. Uzavřený či 

otevřený kruh odpovídá vlastně tomu, co lze označit jako „circumstantes“. Tento pojem 

se vyskytoval už v římském kánonu mše, dnešní první eucharistické modlitbě. Jen byl před 

koncilem vztahován pouze na oltářní službu, ne na celé společenství.“ 76

Současný přístup k utváření sakrálního prostoru v mnohém vychází z požadavků 

formulovaných při II. vatikánském koncilu. Důležité je však si uvědomit, že liturgie církve 

zásadním způsobem přesahuje koncilní reformu, jejímž prvořadým cílem rozhodně nebyla 

změna ritů a textů, ale obnova mentality a postavení tajemství Kristovy paschy do centra 

křesťanského života a pastorace. Samotné koncilní texty v mnohém pouze aktualizují 

závěry předchozích koncilů, odrážející ideál církve (kostela) jako těla Kristova. Bohužel 

však příliš často bývá liturgie pojímána jako předmět reformy než jako subjekt schopný 

obnovovat křesťanský život. „Mezi obnovou liturgie a obnovou života celé Církve je totiž 

mimořádně úzký a organický vztah“, 77 říká papež Jan Pavel II. a dále označuje liturgii 

za pulsující srdce každé činnosti Církve. Liturgie žije ze správného vztahu mezi „živou 

tradicí“ a „legitimním pokrokem“.78.

V prvních staletích se křesťané scházeli ke slavení eucharistie jen jednou týdně - v neděli 

a denně se v kostelech konaly jen ranní a večerní chvály. Důležitou roli během týdne 

76  RICHTER, Klemens: Prostor kostela utváří víru někdy hlouběji než hlásání slova. 

Salve 4/04, 2004.
77  Bl. Jan Pavel II: Vicesumus quintus annus, 1988.
78  Dokumenty II. vatikánského koncilu: Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum 

Concilium.
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sehrával právě ambon, zatímco oltář jako místo zpřítomnění Kristovy oběti se stával 

vyvrcholením týdne a centrem při nedělních shromážděních. Znovu je potřeba zdůraznit, 

že účast na slavení eucharistie je pro křesťana bezprostřední účastí na Kristově oběti, 

propojující mimo prostor a čas Ježíšovu oběť na Kalvárii se všemi eucharistickými oběťmi 

v dějinách spásy. Eucharistie je živou obětí celého shromáždění v nejširším slova smyslu 

v minulosti, přítomnosti i budoucnosti, není tedy pouhou připomínkou či pietním aktem. 

V liturgickém prostoru by tedy měla být zvláště zvýrazněna místa, představující Kristovu 

přítomnost: společenství věřících, předsedající kněz, místo pro hlásání Božího slova 

a zvláště také stůl Večeře Páně (oltář).

Liturgie před II. vatikánským koncilem byla zaměřena na osobou přicházejícího Krista 

(od východu) a jeho přítomnost v Nejsvětější svátosti, uchovávané ve svatostánku. Před 

příchodem kostelních lavic vynikalo liturgické slavení větší dynamikou a pohybem 

v prostoru. Věřící se v průběhu přemísťovali na místo konkrétní liturgické akce - při 

kázání ke kazatelně a při slavení eucharistie k oltáři, který byl umístěn na hraně chóru před 

stěnou lettneru, kde probíhala liturgie kléru. Tito seděli proti sobě a zpěvem doprovázeli 

průběh slavnosti. Prostor mezi nimi byl na jedné straně vymezen oltářem, na druhé straně 

pulpitem, umístěným před chórovou mřížkou. Chórový prostor v řádových kostelech 

sloužil i denním modlitbám řeholního společenství, kdy ústřední roli sehrával ambon. 

Pokud tedy II. vatikánský koncil znovu zdůrazňuje závěry koncilu tridentského v chápání 

jednoty liturgického shromáždění ve smyslu slavení eucharistie a účasti na Božím slově, 

bývá v současnosti aplikována myšlenka chóru na celé shromáždění. Ideálním pro jeho 

naplnění i ve středně velkých společenstvích se ukázal půdorysný tvar elipsy, která 

přirozeným způsobem soustřeďuje pozornost věřících k jednomu či druhému středu dle 

aktuálně probíhajícího liturgického dění.

Eliptická forma není tedy žádným liturgickým novotvarem, ale navazuje na starobylou 

tradici řádových společenství. Již ve 2. století lze v syrských kostelech nalézt tzv. bému, 

vyvýšené místo pro bohoslužbu slova, situované do středu prostoru, či v raných křesťanských 

kostelech v Římě je rovněž dvojice ambonů umístěna v centru kostela (sv. Kliment).
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„Zdá se, že elipsa se dvěma ohnisky odpovídá tomu, co Rudolf Schwarz vyjádřil roku 

1960 při vzpomínce na hrad Rothenfels takto: „Je krásné, když svatý prostor vychází zcela 

z obce a jejího konání, když vzniká z liturgie a s ní zase zaniká, když se vzdáme jakékoli 

architektonické akce, když na začátku není nic než kosmos a potom nezůstane nic než 

kosmos: Pán tudy prošel.“ 79

„Konkretizace elipsového modelu, která požadavek jednoho společného směru při modlitbě 

spojuje s myšlenkou bipolárního uspořádání. Při tomto řešení zůstávají ambon i oltář 

na hlavní ose prostoru a mezi nimi je volný střed. Věřící jsou shromážděni na třech stranách 

oltáře, ambon pak stojí na čtvrté, otevřené straně před čelní stěnou. Při přestavbách lze 

ambon postavit např. na stupně vedoucí ke starému chóru. Tím je dáno zaměření na ambon 

při bohoslužbě slova. A při slavení eucharistie není kruh uzavřen, nýbrž se otvírá směrem 

ke čtvrté straně a upozorňuje tak na kosmicko ‑eschatologickou a trojiční dimenzi liturgie. 

Kněz už nestojí proti obci, nýbrž, stoje u oltáře, hledí spolu s obcí k volné straně, tedy 

na východ. Tak vzniká při eucharistické modlitbě otevřený kruh, jak si ho přál už Rudolf 

Schwarz.“80

V jubilejním roce 2000 byla italskou biskupskou konferencí vypsána pilotní soutěž na nové 

kostely v Modeně, Folignu a Catanzaru. Záměrem bylo vytvoření ideálu křesťanského 

společenství na prahu nového milénia. Kostel a farní centrum sv. Pavla v Molignu realizoval 

Massimiliano Fuksas (obr. 125-127), Farní centrum sv. Marie Rocellské v Catanzaru 

Alessandro Pizzolato a Centrum Ježíše Vykupitele v Modeně Mauro Galantino. Posledně 

jmenovaný komplex, dokončený na sklonku roku 2010 (obr. 128-129), vyvolal bouřlivou 

diskuzi o aktuální podobě liturgického prostoru. Samotný bohoslužebný prostor je tvořený 

dvojicí protilehlých tribun, kde je v ústředním pásu při jednom okraji situován ambon, při 

druhém pak oltář. Nestor italské architektury Paolo Porthogesi v článku únorového čísla 

Osservatorio Romano přirovnal účast na liturgii v tomto prostoru k návštěvě fotbalového 

79  RICHTER, Klemens: Od „kostela‑cesty” k prostoru křesťanského společenství. Text 

přednášky proslovené na půdě ETF UK v Praze dne 23. května 2009. Přeložila Helena 

Medková.
80  RICHTER, Klemens: Prostor kostela utváří víru někdy hlouběji než hlásání slova. 

Salve 4/04, 2004.
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zápasu. Dvě armády fanoušků stojí proti sobě, dívají se zpříma jeden druhému do očí. Není 

zde prostor pro dialog s Bohem, jen lidské zírání. Účast na liturgii, podobně jako u fotbalu, 

otáčí hlavy tribun na jednu či druhou stranu, sledujíce kněze, přebíhajícího od jedné branky 

k druhé - od oltáře k ambonu - a zpět (obr. 130).

Tradice a pokrok bývají často nesprávně stavěny proti sobě. Ve skutečnosti se oba tyto 

koncepty vzájemně doplňují a vedou k témuž cíli. Vždyť i samotný koncil doporučil 

nezavádět inovace tam, kde nebude zřejmé, že skutečně slouží církvi. Uvedená formulace 

však v žádném případě neznamená návrat k prostým historizujícím reminiscencím, ale 

snahu s odstupem zúročit výsledky konkrétních pokoncilních aplikací tak, aby se co nejvíce 

blížily ideálu živého křesťanského společenství, kde je Bůh chválen v radosti a pravdě.



52

7. Archetyp versus novotvar

Před několika lety jsem se svými diplomanty podnikl začátkem prázdnin poznávací exkurzi 

po bulharských socialistických památnících. Během dvou týdnů jsme navštívili více než 

deset srbských a převážně bulharských monumentů, jejich pořadí ani konečný počet nebyl 

přesně stanoven, vše probíhalo za pochodu. Důvodem ne příliš obvyklé destinace i studijní 

náplně byl záměr konfrontovat individuální představu o monumentální architektonické 

tvorbě s reálným měřítkem. Ověřit obecnou platnost pominulé symboliky a její dílčí 

projevy a schopnost její artikulace ve změněném společenském kontextu, v jedinečném 

uceleném souboru památníků, vzniklých v poměrně krátkém úseku dvaceti let s těžištěm 

v 80. letech během diktatury Todora Živkova81. Seznámit studenty se základy monumentální 

tvorby, problematikou návrhu památníku, jeho realizace a především existence v čase nad 

obvykle uvažovaný rámec jedné či dvou generací. Radikální změna společenského zřízení 

v Bulharsku začátkem 90. let a následný úpadek oficiálních hodnot, spojený s rabováním, 

které se ve větší či menší míře nevyhnulo žádnému z navštívených objektů, specifickým 

způsobem oprostily jednotlivá díla od oficiální doktríny a umožnily jim předčasně 

zestárnout o několik desetiletí. Vybrané lokace tak dokázaly žádaným způsobem podnítit 

uvažování ve zcela jiných souvislostech symbolů, měřítka a především času. Nikoliv 

„spotřební“ architektonické úlohy, obvykle ve fakultních zadáních a naplňující aktuální 

společenskou poptávku a konkrétní zadání v reflexi obecného vkusu, ale zcela jiný úhel 

pohledu na obecnou platnost architektonického řešení i za předpokladu, že většina známého 

kontextu či společenských hodnost zcela vymizí či dojde k radikální proměně.

Pozoruhodným fenoménem se stala snaha radikálního ateismu o ryze materialistické 

vyjádření, konfrontována s potřebou monumentálního měřítka při zdůraznění vlastních 

křesťanských kořenů jako počátku vlastní státnosti 82 i vítězstvím nad tureckou nadvládou.83 

81  Komunistický vůdce Bulharska v letech 1954 ‑ 1989.
82  První bulharský stát byl založen v roce 681 chánem Asparuchem uzavřením smlouvy s 

Byzancí, výhradní křesťanství je zavedeno v pol. 9. století a zůstává státním náboženstvím 

až do podmanění Bulharska osmanskou říší na konci 14. století.
83  Vznik bulharského knížeství v roce 1878 jako důsledek rusko‑turecké války.
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S každým novým navštíveným monumentem sílilo přesvědčení, že není možné bezezbytku 

rezignovat na vlastní prožitou zkušenost, utvářenou z velké části (modifikovaným) 

náboženským symbolem a zároveň zajistit, aby se jeho vyjádření stalo celospolečensky 

přijímané a pochopitelné. Nešlo totiž o žádná ryze autorská díla, ale o oficiální objednávku 

režimu, pro který byla konkrétním vyjádřením a zdůvodněním vlastní existence v příslušném 

regionu. A tak se u většiny velkolepých bulharských monumentů setkáváme s více či 

méně čitelným přetvořením důvěrně známé symboliky křesťanských sakrálních staveb. 

V panteonu padlým v srbsko-bulharské válce u nynější osady Gurguljat84 z hrobu povstává 

Matka Bulharsko a pláče nad svými padlými syny, tvář sečeného jehlanu-pyramidy dle 

záměru autorů propojuje okolní krajinu, v níž leží kosti padlých, s nebem, kde prodlévá 

jejich duch.

K podobnému zdůraznění vertikály dochází v závěru Monumentu tří generací, situovaném 

na kopci nad obcí Peruštica.85 Stylizovaná procesní cesta, vedoucí z vesnice k památníku, 

graduje trojicí teras, vymezených mramorovým reliéfem, osazeným v kamenném zdivu 

a symbolizujícím tři generace boje za svobodu Bulharska (područí osmanské říše, 

komunistické povstání ve dvacátých letech a konečně bulharskou socialistickou revoluci 

v roce 1944). Vertikálně směřující prostorový triptych je zakončen stylizovaným bronzovým 

(v současnosti odcizeným) sarkofágem zakrývajícím kryptu se symbolicky uloženými 

ostatky padlých hrdinů všech tří generací. Nad hrobkou se ve spirále vypíná výrazná 

vertikála zvonice, kde původně osazené zvony svým zvukem pravidelně připomínaly 

zmiňované události.

Myšlenku částečné sekularizace symbolu zvonu a jeho charakteristického akustického 

významu asi nejvýrazněji rozvíjí památník86 vybudovaný u příležitosti prvního 

84  Autor Georgi Stojlov, sochařská spolupráce Boris Gondov, Todor Vardžijev, Emil 

Mirčev. Realizace 1985 u příležitosti stoletého výročí válečných událostí.
85  Autoři: Lubomir Činkov, Vladimir Rangelov. Sochařská spolupráce Lubomir Dalčev. 

Otevřen v roce 1978 u příležitosti stoletého výročí dubnovéhho povstání, jež následně 

vyústilo v osvobození Bulharska z područí Osmanské říše.
86  Autor Krum Damianov, architektonická spolupráce Georgi Gešev. Realizace 1979.



54

mezinárodního shromáždění dětí Prapor míru87. Vznik hnutí iniciovala Ludmila 

Živkovová, dcera již zmíněného generálního tajemníka komunistické strany Bulharska 

Teodora Živkova. Sestavu vzájemně navazujících kruhových výsečí o poloměru cca 60 

m, postavené v rekordním čase třiceti dní a nocí, dotvořily desítky instalovaných zvonů 

a zvonků, přinesené dětskými účastníky hnutí z celého světa. Ústřední motiv centrálního 

vertikálního pylonu (37 m), nesl sedm zvonů, symbolizujících sedm kontinentů. Tyto laděny 

ve zvonkohře pravidelně zvonily a jejich jásavý hlas spolu se zvukem zvonů jednotlivých 

zemí rozeznívaných návštěvníky šířil do světa poselství Jednoty, Krásy a Kreativity.88

Památník zakladatelů bulharského státu v Šumenu89 se otevřeně přiznává ke křesťanství 

jako nedílné součásti bulharské národní historie. V jedné z nejstarších lokalit v Bulharsku 

(osídlení 4000 před Kr.), známé především velkolepými skalními reliéfy z 8. století 

(Maďarský jezdec90), vytváří nepřehlédnutelnou krajinnou dominantu, viditelnou 

na vzdálenost více než třiceti kilometrů. K prostorové kompozici poloreliéfu lva91, 

tvořeného tisíci tunami žulových kvádrů, lze vystoupat po 1300 žulových schodech, 

neboť právě u příležitosti 1300letého výročí počátku bulharské státnosti byl monument 

otevřen. Vnitřní prostor památníku, tvořený osmi gigantickými betonovými bloky 

s žulovým obkladem, vypráví příběh sjednocování Bulharska prostřednictvím figurální 

87  Shromáždění osobně zahájil tehdejší tajemník UNESCO Amadou‑Mahtar M’Bow a 

opakovalo se v pravidelných periodách až do r. 1990, kdy iniciativa pokračuje pod novým 

názvem Jednota, kreativita, krása. Do r. 1989 se shromáždění ve 4 vlnách zúčastnilo více 

jak 19 000 dětí ze 139 zemí světa.
88  Spolu se zvony přinášely děti se zvony i stromy/keře, charakteristické pro svou vlast. Z 

nich byl vysazen okolní park či se staly součástí botanické zahrady v Sofii.
89  Autoři  Krum Damianov, Ivan Slavov. Architektonická spolupráce: Georgi Gešev. 

Dokončeno v roce 1981 při 1300letém výročí založení bulharského státu.
90  Reliéf jezdce na koni v životní velikosti, vytesaný ve skalním masívu 23 metrů nad zemí. 

od r. 1979 součást světového dědictví UNESCO.
91  Výška 52 metrů ‑ symbolické vyjádření Bulharska, např ocas lva ve stylizaci motýla 

symbolizuje dlouhověkost atp. Poloreliéf je tvořen 2000 žulovými bloky o celkové váze 

1000 tun.
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sochařské výzdoby v nadživotní velikosti92. Výsledná kompozice je uzavřena velkolepým 

mozaikovým triptychem (jedná se o největší exteriérovou mozaiku na světě), popisujícím 

počátky křesťanství a jeho šíření na území Bulharska. Můžeme se zde tedy setkat 

s postavami bratří věrozvěstů Konstantina a Metoděje, jejich žáka sv. Gorazda a se zástupy 

následných bulharských patriarchů, známých z národní historie.93 Na úpatí mozaiky 

je přeneseno několik historických kamenných křížů, symbolizující ostatky zakladatelů. 

Celkové uspořádání monumentu, formující výrazně převýšenou vnitřní historickou galerii, 

expanduje do okolního prostoru a navazuje na krajinné úpravy, určené ke konání masových 

akcí. Památník tak není jen pouhou připomínkou, aktualizovanou ve výročních defilé, ale 

stává se součástí společenského dění a dosud se těší velké oblibě i u nejmladší generace. 

Od roku 1990 je zde možnost uzavírat civilní sňatky.

Postupnou proměnu ateistického režimu v podobu bizarního náboženského kultu lze asi 

nejlépe vysledovat na Domovském monumentu komunistické strany94 na Buzludže - 

jednom z nejvyšších vrcholů místní části pohoří Staré Planiny. Od počátku bylo místo, 

kde Dimita Blagojev95 v roce 1891 tajně založil se zástupci bulharských měst socialistické 

hnutí, vnímáno jako výjimečné a přistupovalo se k němu až s jakousi posvátností. 

Na skalnatém vrcholu ve výšce 1441 m n. m. tak sedm let96 armáda buduje Domovský 

monument (Komunistická strana Bulharska jej takto sama nazývala), který má přetrvat 

92  Galerie bulharských vládců Asparouh , Tervel , Krum , Omortag , Boris I a Simeon I. 

V „sále zlatého věku” pak Klement , Naum a Angelarius obklopeni šlechtici a válečníky. 
93   Člěněna do tří částí, inspirovaných mj. i vývojem písma ‑ runové písmo v první části, 

hlaholice ve druhé a cyrilice ve třetí. 
94  Autor Georgi Stojlov. Umělecká spolupráce Veličko Miněkov, Valentin Starčev, 

Vladislav Paskalev, Kančo Kanev, Stoju Todorov, Dimitar Bojkov, Mihail Benčev, Ioan 

Leviev, Hristo Štefanov, Dimitar Kirov, Ivan Stojlov. Dokončeno 1981 u příležitosti 90letého 

výročí Buzludžského kongresu .
95  1856‑1924, zakladatel první sociálně demokratické strany na Balkáně.
96  Práce zahájeny v roce 1974 odstřelením skalního masivu a snížením vrcholu o 9 metrů. 

Po dobu 7 let zde pracovalo 6000 dělníků.
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tisíciletí. Vysoká věž s vsazenou rudou hvězdou97 se spolu s diskem sjezdového sálu98 stala 

výraznou krajinnou dominantou. Objekt nebyl určen k trvalému užívání, ústřední prostor, 

doprovozený pouze minimálním zázemím (co se provozní funkce týče), byl komponován 

do podoby až jakési obřadní síně. Výrazně centrálně orientovaný, stupňovitý prostor 

s ústředním motivem obří mozaiky srpu a kladiva v místě klenebné lucerny neposkytoval 

žádná místa k sezení. Všichni účastníci z řad špiček strany při jednotlivých ceremoniálech 

stáli na mramorových stupních. Sál po obvodu od vnějšího respiria po celém obvodě 

obklopovala velkolepá mozaika, ve které za použití zlata a drahých kamenů 14 největších 

bulharských umělců své doby vytvořilo komponovaný cyklus, oslavující Stranu a krásu 

života v socialistické vlasti. Do zdiva vložená schránka obsahovala poselství budoucím 

generacím spolu s hlavními myšlenkami socialistického hnutí.99 Buzludža se od úvodního 

otevření stala ikonickým monumentem, který bulharskou společností prostoupil od dětských 

publikací až po série poštovních známek. Několikrát do roka100 se v bezprostředním okolí 

pořádala setkání socialistické mládeže (i rodin, policistů atp.) z celého Bulharska, mladí 

lidé často putovali i několik dnů pěšky a po sestavě přístupových pěších cest vystupovali 

k monumentu, kde spolu slavili připomínky patřičných událostí.

Oficiální ateistická ideologie se tak ve snaze o oslovení co nejširších společenských skupin 

stala sama jakousi formou náboženství. Sázkou na práci s prapůvodními symboly, utvářející 

identitu jedince i společnosti ve snaze o přijetí napříč národem v konečném výsledku 

způsobila, že se sama v prvním plánu zavrženými symboly a prostředky začala vyjadřovat. 

V posunu od prvotního záměru postupného přeroubování generačních zvyklostí na nové 

učení ke stavu, ve kterém se tyto pomocné prostředky stávají nezbytnou součástí kultu 

a jeho vyjádření, lze spatřovat jakousi přirozenou potřebu lidské existence neustálého 

opouštění a návratu ustálených zvyklostí a forem, jež jsou nedílnou součástí kolektivní 

paměti a jeví se jako archetypální pro jednotlivé civilizace.

97  Celková výška 70 metrů, výška rudé hvězdy 12 metrů.
98  Průměr zastřešení 42 metrů, výška stropu  v nejvyšším bodě 15 metrů.
99  Uložena během slavnostního otevření samotným Todorem Živkovem.
100  Např při výročí Buzludžského kongresu etc.
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Ponechme však stranou úvahy o „sakrální“ architektuře totalitních režimů, neboť nejsou 

předmětem této práce, a zaměřme se na tři objekty, které původně stály mimo hlavní 

náplň exkurze a byly spíše doplňkové. V konečném důsledku však vytvořily pozoruhodný 

rámec, který nejen výše zmíněné monumenty, ale celou studijní cestu vůbec posunuly 

do zajímavých souvislostí.

První z nich byl zároveň první zastávkou na cestě a znamenal jakousi vstupní bránu 

do balkánské monumentální tvorby. Velkolepý, právě dostavovaný bělehradský chrám 

sv. Sávy je největším pravoslavným chrámem na světě101. Novostavba na někdejší náhorní 

planině v centru srbské metropole svým měřítkem a opulentní okázalostí prezentuje 

znovu budované sebevědomí srbské ortodoxní církve, transponované do podoby 

celonárodního symbolu. Samotný fakt, že sakrální stavba takové velikosti a významu, 

situována do panoramatu hlavního města na jedné z neprestižnějších parcel, je financována 

výhradně z darů (a je dokončována závratným tempem), se stává v aktuálním evropském 

společenském kontextu fascinující. Tradiční pojetí pravoslavného chrámu jako Nebeského 

Jeruzaléma, založeného na půdorysu řeckého kříže s charakteristickou kupolí v místě 

křížení, realizované za pomoci oceli a železového betonu, svým vnitřním prostorem působí 

skutečně monumentálně. Prozatím bez vnitřních výmaleb tíha do široka prostřených kleneb 

zcela přehlíží jakoukoliv individualitu a vnitřní prostor se tak díky násobenému měřítku 

jeví spíše jako profánní. Ohromná prázdnota. Nebe se prozatím nedostavilo.

Druhé zastavení v úvaze o podobě sakrálního prostou jako archetypu se odehrálo přibližně 

v polovině cesty. Středověký hradní komplex ve Velikom Tarnovu, sídle bulharských 

patriarchů, nabízí možnost návštěvy tajemnější akropole, jejíž součástí je i obnovená 

patriarchální katedrála102. Navenek původní hmota sice ve vnitřním prostoru neodhaluje 

syrovou konstrukci jako v případě bělehradského sv. Sávy, ale celoplošná vnitřní výmalba, 

realizována v 80. letech103 a odkazující svým provedením, stylizací i členěním k tradičnímu 

provedení interiéru pravoslavných chrámů zanechává ve většině návštěvníků nepříjemné 

101  Pojme až 10 000 věřících a 800 členů chrámového sboru. Výška kupole je 70 metrů.
102  Patriarchální katedrála Sveto Vaznesenie Gospodne. Vybudována na přelomu 11. a 

12. století, zničena 1393 po pádu II. bulharské říše.
103  Dekorativní umělecké fresky, dokončené v roce 1985, jsou dílem Teofana Sokerovova.
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pocity, nezřídka provázené fyzickou nevolností. Rychle opouštějí negativní prostor 

a málokdo má potřebu v podivně zvráceném chrámu déle setrvávat.

Třetí zastavení se stalo zároveň posledním naší studijní cesty. Nevelký klášterní komplex 

Poganovo104 se nachází v ústí krasového údolí několik kilometrů za bulharsko -srbskou 

hranicí. Nenápadný areál, sestávající z jednoho dvoupodlažního objektu s pokroucenou 

dřevěnou pavlačí, sloužícího jako klášter, a drobného pravoslavného chrámu, je doplněn 

o nezbytnou krytou chrámovou předsíň, plnou všemožných turistických suvenýrů. 

Náboženský průmysl se tak očividně stal vítaným zdrojem příjmů zdejší komunity. 

Nezbývalo, než projít středem barvotisků a plastových relikvií a touto uličkou komerce 

vstoupit do samotného kostelíka105.

A v tu chvíli se zastavil čas. Poprvé za celou cestu, po všech těch desítkách ohromných 

objemů a rafinovaných prostorových kompozic, po vší okázalosti a pompě se člověk ocitnul 

v nevelkém, jen lucernou osvětleném centrálním prostoru a bez ohledu na rozdílnost konfese 

kdesi hluboce v sobě cítil, že je doma. Obklopen postavami světců, jejichž jména ani 

neznal, dlouhé desítky minut hleděl na vystavenou dvojici ikon a propadal se do hloubky 

všeobjímající zlaté, která ožívá pouze v šeru při světle svíček. Důvěrný pocit domova 

v exotickém sakrálním prostoru, tisíc kilometrů daleko od fyzického domova i generační 

zkušenosti, jež předcházela vlastní individuální existenci.

Těžko lze zkušenost naší studijní komunity obecně paušalizovat. Svou roli zde zcela 

jistě sehrálo množství subjektivních událostí, jež samotné návštěvě kláštera předcházely. 

Zcela jistě se zde projevila i přesycenost koncentrovanou socialistickou momunentalitou, 

saturována dopolední návštěvou ruin posvátného Perperikonu106. Nicméně protnutí 

104  Klášter svatého Jovana Bogoslova (Jana Evangelisty), založen cca. 1390.
105  Vnitřní výmalba chrámu dokončena až ke konci 15. století. K největšímu bohatství 

kláštera patřila dvojice oboustranných zázračných ikon Panny Marie a Jana Evangelisty, 

darovaných manželkou panovníka při založení kláštera. Obě jsou nyní umístěny v chrámu 

svatého Alexandra Něvského v Sofii.
106  Původní thrácká skalní svatyně, rozšířená do podoby opevněné posvátné akropole s 

královským palácem. Později bylo místo převzato a upraveno Římany, Byzantinci a bylo 
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všech souvislostí v konkrétním objektu drobného kostela podnítilo k úvaze o nezbytnosti 

archetypu v sakrální architektuře.

U kostela sv. Jovana Bogoslova nebylo naprosto důležité, zda pravdivě reflektoval dobu 

svého vzniku, společenské nálady či aktuální úroveň poznání. Dokonce nebylo možné bez 

hlubších znalostí určit století vzniku. Kostel zde stál a nebylo rozdílu, zda tomu bylo již 

padesát nebo sto let. Klasická ortodoxní forma půdorysného a prostorového uspořádání, 

podobně jako v případě chrámu sv. Sávy v Bělehradě, nabízí téměř identický prostorový/

duchovní vjem napříč stoletími. S určitou mírou nadsázky lze říci, že při jistém zobecnění 

nalézáme v ortodoxním pojetí chrámu jakýsi prostorový archetyp, který je sice následně 

vlivem okolností modifikován, podstata však zůstává nezměněna. Jediná, původní. 

Podobně jako ikony v tradičním slova smyslu přese všechny dílčí odlišnosti (často zásadní) 

navenek působí charakteristickým výrazem a především poskytují vnímateli stále týž 

vhled do věčnosti. Okna do nebe, jak jsou často ikony charakterizovány, nám umožňují 

nahlédnout mimo prostor a čas. Ikona nemá světla ani stínu, ale celá je prostoupena 

vnitřním světlem, zlatou barvou, kterou ikonopisec nanáší jako první. Ikona nás tak nechává 

nahlédnout do svého tajemství a spolu s ním přichází požehnání. Ikona není malovaná, 

ikona je z teologického hlediska psaná.

V pravoslavném pojetí přetrvává vnímání chrámu jako vlastního symbolu Církve, 

samotný chrám se tedy stává ikonou107. Jednotlivé prvky stavby i vnitřního prostoru 

nejsou uspořádány náhodně, ale podle daných teologických schémat tak, aby dohromady 

vytvořily jeden velký obraz Božího království. S obdobným přístupem se v naší západní 

civilizaci můžeme setkat až na prahu novověku108. Kupole jako symbol přítomnosti Boží, 

zničeno Turky v roce 1362. První pozůstatky posvátných megalitických staveb se datují 

8000 let př. Kr.  (v době svého zániku tedy byl Perperikon více jak 9000 let kultovním 

místem). Vyhlášenou se stala zdejší věštírna, která ve své době dosahovala slávy Delf. 

Věštit si zde mj. nechal i Alexandr Makedonský, jemuž bylo údajně vyjeveno, že dobude 

svět od Egypta až po Indii. K přístupu na skalní akropoli sloužilo monumentální kamenné 

schodiště (srov. Šumen).
107  Zdroj orthodoxwiki.org.
108  Viz kapitola Nebeský Jeruzalém.
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zatímco lomené oblouky směřují ze země k Bohu.109 Oltář je pak místem, kde trůní Kristus, 

Beránek Boží, jak je uvedeno v Janově Apokalypse.

Pravoslavný chrám i ikona nabývají tedy charakteru archetypálního symbolu a formy. 

Nejedná se o žádnou direktivu či dogma, prosazovaná administrativou či silou moci, 

ale na základní neměnnost pravoslavného chrámu můžeme nazírat jako na výsledek 

několikasetletého vývoje a postupného cizelování teologického základu, příslušných 

kánonů a konkrétního prostorového projevu. Nesetkáváme se zde s radikální slohovou 

proměnou, zasahující základní prostorové uspořádání, ale s postupným vývojem vytříbeným 

projevem na hranici dokonalosti.

Nemohu se v tuto chvíli ubránit značně zjednodušujícímu srovnání z oblasti hudebních 

nástrojů - a to připodobnit výraz pravoslavného chrámu k houslím (viola, cello etc.) Housle 

v určitém slova smyslu znamenají vrchol vývoje nástrojového druhu, dospělý do konečného 

stadia dokonalosti, a tento byl obecně přijat jako norma. Jejich užití v současné produkci 

historické klasické hudby je pochopitelné, avšak obtížně můžeme jejich značnou oblibu 

mezi nejmladší generaci autorů soudobé klasické hudby vysvětlovat nedostatkem nadhledu 

či pouhým zvykem. Veškeré pokusy překonat bariéru klasického nástrojového obsazení, 

vedoucí od úprav stávajících nástrojů až k experimentům elektroakustické hudby sice našly 

svůj okruh posluchačů, neměly však potenciál oslovit širší posluchačskou základnu. A tak 

i po více jak sedmdesáti letech vývoje dál světovým pódiím dominují klasické nástroje, 

v našem případě právě housle.

Můžeme tedy na housle nazírat jako na vrchol určitého druhu hudebního nástroje. Zdálo by 

se proto, že jejich výroba a sestavení je předmětem mechanické činnosti, prosté jakékoliv 

invence či manuální zručnosti. Každý přece ví, jak mají housle vypadat a jak mají hrát, proto 

by jejich výrobu mohla dozajista obstarat jednoduchá mechanická výrobní linka. Opak je 

však pravdou. Je zvláštní, že v případě houslí málokdo pochybuje o umění houslařského 

mistra, který dokáže přese všechny limity akustiky, zvuku, tvaru a ergonomie vytvořit 

jedinečný a unikátní hudební nástroj. Tímto nástrojem jsou nezpochybnitelné housle, 

jedinečné ve své vlastní specifické existenci.

109  Srovnej Hymnus Sogitha ‑ viz textové přílohy.



61

Tvoří housle houslařské mistry anebo houslařští mistři tvoří housle? Je mnoho houslařských 

mistrů, pouze nemnoho z nich dokáže spojit synonymum houslí se svým jménem. Lze 

tedy chápat housle jako základní danost, která se však bez mistrovského dotyku nestane 

dokonalou.

Velikost jména houslařského mistra lze těžko spojovat s radikálností, s jakou by modifikoval 

tvář či zvuk akustických houslí nebo měnil principy tvorby tónu. Pozbudou -li housle svého 

charakteristického zvuku, přestávají být houslemi. Můžeme sice držet v rukou jedinečný 

nástroj, který zásadním způsobem přepisuje historii hudebních nástrojů, ale s houslemi již 

nebude mít nic společného.

Neměnnost houslí je dána neměnnou potřebou jejich charakteristického zvuku (byť dílčím 

způsobem pozměněného rozdílným materiálem strun atp.). Housle jsou tedy jakousi 

hudební konstantou, vnímanou interprety i posluchači jako nedílná součást určitého 

hudebního projevu. Neměnnost houslí má tedy obecnou platnost.

V architektonickém přístupu citlivě vnímáme měnící se potřeby bydlení, nároky na výrobu 

a pracovní místo obecně, dopravu, relaxaci atp. Samotná podstata člověka, jeho základní 

fyzické i duševní potřeby zůstávají však nezměněny po tisíciletí. Proměňuje se ale jejich 

konkrétní vnější projev, daný aktuálním stavem společnosti. Na tyto pak reaguje architekt 

ve svém procesu tvorby. Během trvání jednoho lidského života však pravděpodobně dojde 

k jednomu či více postupným či radikálním změnám ve vnímání těchto „standardů.“ Mění 

se nároky na obytnou/produkční plochu, dispoziční řešení, estetická měřítka, dopravní 

situaci. Realizované objekty bydlení, služeb, výroby atp. jsou často upravovány již 

po deseti, patnácti letech své existence.

Změnil se však člověk? Změnily se housle? Změnil se Bůh?

Položme vedle sebe čerstvě vyrobené housle z dílny houslařského mistra a jejich dvě stě let 

starý protějšek. Uvidíme, že jejich zpracování, materiály strun, zvuk a částečně i tvar prošly 

poměrně výraznou proměnou. Přesto dokážeme bez pochybnosti historický nástroj nazvat 
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houslemi a věřím, že obdobně by i tehdejší interpret (sice překvapeně) nazval houslemi 

jejich soudobou podobu.

Navštivme nyní současný ideál bydlení a jeho ekvivalent před pěti sty lety. Těžko lze 

očekávat, že by se současný obvyklý investor - našinec - ztotožnil s prostorovými nároky 

i standardem bydlení raného 16. století a rovněž lze očekávat, že by podobný úděs zažil 

i pozdně gotický stavitel náhle postavený do dnešního rodinného standardu. Troufám si 

říci, že by ani jeden z nich nenazval konfrontovaný prostor místem k bydlení, neřkuli 

domovem.

V posledku se vypravme k prohlídce některého z východních chrámů 6. století110 a jejich 

ekvivalentu o tisíc let později v již formované ortodoxní církvi. Přese všechny dílčí 

proměny nabízí vnitřní prostor těchto chrámů neměnný prožitek blízkosti Bohu a nazírání 

na věčnou pravdu. Poutník ze 6. století by v chrámu, postaveném o tisíc let později, byl 

schopen prožívat to samé, co generace před ním a po něm. Archetypální neměnnost, 

konfrontována s neměnností základních potřeb lidské duše, se najednou ocitá mimo plynutí 

času a propojuje tak věřící všech generací v dokonalém prostoru za účasti živého Krista, 

zástupu andělů a světců. Neměnnost jako jeden ze znaků věčnosti. Konkrétní prostorový 

projev nesmrtelné lidské duše.

Poněkud odlišná je situace v západní církvi. Poutník ze 6. století, ocitnuvší se ve vrcholně 

gotickém či renesančním sakrálním prostoru by snad byl schopen z přirozenosti tohoto 

prostoru vysledovat jeho účel a sklonit svou hlavu v modlitbě. Diametrálně odlišná 

situace, pokud ponecháme tisíciletou časovou diferenci, nastává v případě poutníka z doby 

okolo roku 1000, formálně sice ještě před velkým schizmatem, ale již konfrontovaného 

s prohlubujícími se rozdíly mezi východní a západní církví, jenž by stanul v současném 

kostele.111 Zcela jistě by nebyl schopen určit, v jakém prostoru/objektu se nachází a ani 

prvoplánová symbolika kříže či jakéhosi průhledu do rajské zahrady by jej nedokázala 

přesvědčit, že se jedná o kostel. Těžko by zde nalezl podněty k důvěrnému rozhovoru 

110  Např. Hagia Sofia v Konstantinopoli ‑ viz historický přehled.
111  Např. Centrum Ježíše Vykupitele v Modeně, Mauro Galantino, 2010 ‑ viz kapitola 

Aktuální přístupy k tvorbě sakrálního prostoru.
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s Pánem. Soudobý sakrální prostor, tak jak jej nyní prezentuje západní civilizace, by pro 

něj byl nepřátelský, chladný a prázdný.

Pro moderního člověka, utvářeného generacemi křesťanských předků a se současným 

módním zdravě racionálně ateistickým postojem, je však prostor tisíciletých sakrálních 

staveb nejen vítanou turistickou atrakcí, ale často i místem vnitřního ztišení či meditace. 

Veškerá symbolika samotné stavby i dílčích prvků vnitřního prostoru již pro něj ztratila 

jakoukoliv symbolickou informaci, kostel/katedrála však působí bez ohledu na znalost 

konceptu či symboliky dílčího detailu. Stále je tisíciletý kostel společností akceptován 

a požívá zvláštní ochrany, a to nejen pro svou historickou/uměleckou hodnotu.

Nabízí se tedy otázka, zda současné křesťanské sakrální objekty v naší západní civilizaci 

dokáží v budoucnu nabídnout obdobnou schopnost nadčasové existence a zpřítomnění 

dialogu člověka s Bohem, jak je tomu u ortodoxní církve či ve stavbách během prvních staletí 

společného vývoje. Zkušenost ze sousedního Německa ukazuje, že již po třiceti až padesáti 

letech dochází k radikálnímu oslabení vazby farního kostela a příslušné komunity (v širším 

společenském smyslu) natolik, že je schopna akceptovat jeho demolici či nabídnout objekt 

ke konverzi jiným vyznáním. Otázkou samozřejmě zůstává, nakolik vztah novostavby 

kostela, místa a společenství vůbec vznikl a zda nebyl dán pouhou setrvačností, když se jej 

nepodařilo předat dalším generacím.

Vraťme se ale zpátky k houslím, kde lze nalézt stovky jedinečných kusů, jejich autoři 

- houslařští mistři jsou neznámí či známí jen úzkému kruhu odborníků. Bez ohledu 

na nejasnost původu dokáží v posluchačích probouzet hnutí mysli. Podobně je tomu 

u ikon či pravoslavných chrámů. Důležitější než konkrétní osoba autora je přítomnost 

ikony/chrámu samotných. Jak již bylo řečeno, autorovo mistrovství v těchto případech 

spočívá v jedinečné citlivosti, s jakou dokáže archetypální vzor interpretovat a umožnit 

mu dosáhnutí dílčí dokonalosti. Kontemplací archetypů tvůrčí duch netěká, ale skrzeva 

nerušené soustředění má možnost dosahovat právě povahy věcí snadněji, než v případě 

neustále snahy o nalézání novotvarů.
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V archetypálním architektonickém přístupu lze tedy nalézt dvě základní roviny. Interpretace 

archetypů má sama o sobě větší význam než samotné autorství spojené s konkrétním 

jménem a účast na architektonické archetypální interpretaci propůjčuje objektu obecnou 

platnost v čase nejen jedinečností architektonické formy, ale především působením 

vnitřního prostoru i v případě radikálních společenských změn.

Novotvar proti tomu je daleko úžeji spjat s konkrétní osobou autora a přímo odráží míru jeho 

poznání. Dokáže realizovat jedinečná architektonická díla, jež úží dech, ale není schopen 

sám o sobě zajistit jejich obecnou platnost či zaručit existenci působivosti v čase. Participací 

na archetypálním způsobu tvorby se proti tomu autor začleňuje do velkého zástupu svých 

předchůdců a následovníků v jakési uklidňující odevzdanosti, dané vědomím vlastní dobře 

odvedené práce. Novotvar má často potřebu expresívní interpretace sebe sama ve snaze 

o co nejširší společenský dosah. Archetyp je, byl a bude - existuje v neměnném nyní. 

Novotvar naopak maximálně těží z aktuálního okamžiku, minulost se začíná odvíjet s jeho 

vznikem a nejistá budoucnost důvěrně odráží muka lidské existence.

Archetypální architektonická realizace umožňuje, ba přímo vybízí k dalším následným 

úpravám a přestavbám dle aktuálních potřeb, protože tyto, pokud budou vycházet 

ze stejného základu, nikdy nezadusí jediný původní záměr. Realizace (kostel) se tak 

vymyká z obvyklého vnímání autorství vztažené k jedné osobě či skupině lidí, ale nabízí 

jakousi podobu kontinuálního autorství napříč generacemi.

Novotvar úzkostlivě dbá, minimálně po dobu autorova života, na čistotu původního 

autorova záměru a každý uživatelský zásah třetí osobou je vnímán jako negativní prvek. 

Cenné architektonické objekty jsou tak uměle udržovány v jakémsi syntetickém stavu 

dětství či puberty. Není jim umožněno dosáhnout zralosti a podoby, kdy jejich výraz 

či působení nebude již interpretováno osobou autora či odbornou veřejností, ale stavba 

dokáže promlouvat sama za sebe svou vlastní existencí.

Nechci se zde pouštět do diskuze, který z uvedených přístupů je architektonicky či evolučně 

cennější. Spíše bych se v tuto chvíli omezil na konstatování, že různé architektonické úlohy 

možná vyžadují různé přístupy. V případě jednogenerační architektury současného trendu 
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v bydlení, proměnlivých požadavcích administrativy, ale především v komerční sféře 

kultu vizuálního „náboženství“ rozličných showroomů a nákupních galerií je existence 

novotvaru jako převažujícího architektonického výrazu zřejmá, logická a žádaná. 

Domnívám se však, že zcela jiná situace nastává v případě kostela. Kostel je především 

o stereotypu, o zvyku. Nejedná se o jednorázový zážitek, wow efekt, který oslní a stane 

se zasunutou vzpomínkou, rozmrzele revidovanou při páté či desáté návštěvě, ale v případě 

kostela se jedná o kontinuální spoluprožívání konkrétního lidského života.

Kostel tedy není předmětem spotřeby, jakýmsi neustále aktualizovaným obalem, reagujícím 

na měnící se společenské požadavky, ale svou povahou je předurčen ke kontinuální 

existenci. Půvabné fotografie raných křesťanských arménských kostelů112, dávají vyniknout 

časovému přesahu, jenž tyto stavby v dějinách architektury představují. Nevelké stavby, 

založené většinou na půdorysu řeckého kříže, stojí nezřídka osamocené uprostřed prázdné 

krajiny113. Krvavé dějiny nejstarší křesťanské země, čítající řadu národních genocid, spolu 

s občasnými zemětřeseními smetly z povrchu země většinu klášterů, paláců a měst, jež 

je původně obklopovaly. Všechno pominulo, většina hodnot, státních zřízení i světských 

priorit zanikla, kostely však zůstaly. Znovu a znovu opravovány, obnovovány, přestavovány 

a stále funkční až do současnosti. A stejně jako kdysi nabízejí návštěvníkům identické 

místo, kde se nebe dotýká země.

Důležitou součástí úvah o podobě kostela by tedy měla být otázka - jakým způsobem bude 

kostel vnímán s časovým odstupem sta, pěti set, tisíce let. Zda dokáže i za několik generací 

nabídnout návštěvníkům ze zcela jiného světa nezpochybnitelný pocit domova, pramenící 

ze samotných prazákladů lidské existence, anebo pro ně bude nečitelnou prostorovou 

sestavou s atmosférou vyhaslého kulturního domu.

112  Arménie bývá považována za jednu z prvních křesťanských zemí vůbec. Katedrála v 

Ečmiadzinu, původně vybudována v letech 301‑303, se stala prvním státním křesťanským 

kostelem na světě. 
113  Např. bazilika sv. Kříže v Aparanu, chrám sv. Hrispimé či Ečmiadzinu či řada 

pozdějších středověkých architektur ‑ katedrála Sv. Kříže na ostrově Akdamar, Noravank 

etc.



66

Křesťanský kostel sám o sobě není svatý, ale je posvěcován skrzeva děje, které se v něm 

odehrávají, jak již bylo zmíněno v úvodu. Můžeme tedy nahlížet na živý kostel jako na místo 

neustálého posvěcování, kontinuální kvalitativní proměnu, která na rozdíl od obvyklého 

chátrání stavby od okamžiku realizace postupně propůjčuje stavbě její jedinečnost. S jistou 

nadsázkou lze tedy říci, že po půl století bouraný kostel se vlastně kostelem nikdy nestal.

Archetypální přístup v architektonické tvorbě tedy nemůže být nikdy vnímán jako rezignace 

na tvůrčí úlohu architekta, jak někdy bývá povrchně interpretován. Naopak se může stát 

jejím dokonalým naplněním.
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8. Tři návrhy liturgických prostor

Po první části dizertační práce, věnované základní symbolice, historickému vývoji 

a současným podobám architektonického prostoru křesťanského kostela a završené úvahou 

nad dvěma základními přístupy architekta k tvorbě sakrálních staveb bych rád ve třetí 

části nastínil na třech příkladech možnou aplikaci předchozích faktů a úvah v konkrétních 

architektonických úkolech, zpracovávaných v průběhu doktorského studia. Reálné úlohy, 

reflektované konkrétním investorem, mají nejlépe možnost prokázat životaschopnost 

teoretické části práce v reálné architektonické praxi.

Podstatou jejich začlenění do struktury práce není automatický přepis průvodních 

zpráv v obvyklém architektonickém a stavebním řešení, ale  předložení  širších  

souvislostí  prolnutých s teoretickými východisky jako vstupních podnětů podílejících 

se na architektonickém konceptu. Více než na konkrétní výsledný projev tedy bude kladen 

důraz na vlastní proces tvorby, postupně utvářející výsledné řešení. Domnívám se, že 

neobvyklé otevření tvůrčího procesu nejlépe dokáže ilustrovat postupný vývoj konkrétního 

architektonického návrhu a umožní sledovat postupnou aplikaci teoretických a analytických 

poznatků v konkrétním řešeném prostoru. Zároveň v řadě dílčích subjektivních závěrů 

předestírá bohaté pole pro následnou konstruktivní diskuzi.

Trojice řešených úkolů je vybrána s důrazem na postupný růst liturgického shromáždění 

i měnících se prostorových požadavků ve vztahu k vlastnímu uspořádání liturgického 

prostoru, vrcholící v řešení katolického kostela jako symbolu nedělitelného celku vnitřní 

i vnější liturgické slavnosti.

Principu malého shromáždění může být užito u komunit, u nichž převažuje osobní vztah 

mezi jednotlivými členy a důraz společného užívání prostoru je postaven na bratrských/

sesterských vazbách v širším křesťanském slova smyslu.
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Uplatnění některé z částí či celku řešení liturgického prostoru pro střední shromáždění 

je možné v řadě venkovských kostelů, v nichž účast na liturgii není záležitostí masové 

tradiční návštěvnosti, ale především kontaktem s živým Kristem.

A konečně závěrečná úloha předestírá možná zamyšlení nad podobou novostavby 

kostela nejen jako architektonizovaného prostoru pro velké shromáždění, ale především 

jedinečného místa, které umožňuje dokonalé přijetí konkrétní lidské existence.
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8.1. Úprava klášterní kaple
Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, Mariánská ul., Olomouc

Symbolika sakrálního prostoru malého shromáždění

„Díval se na nebe

byzantské — v bílé mozaice

gotické — holé a zlaté renesanční — brutálně vzduté empírové — safírové

impresionistické — plné vzduchu secesní — nakadeřené

kubistické — cípaté abstraktní — nepravdivé a chtěl věřit ve zcela nové

lehké a nehotové —ještě nepoužité“

(Jan Twardowski)

Širší kontext

Moravská metropole Olomouc patří svou tisíciletou historií k nejcennějším lokalitám naší 

vlasti. Jako památková rezervace114 vytváří po Praze druhý nejucelenější a nejcennější 

historický soubor na území republiky. Na archeologicky doložených stopách keltského 

osídlení a nedávno odkrytých pozůstatků římského tábora, jež se stal nejsevernějším 

doloženým místem římské existence v barbarské střední Evropě nad hranicí Dunaje, 

se na trojici olomouckých návrší115 rozprostíralo výrazně velkomoravské osídlení, jež 

charakterem nalezených pozůstatků odkazuje k velmi úzkému propojení s mikulčickou 

oblastí116. Není proto divu, že při následném formování raného přemyslovského státu 

padla volba na Olomouc jako na místo panovnické rezidence 117, provázena následným 

obnovením moravského biskupství v roce 1063. Olomouc se tak až do švédských válek 

stala ústředním administrativním, ale převážně duchovním centrem celé Moravy.

114  Vyhlášena v roce 1971.
115  Václavské, Petrské a Michalské návrší.
116  Viz  národní kulturní památka Slovanské hradiště v Mikulčicích.
117  Přemyslovský/Zdíkův palác, vybudován ve 30. letech 12. století.
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Areál kláštera Milosrdných sester III. řádu svatého Františka je situován na Petrském návrší 

jako protilehlá fronta arcibiskupskému paláci118 na Biskupském náměstí. Těsné sousedství 

reprezentativních budov, v humorném historickém kontextu doplněném výrazným objemem 

Tereziánské zbrojnice 119 a arcibiskupské kurie 120, propůjčuje místu nezaměnitelný ráz.

Stěžejní budovou kláštera je původně barokní dvoupodlažní nárožní dům121 s výraznou 

mansardovou střechou, situovaný v místě dřívějších dvou středověkých objektů, o jejichž 

přítomnosti svědčí pozůstatky gotických valených kleneb. V prvním nadzemním podlaží 

se ve fragmentech dochovaly válené lunetové klenby. Současný vnější vzhled získal 

objekt během přestavby v roce 1898, kdy jej stavitel Franz Langer adaptoval právě pro 

potřeby kláštera milosrdných sester. Nejvýraznějším zásahem do celkového dispozičního 

a prostorového uspořádání se stala novostavba novorománské kaple, jejíž vnitřní úprava je 

předmětem následujícího řešení.

Historie

Vznik relativně mladého řádu Milosrdných sester III. řádu svatého Františka je nerozlučně 

spjat s hlavním městem tehdejšího rakouského Slezska a stejnojmenného slezského 

knížectví, Opavy. Masivní rozvoj industrializace, příliv venkovského obyvatelstva 

do města a nově vznikající dělnická třída zde začínají vytvářet obrovské sociální rozdíly. 

Výrazný nárůst početných rodin, pracujících za symbolickou mzdu, vytváří rychle rostoucí 

118  Původní renesanční rezidence olomouckých biskupů, zničený během švédských válek, 

byl barokizován v 70. letech 17. století dle návrhu G.P. Tencally.
119  Dělostřelecká zbrojnice, dokončená v roce 1778, zastavuje většinu původního 

biskupského náměstí. Její umístění, zastiňující značnou část průčelí arcibiskupského paláce, 

mělo být údajnou odvetou Marie Terezie na odmítnutí olomouckého biskupa zapůjčit svůj 

tzv. zlatý kočár panovnici při její návštěvě v roce 1754. Na sklonku minulého století byla 

budova upravena pro potřeby Univerzity Palackého.
120  Původní objekt z  r. 1681 byl v letech 1908–1909 přestavěn architektem Jaroslavem 

Kovářem starším v neobarokním stylu.
121  Kanovnický dům s kaplí, č.p. 851, Mariánská ulice 4, Olomouc.
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chudinskou vrstvu, živořící na hranici bídy. Podvýživa, neustálý pocit hladu, způsobený 

nedostatkem základních potravin spolu s otřesnými hygienickými podmínkami (v jedné 

nevelké místnosti pavlačového domu nocovalo i patnáct lidí) umožňují masové šíření 

infekčních chorob. Jednou z mála nadějí těchto ubožáků se stává minoritský klášter122, 

jehož provinciál a duchovní správce při farnosti sv. Ducha, páter Leopold Klose, se všemi 

dostupnými prostředky snaží zmírnit bídu a utrpení hladovějících lidí.

V roce 1844 nalézá minorita Klose na prahu kláštera zhroucenou mladou matku s dítětem 

v náručí. Žena je již mrtvá, dítě v jejím obětí je však stále živé. Klose svěřuje batole 

do péče členkám III. řádu sv. Františka, jejichž snahou je v duchu milosrdné lásky pomáhat 

všude tam, kde je to potřeba. Páter Leopold ochotně podporuje úmysl těchto tří žen zasvětit 

své životy cele službě Bohu a druhým. Tyto si následně pronajímají společný pokoj, hojně 

navštěvují chudinu a bez nároku na mzdu či jakoukoliv odměněnu ošetřují nemocné 

a trpící přímo v jejich domech. Prostředky pro svou činnost získávají ručními pracemi 

a péčí o interiéry minoritských kostelů. Oděvem se jim stávají jednoduché, praktické černé 

šaty, přepásané cingulem a doplněny bílým čepcem na hlavě.

Pod vedením otce Kloseho se tak zde začíná pozvolna formovat nové společenství, 

vycházející z řehole III. řádu svatého Františka. Výrazným zlomem v jeho existenci 

se stalo oficiální uznání arcibiskupem Bedřichem Fürstenbergem 123 prostřednictvím 

kongregace diecézního práva, které ze skupiny zbožných terciářek učinilo opravdové 

řeholní společenství.

S rostoucím počtem řádových sester se rozšiřuje i okruh jejich činnosti, mimo již zmíněné 

ruční práce a domácí ošetřování začínají pracovat v opavské nemocnici, odkud záhy 

přicházejí i do olomouckého špitálu. Nedlouho poté se v moravské metropoli ujímají 

vedení arcibiskupského sirotčince v Olomouci - Nových Sadech a Dívčí měšťanské školy 

landkraběnky Fürstenbergové v Odrách, později doplněného o Tovačov, Osoblahu, Hradec 

a Rýmařov. V roce 1876, tedy patnáct let po svém ustanovení arcibiskupem Fürstenbergem, 

čítá již kongregace přes 100 sester v celkem osmi domech. Ve stejném roce je zvolena 

122  Řád menších bratří konventuálů, zkratka OFM Conv. lidově zvaní minorité.
123  Šestý olomoucký arcibiskup v letech 1853 ‑ 1892 .
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i první generální představená, S. Gabriela Brettschneiderová. Těžištěm působnosti řádu 

zůstává ošetřovatelská činnost v nemocnicích a domácnostech, rozšířená o pedagogicko-

výchovnou činnost v sirotčincích, útulcích, opatrovnách a školách.

Hlavní rozkvět řádu nastal v letech 1890-1920, kdy počet sester narostl na pět set v celkem 

třiceti dvou domech. V roce 1912 obdržela kongregace od papeže Pia X. za svou činnost 

pochvalný dekret a v následujících letech zakládá v Opavě Řádovou ošetřovatelskou školu, 

vůbec první svého druhu na území nově vzniklého Československa.

Do Olomouce přicházejí sestry již roku 1857 na žádost olomouckého arcibiskupa 

kardinála Bedřicha a začínají pracovat v nemocnici na ulici Křižkovského.124 Zakoupený 

dům v Mariánské ulici je upraven do podoby nevelkého kláštera a dispoziční a hmotové 

uspořádání je v roce 1898 doplněno o novostavbu novorománské kaple, zasvěcené 

sv. Františku z Assisi.

Ve své činnosti pokračují ve všech odděleních olomoucké fakultní nemocnice 

až do r. 1957, kdy byla jejich činnost, obdobně jako u většiny ostatních v předchozích 

letech, komunistickým režimem násilně ukončena. I přes protesty přednostů jednotlivých 

klinik i obyčejných lékařů, kteří zdůrazňovali jejich nepostradatelnost pro zajištění kvality 

a úrovně zdravotní péče, byly sestry stahovány z nemocnic a umísťovány do domovů 

důchodců, ústavů sociální péče a charitních domovů. Byl vydán zákaz přijímání nových 

členek a stávající sestry zbaveny jakékoliv možnosti působení v oblasti školství a výchovy.

Celospolečenské uvolnění, ukončené invazí sovětských vojsk v roce 1968 a nástupem 

normalizace v rychlosti využívají sestry ke svolání generální kapituly. Na očekávané 

obnovení zákazu přijímání nových členek tak reagují zavedením tzv. sororit, tajných 

komunitních řeholnic.

Po sametové revoluci dochází k plné rehabilitaci řádu, provázené navrácením některých 

domů. Milosrdné sestry tak po více jak 30 letech mohou znovu působit ve zdravotnictví 

124  Dnešní hlavní budova Univerzity Palackého.
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a školství. Na přání olomouckého arcibiskupa ThDr. Františka Vaňáka125 se tak navracejí 

do svého domu v Mariánské ulici v Olomouci, kde již před více jak sto lety působily.

Vybydlený objekt byl navrácen ve zcela dezolátním stavu. Rozsáhlá rekonstrukce v letech 

1990-1993 navrátila areál svému původnímu účelu ženského kláštera. Mimo úpravy 

obytných a společenských prostor se rekonstrukce zásadním způsobem dotkla interiéru 

kaple a jejího celkového esteticko-funkčního výrazu.

V souvislosti se zamýšleným provozem charitní školy začaly od roku 2004 projektové 

práce na adaptaci části kláštera ve studentskou ubytovnu126. Součástí záměru se stala 

i úprava nevyhovujících prostor klášterní kaple.

Principy kongregace Milosrdných sester vycházejí z řehole sv. Františka s důrazem 

na milosrdenství. Charakteristickým znakem prvních členek bylo prokazování skutků 

milosrdné lásky, opřené o Ježíšova slova v Lukášově evangeliu: „Buďte milosrdní, jako 

je milosrdný náš nebeský Otec“127. Dnes každá sestra při sobě nosí medailon se svatým 

Františkem a nápisem: „Vita mea evangelium Domini“ - „Můj život je evangelium Pána“. 

Těmito slovy nejlépe vyjadřují vlastní náplň řádu.

„Zvláštní následování Krista ve světě uskutečňujeme tak, že skutky tělesného a duchovního 

milosrdenství sloužíme v duchu chudoby všem potřebným bratrům a sestrám bez rozdílu.“128

Stávající stav
(obr. 131-134)

Novostavba novorománské kaple vznikla na samém sklonku 19. století jako příčná vestavba 

do dvorního traktu původního objektu tak, že stávající nádvoří, vymezené zástavbou ulic 

125  Třináctý olomoucký arcibiskup v letech 1989‑1991.
126  Určenou výhradně studentkám charitní školy.
127  Lk 6,36.
128  Konstituce 1. kap., čl. 2.



74

Mariánské a Denisovy na jedné straně a zdi přiléhající k biskupskému náměstí rozdělila 

na dvě nádvoří se samostatnými vstupy. Propojení novostavby s budovou kláštera je 

zajištěno spojovacím krčkem s vestavěným refektářem v 1. NP a dvojicí pokojů, přístupných 

z arkády ve 2. NP. Samotná kaple, situována v 2. NP je přístupná po exteriérovém schodišti 

z prvního nádvoří, ústící do nevelké předsíně. Odtud lze samostatnými vstupy vejít 

do vlastní řešené kaple, sakristie či po dřevěném schodišti vystoupat na zpěváckou kruchtu, 

umístěnou v závěru lodě nad sakristií. Nade dveřmi do sakristie je v novogotickém pojetí 

umístěna deska, informující o proběhnuvší realizaci v roce 1898 a zúčastněných osobách.

Prostor pod kaplí v úrovni 1. NP je podélně rozdělen středovou nosnou zdí, vytvářející 

dvojici pokojů přístupných z komunikační chodby propojující obě nádvoří. Třetí z pokojů je 

umístěn pod apsidou bez samostatného vstupu. Strop je proveden z příčně položené požární 

cihelné klenby, valené do I profilů, vynášející souvrství podlahy kaple. V současnosti jsou 

tyto prostory využívány k příležitostnému ubytování s problematickým hygienickým 

zázemím.

Vlastní prostor kaple je jako celá novostavba proveden v novorománském duchu. Ústřední 

prostor lodě o vnitřních rozměrech cca 13,5×7 metrů je v na jedné straně předělen sakristií, 

nad níž je umístěna zpěvácká kruchta, na straně druhé pak loď expanduje výrazným 

vítězným obloukem do nevelké polygonální apsidy, vertikálně akcentované masivním 

žulovým stupněm. Loď je zaklenuta křížovou klenbou, členěnou do jednotlivých polí 

mělkými štukovými žebry, přecházející ve štíhlé dvojice pilastrů, probíhající po celé výšce 

kaple. Ve čtyřech polích jsou na obou stranách lodě prolomena sdružená novorománská 

okna, opatřena stylizovanou bosáží. Segmentově zaklenutá apsida je prosvětlena trojicí 

oken v každém segmentu půdorysného polygonu po jednom, s ústředním motivem vitráže 

zobrazujícím sv. Františka s nezbytnými atributy. Dvojice bočních vitráží v apsidě má pouze 

dekorativní charakter, jejich provedení je však na vysoké umělecké úrovni. 129 Zbývající 

okna v lodi jsou zasklena pouze nevýraznými vitrážemi nevalné umělecké i řemeslné 

kvality v základním geometrickém ornamentu a nevýrazné barevnosti.

129  Zhotovené sklárnou Meyer Scheckl v Mnichově.
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Vnitřní povrchy kaple pokrývá dekorativní výmalba, umocněna mělkou bosáží v tektonické 

zkratce kvádříkového zdiva. Novotvar hlavic pilastrových dvojic jednotlivých polí vychází 

z klasického románského tvarosloví, avšak spojuje jej a doplňuje do podoby historizující 

interpretace. Dekorativní malované pilastry evokují mramor. Klenebné segmenty apsidy 

nesou figurální výmalbu s ústředním motivem Krista Vzkříšeného, odkazující na raná 

křesťanská a románská řešení.

Podlaha je tvořena diagonálně kladenou šachovnicí teracové dlažby s nezbytnou bordurou, 

její charakter i provedení odpovídá tehdy široce dostupné katalogové nabídce průmyslové 

produkce.

Vestavba sakristie, přecházející v kruchtu ve své čelní stěně vzdáleně napodobuje motiv 

lettneru, avšak v obrácené poloze.

Původní vnitřní vybavení kaple se bohužel ani ve fragmentech nedochovalo, jeho případné 

zbytky byly definitivně odstraněny během adaptace začátkem 90. let, která zcela proměnila 

celkový výraz kaple, a tento stav zůstává s malými funkčními změnami zachován 

až do současnosti.

Stěžejní snahou stávajícího řešení se stala snaha soudobě navázat na novorománský 

interiér a v doznívajícím postmoderním dekoru navrátit interiéru jeho původní jednotu 

a vznešenost. Vlastní uspořádání liturgického prostoru je věrno klasické hloubkové 

dispozici se střední uličkou, lemovanou dvěma bloky k apsidě orientovaných lavic. 

Po stranách vítězného oblouku je na jakýchsi polosloupech v jednotící bílé chromatice 

umístěna realistická plastika Panny Marie a svatého Františka v životní velikosti, kteří 

v tonoucím bezměřítku uvádějí prostor lodě v liturgickou kaskádu v presbytář proměněné 

apsidy. Zde je ve skrovném prostoru na několika různě zalomených stupních umístěn oltář 

a celou hloubkovou osu kaple uzavírá na dalším stupni osazený svatostánek, doprovozený 

výraznou dvojicí stojanů, nyní užívaných pro nádoby neduživé květinové výzdoby. 

Novodobá tvarová symbolika oblouku či jeho segmentu a pilastru, posunutého do podoby 

zlacené trubky, je všudypřítomná a stává se stěžejním pro celkový výraz obětního stolu, 

ambonu, ale i krytu topení, sedes či lavic. Pomyslný „gesamtkunstwerk“ uzavírá netradičně 
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řešené osvětlení, kdy baterie reflexních žárovek, nepřímo nasvětlujících dekorativní klenbu, 

odrazem promění prostor kaple v růžovou liturgickou cukrárnu. Nedostatečnou intenzitu 

osvětlení i přes úctyhodný počet osazených zdrojů nedokáží zvrátit ani kovové „lustry“, 

provedené v „trubka -oblouk“ tvarosloví, a tak v průběhu dvaceti let zde postupně vzniká 

přehlídka nástěnných zářivek či stolních lamp, umožňujících i starším sestrám účastnit 

se společných modliteb.

Masivní radiátory, umístěné v prostoru lodi, spolu s korodujícím kovovými rámy 

sekundárního jednoduchého interiérového zasklení reagují na proměnu požadavků 

tepelného komfortu.

Prostor sakristie je zařízen z nahodile umístěného darovaného/zbylého mobiliáře s důrazem 

na aktuální potřebu funkčnosti. Centrálně umístěný plynový kotel, vytápějící prostor kaple, 

svým specifickým vizuálním i akustickým projevem určuje charakter celé místnosti.

Současný stav kaple nenaplňuje představy sester o společném slavení liturgie ani společné/

individuální modlitbě. Rostoucími nároky na opravy a údržbu, danými nevalnou úrovní 

řemeslného zpracování v první polovině 90. let minulého století, se společně s plánovanou 

adaptací části kláštera přistoupilo v roce 2011 k projektovým pracím na novém interiérovém 

řešení kaple.

Požadavky investora - Milosrdných sester III. řádu sv. Františka - vycházely přímo ze 

základu řehole, doplněné specifiky řádové konstituce. Důraz kladený na pokoru, chudobu 

a úctu k celému stvoření je v případě milosrdných sester vztažen ke konkrétním skutkům 

milosrdné lásky potřebným a chudým. Důraz na františkánské opravdové bratrství 

(sesterství) nejen mezi členy řádu se projevuje v pedagogické a výchovné práci zvláště 

s mládeží, lidmi bez domova či v jiné hmotné nouzi.

Kaple by tedy měla být využívána ke třem základním činnostem:

1. Ke společně modlitbě sester ráno, během dne a večer, tedy výhradně pro potřeby celého 

řeholního společenství.
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2. Pro individuální modlitbu či adoraci kdykoliv během noci i dne. Zatímco modlitba 

se může odehrávat v lavicích, možnost adorace je přímo vázána na otevřený svatostánek.

3. Ke každodennímu slavení eucharistie, a to jak v úzkém kruhu řádového společenství, tak 

i s občasnou účastí širší veřejnosti, převážně z řad studentek charitní školy či zaměstnanců 

olomoucké charity. Mše jsou zpívané a doprovázené harmoniem z prostoru zpěvácké 

kruchty.

Mezi základní nedostatky stávajícího stavu, které by měl návrh uspokojivě vyřešit, patří 

dle formulace řeholnic celkové prostorové členění do dvou bloků lavic, které neumocňuje 

vnímání vzájemné jednoty. Řešení presbytáře není vhodné k adoraci, neboť ani výrazně 

vertikální členění neumožňuje pohled z lavic na svatostánek, který je zakryt obětním 

stolem. Rozměry a tvar jednotlivých stupňů v presbytáři pak činí klečení značně obtížným. 

Křížová cesta, instalovaná po obvodu kaple, je díky lavicím vnímána z velkého odstupu 

a neumožňuje rozlišit jednotlivá zastavení. Aktuální umělé osvětlení, zvláště v zimních 

měsících, nedostatečně osvětluje prostor a neumožňuje, zvláště starším sestrám, plně 

se účastnit modliteb. A konečně celkový výtvarný výraz mobiliáře včetně oltáře, svatostánku 

i ambonu je komunitou vnímám jako nedůstojný prostoru kaple.

Důležité je mít v návrhu neustále na paměti věkové složení kláštera - aktuální i budoucí 

možné, které může být tvořeno staršími sestrami. Vše je tedy potřeba řešit nejen s ohledem 

na rozdílná měřítka vkusu, ale především s důrazem na osoby se sníženou schopností 

orientace a pohybu.
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Koncept
(obr. 135-142)

„Pane,

udělej ze mne nástroj svého pokoje,

abych přinášel lásku, kde je nenávist,

odpuštění, kde je urážka,

jednotu, kde je nesvornost,

víru, kde je pochybnost,

pravdu, kde je blud,

naději, kde je zoufalství,

radost, kde je smutek,

světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil,

po porozumění, ale rozuměl,

po lásce, ale miloval.

Vždyť, kdo dává, ten dostane,

kdo odpouští, tomu se odpustí,

kdo umírá, vstane k životu.“130

Modlitba svatého Františka shrnuje základní charakteristické znaky františkánské řehole, 

jež se staly základním východiskem prvních úvah o budoucí podobě prostoru řešené 

kaple. Samotná existence výrazně dekorativně zdobeného novorománského interiéru 

se z dnešní perspektivy může jevit jako protikladná vůči původním požadavkům chudoby 

a milosrdenství. Zároveň však částečně odráží Františkův pohled na bohoslužebný prostor, 

který jej od počátku chápal jako místo důvěrného setkání s Bohem a již v prvním vlastnoručně 

vytvořeném sakrálním prostoru z trosek opuštěného kostelíka 131 mu ve srovnání s nuznými 

podmínkami ubytování svého i pozdějších řádových bratří věnoval velkou pozornost 

co se prostředků i celkového výrazu týče. Sakrální prostor byl ve Františkově pojetí 

výjimečným místem a veškerá lidská snaha měla směřovat k důstojné oslavě Stvořitele. 

Přesto však v novorománské interpretaci obtížně nalézáme chybějící podřízenost celkového 

130  Sv. František z Assisi (1182‑1226).
131  Např. tzv. Porciunkule ‑ kaple Panny Marie Andělské, jejíž ruiny vlastnoručně sv. 

František opravil. V ní také roku 1226 v okruhu svých bratří zemřel.
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výtvarného pojetí vlastní funkci kaple. Samotná kaple je utvářena tak, aby sama o sobě 

byla „krásná“,132 povznášela lidského ducha a nesla odlesk nadpozemské dokonalosti. 

Pouhým citováním novorománských forem bez ohledu na celkové i dílčí proporce se sice 

zdánlivě podařilo vytvořit prostor plný románského tvarosloví, do vlastního prostoru 

charakteristického pro autentické románské umění a architekturu má však daleko. Vnější 

forma rezignovala na symbolickou úlohu vyjadřovacího prostředku, ale stala se do jisté 

míry cílem. Výsledný celkový výraz pak za přirozeného osvětlení osciluje mezi gotickou 

proporcí, v úsporné výšce zaklenuté valenou klenbou a rytmizovanou výraznou plochou 

sdružených novorománských oken, které se stávají stěžejními pro celkové vnímání prostoru. 

Zcela zde chybí cenná románská hmotnost, kontrast prázdné plochy se štěrbinovými 

akcenty otvorů, zemitá nakročenost v zápase o vymanění se z tíživosti země.

Charakteristická míra šera je zde nahrazena umělou vzdušností. Nadbytek přirozeného 

osvětlení neumožňuje vnímat prostor jako posvátný celek, ale klade přílišný důraz na dílčí 

detail. Prostor je rozdroben na dílčí apokalyptické artefakty, které jsou sice pevně svázány 

vlastní realizací, ve své vnitřní podstatě však každý z nich žije vlastním životem. Přemíra 

světla je přemírou slov, není zde místa pro ztišení, místa, kde by v klidu spočinul týraný 

zrak. Neustálý křik, snažící se přesvědčit o historické autenticitě, neumožňuje srdci 

utichnout. V tichu promlouvá Bůh,133 v šeru se otevírá mysl. Šero vytváří prostor. V šeru 

předměty přestávají být tím, čím jsou, ale stávají se tím, čím mají být. V šeru přestáváme 

vnímat konkrétní příliš reálný detail, který se upozaďuje ve prospěch celku.

Podstatu novorománské kaple nezměníme. Můžeme se ji snažit přesvědčit, aby se stala 

něčím, čím není. Ale vždy to bude rozhodnutí nikoliv z její přirozenosti, ale rozhodnutí 

přicházející zvenku, jemuž byla nucena se podřídit. Existuje celá řada způsobů, jak lze 

132  Krásný ve významu půvabu formy, nikoliv existence objektu jako celku. Viz kapitola 

Industrializace a rozpaky 19. století.
133  1Kr 19, 11‑13: „A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr 

rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, 

ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl.  Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni 

nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Elijáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a 

postavil se u vchodu do jeskyně.”
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proměnit syntetickou nedokonalost novorománského prostoru, ale žádný z nich by nebyl 

danému prostoru vlastní. Pod tlustou slupkou plastických operací by někde dřímalo 

opravdové bytí prostoru.

Nezbývá než aktuální stav stavebního interiéru kaple brát jako jakousi danost, kterou nelze 

přesvědčovat k odlišnému výrazu, zároveň ale s plným vědomím jejího skutečného stavu 

nepodřizovat nové řešení jejím pokrouceným souvislostem. Nahlížet na trpící prostor 

s láskou a milosrdenstvím. Neodsuzovat jej ani se mu nesnažit přizpůsobit. Stávající 

řešení mobiliáře, které na začátku devadesátých let až chorobně úzkostlivě reagovalo 

na recyklované tvarosloví, nedokázalo vytvořit ani symbiotickou jednotu původního 

interiéru, ani svébytné řešení, jež by bylo schopno obstát v čase. V poloze zakřiknutého 

přitakávače se přespříliš snažilo přizpůsobit, až zcela zapomnělo na svou vlastní jedinečnou 

existenci.

Růst a nechat růst. Nezbývá než zcela přijmout novorománskou novostavbu. Nepopírat, 

nedoprovázet, ale žít vedle ní bez zášti či servilnosti. Milovat ji prostě takovou, jaká 

ve skutečnosti je. Do věčnosti.

Navrhované řešení tedy přirozeně vrůstá do novorománské danosti. Není zde špatných 

emocí. Nový interiér vložený do stávající situace. Podobně jako mezi partnery není cílem, 

aby se oba postupně rozbředli v ideálním růžovém želé, ale aby jejich přirozená danost 

umožnila vyrůst svému protějšku.

Máme zde tedy v zásadě dva prostory - loď a apsidu. Prostor lodě byl v minulosti téměř 

výhradně určen pro širší shromáždění veřejnosti, postupem času redukované do role pasivních 

diváků 134. Zatímco v Dura Europu můžeme ještě hovořit o plně aktivním shromáždění, 

ve vrcholném středověku dochází prostřednictvím chóru a lettneru k naprostému vytržení 

živé liturgie ze středu shromáždění a jejímu profesionálnímu slavení bez aktivní účasti 

lidu. Loď je prostorem shromáždění.

134  Viz vznik chóru a lektoria v kapitole Od počátku až na práh reformace.
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Apsida naproti tomu od počátku svým charakterem byla vyjmuta z běžného civilního 

schématu. V původním starořímském užití sloužila pro zasedání tribunálu, později, 

s proměnou baziliky v trůnní císařské sály se stala místem, kde při audiencích seděl 

císař. V přímočaré konverzi císařských trůnních sálů pro potřeby velkého křesťanského 

shromáždění nahrazuje císaře na jeho trůnu biskup, viditelně předsedající celému 

shromáždění, a jeho úloha coby zástupce samotného Krista byla zdůrazňována ve strhujících 

mozaikách v zaklenutí apsidy. Soudce při vynášení rozsudku seděl, císař při audiencích 

seděl a Kristus při svém veřejném učení také seděl, neboť ten, kdo sedí, učí.

Rozdílné užití apsidy můžeme nalézt ve starosyrských kostelech, kde předsedající 

bohoslužbě seděl v lodi ve středu shromáždění věřících (tzv. béma) a apsida byla vyhrazena 

oddělenému, zastřenému místu pro oltář. V průběhu středověku se však i v západní církvi 

přesunuje oltář do centra apsidy a sedes se umisťují po stranách. Apsida tak začíná sloužit 

jako oltářní prostor a s nástupem praxe umísťování svatostánku na oltář se stává završením 

symbolického obrazu církve putující, jemuž následně bylo přizpůsobováno celkové 

uspořádání kostelů.

Přijmeme tedy loď jako loď a apsida bude apsidou. Vstupním požadavkům komunity 

nejlépe odpovídá užití prostoru lodě pro potřeby společného slavení a prostoru apsidy pro 

intimní, důvěrný kontakt s Bohem. Loď tedy nechť je užívána pro potřeby společných 

modliteb a slavení liturgie, nevelká apsida pak pro individuální modlitbu a adoraci, neboť 

taková je přirozená prostorová danost obou prostoů.

Prostor lodě je prostorem shromáždění v jednotě, radosti a pravdě. Shromážděním kolem 

jednoho stolu, neboť spolustolování (přizvání ke stolu) je od pradávna symbolem důvěry 

a přátelství. Když dva sedí u jednoho stolu, vzniká mezi nimi comunio - společenství. 

Zkušenost usednutí u jednoho stolu je diametrálně odlišná od zkušenosti tvořené sezením 

v hloubkově řazených lavicích, neboť zatímco v prvním případě se communio odehrává, 

zpřítomňuje v prostoru mezi spolustolovníky a zcela přirozeně se tito chápou jako jeho 

nedílná součást, v případě tradičního uspořádání lavic sice účastníci vytvářejí spolu podobu 

společenství, ta se ale odehrává v prostoru před nimi, a i když zde můžeme nalézt silný 
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pocit sounáležitosti, samotná vazba mezi jednotlivými účastníky vzniká jakýmsi odrazem 

od pomyslného středu společenství, nikoliv pohledem skrz jako v prvním případě.

V civilním životě můžeme nalézt pozůstatky původního velkého významu, kladeného 

na spolustolování ve společném jídle jako okamžiku, kdy se kolem jednoho stolu 

shromáždí celá rodina.135 „Společně jídlo představuje komunikaci nejen mezi účastníky 

navzájem, ale (především v semitském prostoru) vždy je zároveň komunikací s Bohem, 

který je dárcem života. Při bratrské hostině se člověk cítí obdarován bohatým životem, 

který může vyvěrat jenom z Boha; cítí, že je s Bohem, cítí, že Bůh je přítomen, že se s ním 

setkává osobně. Proto člověk, když bere chléb, chválí v pokrmu zjevujícího se Boha.“ 136 

Podobně Ježíšova podobenství v obraze hostiny (královská hostina, svatební hostina atp.) 

ukazují společenství Otce s lidmi. Tedy v místě, kde Ježíš stoluje spolu se svými učedníky 

či větším shromážděním, se již uskutečňuje Boží království. „Při společné večeři v kruhu 

učedníků začíná „nová smlouva (1 Kor 11,24), ve které všichni bez poučování a bez výzev 

ze srdce bezprostředně „poznávají“ Boha (Žid 8,7‑13).“ 137 V prostředí historických 

klášterů má tady společné jídlo až jakýsi bohoslužebný charakter, doprovázený četbou. 

Refektář samotný pak bývá umísťován tak, aby byla jasně patrna jeho vazba ke kostelu.

Shromážděním kolem stolu tedy vzniká mezi účastníky vztah, pro členy rodiny je výrazem 

prohlubování vzájemných vazeb, pro přizvané hosty gestem důvěry a přátelství. Stůl 

má jedinečnou schopnost utvářet společenství. Nejlépe si uvědomíme jeho význam při 

představě do kruhu stojících osob, jejichž středem je prázdný prostor, přes který probíhá 

veškerá komunikace. Takové uspořádání s sebou nese jistou míru napětí. Pokud stejnou 

skupinu usadíme ke společnému stolu, komunikace probíhá vsedě přes plochu stolu, míra 

primárního napětí opadá.

V případě naší kaple je do středu lodě umístěn paralelně s původní hloubkovou osou 

pomyslný stůl a jednotlivá místa účastníků jsou přimknuta k jeho delším stranám. 

Společné modlitby komunity i hostí se odehrávají v communiu kolem pomyslného stolu 

135  V běžně užívaném, širokém slova smyslu rodiny jako vztahu obou manželů a dětí. 
136  BERGER, Rupert: Liturgický slovník. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2008. s. 462.
137  BERGER, Rupert: Liturgický slovník. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2008. s. 463.
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a obrací se ke Kristu, který je v jejich středu. Symbol stolu je ve své fyzické podobě 

v krajních polohách vymezen oltářem Božího slova - ambonem a oltářem Kristovy oběti- 

obětním stolem, které začínají hrát svou aktivní úlohu při společném slavení eucharistie. 

Slavení liturgie je shromážděním kolem jednoho stolu, v jehož čele viditelně shromáždění 

předsedá Kristus v podobě osoby kněze. Druhé čelo stolu, ukončené ambonem, je otevřeno 

ve vstřícném gestu, vlastním Milosrdným sestrám, všem příchozím.

Celé shromáždění včetně příchozích se tak stává přímými účastníky živé liturgie 

v archetypálním předobrazu Poslední večeře.

Přirozená jednota shromáždění je symbolicky zdůrazněna výrazným tvarem ústředního 

kruhového lustru, který v symbolické jednoduchosti kovového soukruží,138 osazeného 

sestavami osvětlovacích těles, světelně zdůrazňuje význam samotného shromáždění oproti 

okolnímu prostoru. V protikladu ke stávajícímu řešení, kdy je nepřímým nasvětlením 

dekorativní klenby kladen hlavní důraz na samotný prostor, se v návrhu stává jediným 

prostorovým akcentem vlastní shromáždění. Výhradně přímo orientované světelné kužely 

reagují na proměnu shromáždění ve společné modlitbě, četbě či slavení eucharistie. 

Společenství se utápí ve světle, přicházejícím shora, prostor samotný je ponořen v šeru, 

klenba se ztrácí v nekonečnu. Účast na slavení eucharistie je přímá účast na Poslední 

večeři a na všech mších, které kdy byly a budou slaveny. Reálný prostor přestává existovat, 

zůstává jen shromáždění s Kristem ve svém středu uprostřed nekonečna.139

V průběhu zpracování architektonické studie výtvarného řešení interiéru zazněl také názor, 

že uspořádání lavic rovnoběžně s hloubkovou osou je typické pro chórové lavice tradičních 

mnišských řadů140, mezi které františkáni nepatří. Domnívám se, že stručné historické 

shrnutí v úvodu této práce, ilustrující proměnu sakrálního prostoru během jeho tisíciletého 

vývoje, usazuje tento vytržený fakt do kontextu nad rámec dodnes uchované aplikace 

typické pro mnišské řády a činí tak tuto připomínku naopak pozitivním konstatováním.

138  Srov. význam kruhového lustru v pracích Rudolfa Schwarze, Emilla Stefanna a dalších.
139  Viz kapitola Nebeský Jeruzalém.
140  U nás např. benediktini, cisterciáci, kartuziáni, dominikáni a další mnišské řády.
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Denní světlo pak dopadá dovnitř skrzeva soubor nově navržených vitráží, které v uzavřeném 

cyklu doprovázejí aktivní společenství. Realita vnějšího světa proniká barevným sklem 

a v modifikované podobě utváří prostor kaple. Její přítomnost umožňuje neustále 

proměnlivému nyní, aby svou stálou změnou participovalo v bezčasí. Vitráž je podobně 

jako ikona prostoupena vnitřním světlem, dokonalá nehybnost zlaté je zde nahrazena 

těkajícím hledáním přítomnosti, jež průchodem nehybností materiálu proměňuje jeho 

kvalitu - zářící motiv je projektován do prostoru a stává se jeho součástí. Bez těkavého 

slunečního světla jsou vitráže prázdné, s umělým osvětlením vyhaslé. Vitráže potřebují 

světlo v jeho přirozeně proměnné danosti, podobně jako communio vyžaduje z vlastní 

přirozenosti vycházející rozhodnutí. Vitráže jsou obrazem neklidného lidského srdce.

Pokud byl prostor lodě pohledem upřeným dovnitř, zíráním DO, je prostor apsidy v jistém 

slova smyslu jeho doplněním, NAzíraním, pohledem upřeným NA. Kristus, přítomný 

ve středu každého shromáždění, (kde se dva nebo tři shromáždí v mém jménu, tam 

jsem já uprostřed nich), je zde v poloze dokonalého partnera věčného dialogu. Jedná 

se o hluboce individuální a intimní vztah, často připodobňovaný ke vztahu mezi partnery 

v manželství. Není zde potřeba slov, která by navenek artikulovala jednotu společenství, 

ale pouhá přítomnost v blízkosti naplňuje blažeností. Samotný příklad Krista, zachovaný 

v evangeliích, ukazuje jeho veřejné působení a existenci ve společenství s dvanácti 

apoštoly, ale klade důraz na okamžiky, kdy se odebírá do ústraní, aby zde v tichu a sám 

hovořil se svým Otcem.

Svatostánek je umístěn jako centrální samostatný objekt v závěru polygonální apsidy. 

Jeho výška je výškou stojící osoby, samotná schrána s konsekrovanou hostií je pak jakousi 

tváří, jež se po svém otevření stává ústředním momentem adorace. Vidět Jeho tvář. Dívat 

se do tváře samotnému Kristu.

Prostor apsidy před svatostánkem zůstává oproti lodi vyvýšen o jeden stupeň stávajícím 

žulovým stupněm a je upraven tak, aby poskytoval určitou míru soukromí v individuálním 

dialogu s Pánem. V případě trvalé přítomnosti starších sester v klášteře zde mohou být 

umístěny dva páry lavic se střední uličkou v citaci tradičního hloubkového uspořádání, které 

se jeví jako nejvhodnější k samostatné osobní modlitbě či adoraci. V případě přítomnosti 
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pouze mladších sester v klášteře, jako je tomu v současnosti, bude ponechán prostor před 

svatostánkem jako zcela prázdný, umožňující mimo modlitby vkleče či vsedě i prostraci 

(položení) před svatostánkem.

Materiálové řešení rovněž vychází z františkánské spirituality a klade důraz na vnitřní 

opravdovost zvoleného materiálu ve vztahu k celkovému řešení i vlastnímu tvaru 

jednotlivých mobiliářových prvků či povrchu. Důležitá je proměna materiálu v čase 

během jeho užívání, přirozené opotřebení či barevné změny nejsou chápány jako negativní 

odchylka od ideálního stavu v den prvního uvedení, ale jako nesmírně cenná součást 

existence příslušného mobiliářového kusu. Pokud je křesťanský chrám posvěcován 

skrzeva děje, které se v něm odehrávají, pak jednotlivé prvky takového interiéru získávají 

svou hodnotu spolužitím s uživatelem, v tomto případě jednou konkrétní osobou po mnoho 

let. Otisky užívání této osoby, navrstvený na předchozí, časem zcela převáží nad vlastní 

hodnotou mobiliářového kusu.

V této souvislosti si vzpomínám na jedinečnou zkušenost ze hřbitovního kostela sv. Mikuláše 

v Kašperských Horách 141. V prostoru, jež dosud nebyl elektrifikován a posledních 50 let 

komunistické totality nedoznal žádných změn, mimo půvabnou omšelost vnitřního prostoru 

jako celku sehrávaly výraznou roli právě lavice. V jejich rozrušeném a rozpraskaném 

povrchu, zvrásněném vypálenými důlky jako pozůstatků hořících svíček, byl natolik 

přítomný otisk generaci již zesnulých návštěvníků kostela, že tato vrstva zcela překryla 

vlastní tvarové či technické řešení. Dalo by se říci, že původní účel poskytnout místa k sezení 

se postupem času redukoval do podoby pouhého stojanu pro otisk, který umožňoval velice 

intenzívním způsobem prožívat pomíjivost lidsky měřeného času v kontrastu s neměnností 

sakrálního prostoru.

Podobným způsobem je uvažováno i v případě vlastního interiérového řešení nejen 

této kaple, ale i dvou následujících architektonických úloh. Lavice jako archetyp sezení 

v sakrálním prostoru,142 sedes, ambon i oltář jsou navrženy dřevěné, aby svou existencí, 

141  Jednolodní bazilika, postaven počátkem 14. století, značně zachovalý původní stav 

vč. vzácných raně gotických nástěnných maleb.
142  Viz kapitola Místo pro věřící.
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podmíněnou funkčností a nezávislostí na proměnných měřítkách obecného vkusu dokázaly 

naplňovat nejen prvních několik let či desetiletí, ale neustále. Dílčí části, nejvíce namáhané 

opotřebením, jsou nejvíce dimenzované a užití klasických truhlářských či spíše v případě 

trámků tesařských spojů umožňuje jejich výměnu bez nutnosti nahradit celý mobiliářový 

kus.

Masivní dřevěná podlaha, překrývající novodobé dobetonované fragmenty původní 

novorománské teracové dlažby, odráží bezprostřední a jedinečnou přirozenost františkánské 

jednoty se vším stvořením.

Nově navržené řešení prostým propojením děje a konkrétního, adekvátního prostoru 

umožňuje plnohodnotnou účast komunity na eucharistickém communiu a zároveň poskytuje 

potřebnou míru soukromí k osobní modlitbě a adoraci. Ideál malého shromáždění kolem 

jednoho stolu v archetypálním předobrazu Poslední večeře je zde přepsán do polohy dvojice 

lineárních lavic podél pomyslného stolu, vymezeného v krajních polohách ambonem 

a obětním stolem, bezprostřední živá účast společenství na modlitbě svou opravdovostí 

a otevřeností naplňuje143 ideál prvních křesťanů.

Apsida je osamělým místem, horou, na kterou vystupuje Kristus, aby se v osamění modlil 

ke svému Otci. 144

143  Symbolika Poslední večeře.
144  Lk 5,16: „On pak odcházel na pouště, a modlil se.”
     Lk 6,12:  „I v těch dnech vyšel na horu, aby se modlil; a celou noc strávil v modlitbě s 

Bohem”
     Mk 1,35: „Brzy ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se 

modlil.”
     Mk 6,46: „Rozloučil se s nimi a odešel na horu, aby se modlil.”
     Mt 14,23: „Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil.”
     a další.
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8.2. Úprava filiálního kostela
Všech Svatých ve Vlčovicích

Uspořádání liturgického prostoru pro potřebu středně velkého shromáždění

„Pohlédl na gotiku,

co stále dělá středověký obličej,

na barokový oltář jako rakev na myších nohách,

na chlupaté koberce, co mění naše kroky na kočičí plížení,

na lustr jak dědičku panství v krinolíně,

na osvětlený strop,

na pyšně kající klekátka,

na anděla stále o číslo menšího,

na listí, co v rudém světle lampy vypadá tak černě,

stanul v koutě, zalomil rukama sňatýma s kříže a pomyslel si:

To všechno bude sotva pro mě.“

(Jan Twardowski)

Širší kontext

Vlčovice jsou v současnosti jednou ze čtyř místních částí moravskoslezské Kopřivnice 

v okrese Nový Jičín. Původně samostatná obec145 se rozkládá v půvabném údolí na levém 

břehu říčky Lubiny. První potvrzené písemné zmínky o Vlčovicích jsou z roku 1437, 

vznik obce samotné se však traduje na přelom 13. a 14. století. Původně obyvatelstvo 

využívalo relativně úrodného údolí říčky Lubiny a živilo se zemědělstvím, s nástupem 

industrializace nachází však jeho značná část pracovní příležitost v nově vznikajících 

továrnách ve Frenštátě pod Radhoštěm či nedalekém Příboře, později v kopřivnické Tatře 

či blízkém vápencovém lomu s přilehlými drobnými vápenkami.

145  Do r. 1979, původně patřila pod panství hukvaldské, po roce 1848 byla přičleněna 

k novojičínskému hejtmanství a od roku 1869 přešla pod panství místecké. V letech 1950‑

1961 spadala pod Okresní národní výbor a od roku 1961 patří do okresu Nový Jičín. Od 

1. 1. 1980 se stává místní části Kopřivnice.
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Specifický a pro obec i kostel charakteristický se stal demografický vývoj obyvatelstva 

za posledních 150 let. S rostoucím počtem pracovních příležitostí v letech 1850-1900 

paradoxně obyvatel ve Vlčovicích ubývá. Důvodem nebyl odchod místních za špatně 

placenou prací do vzdálenějších větších měst, ale výrazná emigrace za výdělkem do Nového 

světa. V počtu obyvatel se díky národnostnímu složení nijak zásadně neprojevil poválečný 

odsun sudetských Němců, daleko výrazněji však v letech 1950-1990 vývoj ovlivnil záměr 

realizace přehrady na řece Lubině, v důsledku čehož byla na horní část obce uvalena stavební 

uzávěra. Za posledních padesát let tak klesl celkový počet obyvatel o pětinu a v roce 1980 

s necelými pěti sty klesl na úroveň z roku 1850 při dvojnásobném počtu domů.

Pro současný charakter obce je bohužel stěžejní frekventovaná komunikace první třídy 

I/58 z Rožnova pod Radhoštěm do Ostravy, která zcela překryla původní charakter obce 

s přímou vazbou na koryto řeky Lubiny, jež se v minulosti výrazným způsobem podílelo 

na celkovém rázu obce i jejím vlastním uspořádání.

K nejcennějším vlčovickým místům bezesporu patří řešený filiální kostel Všech svatých. 

Svou centrální polohou v obci na nevelkém ostrohu nad řekou Lubinou se stává stěžejní 

místní dominantou, částečně patrnou i v dálkových pohledech. Uprostřed funkčního 

hřbitova obehnaného zdí je situována relativně komorní hmota presbytáře s přilehlou lodí, 

akcentována výrazným hranolem mohutné věže.

Přesnou dobu založení kostela nelze určit, ale fragmenty gotického zdiva v prostoru 

presbytáře i lodě svědčí o jeho značném stáří. Věž byla přistavena později. O založení 

kostela se traduje následující legenda:

„Hrabě jakýsi – rytíř – jel vzhůru dědinou (řečištěm) – tenkráte mostů nebylo – až na horní 

konec, kde je nyní most; proudem vody byl ztržen i s povozem a unášen až k zátočině 

naproti návrší kostelnímu; nalézaje se v nebezpečí života, učinil slib, bude ‑li zachráněn, 

že postaví naproti tomu místu kapli (kostelík) Všech Svatých; byl zachráněn a slibu svému 

dostál.“146

146  Pamětní kniha římsko‑katolické farnosti Vlčovice od roku 1900 (farní kronika).
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Podle topografie Volného byl vlčovický kostel vysvěcen olomouckým arcibiskupem 

Stanislavem Pavlovským (1579-1598), na konci 16. století tedy lze předpokládat jeho 

existenci za prokázanou.

Kostel samotný během své pětisetleté existence prošel vývojem, který se výrazným 

způsobem odrazil v jeho vzhledu. Touha aktualizovat jeho vnější podobu dle aktuálního 

společenského vkusu několikrát proměnila celkový výraz. Z dochované farní kroniky 

se tak dozvídáme, že v roce 1850 proběhlo odstranění původních gotických oken a jejich 

nahrazení „obloukem jiného slohu“, aby o třicet let později byla označena jako nevkusná 

a znovunahrazena novogotickou replikou. Celková regotizace kostela, započatá v roce 

1878 a pokračující v následujících letech, v interiéru zcela setřela jakýkoliv pozůstatek 

předchozího vývoje stavby. Cenné nedokonalosti a nepravidelnosti, propůjčující jedinečný 

dějinný otisk, byly odstraněny a překryty průmyslovou precizností novogotické realizace. 

Při zaměřování stavby a následném vynášení, které stálo v úvodu našich projekčních prací, 

se nelze ubránit pocitu nepatřičnosti, když ve zborcené a vyosené původní historické 

půdorysné osnově kostela jsou vlomena naprosto identická gotizující okna. Lze jen děkovat 

za nesvědomitost tehdejších stavebních mistrů, že po sejmutí kazatelny bylo možno 

nalézt původní charakter zdiva i povrchu. Obdobně v patru věže při vstupu na kruchtu, 

půdním prostoru a sakristii, tedy na místech mimo oficiální výraz prostoru, se lze setkat 

s jedinečným stavebním detailem, otiskem aktuálních technologií i způsobu provádění. 

Vše ostatní překryla unifikovaná neměnná novogotická snaha o dokonalost.

Součástí stavebních úprav, provedených knížecím arcibiskupským inženýrem Kybastem 

za souhlasu a osobního dozoru patrona knížete olomouckého arcibiskupa Bedřicha 

z Fürstenbergu147 a za účasti horlivého faráře P. Vincence Tesaře z Lichnova, bylo 

i prolomení hlavního portálu do hmoty věže a přesunutí přístavby sakristie ze strany 

severní na stranu jižní. Modernizace interiérového vybavení sestávala z lavic, varhan, 

křtitelnice ze slezského mramoru, oltáře zhotoveného v Kroměříži, kazatelny, zpovědnice 

a oken se sklomalbou. Na dochované litografii z roku 1937 tak spatřujeme kompaktní 

novogotický interiér, akcentovaný historizující ornamentální výmalbou, a presbytář 

147  Viz založení Milosrdných sester III. řádu sv. Františka.
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s obvyklým centrálně umístěným stupňovitým oltářem, osvětlený zavěšeným křišťálovým 

lustrem.

Cenné informace o proměnách kostela, zvláště v posledních sto padesáti letech, poskytuje 

dochovaná farní kronika. Především ale dokládá nesmírnou vytrvalost a věrnost vlčovických 

farníků v období urputných snah o zřízení vlastní farnosti v druhé polovině 19. století, kdy 

si tito brali na svá stavení půjčky a z nich financovali stavbu fary. Následující léta, kdy 

neobsazená budova několik roků čekala na administrativní zřízení farnosti, byly provázeny 

rostoucím napětím. Prázdná, chátrající novostavba vyvolávala mezi místními, zmítanými 

exekucemi zabavujícími mimo jiné i peřiny, značné emoce. 148

Po desetileté administrativní bitvě byla vzniku farnosti stanovena poslední podmínka - 

zřízena bude pouze za předpokladu, že se k ní přifaří nějaká další obec. Tehdejší příborský 

kaplan, pozdější arcibiskup Antonín Stojan, podpořil snahu vlčovických a na jeho přímluvu 

se sousední Mniší (v dřívějších dokumentech též Myší) oddělilo z farnosti příborské 

a připojilo k Vlčovicím. Jeho obyvatelé však své přifaření podmínili řadou podmínek 

(výstavba kaple v Mniší), vlčovickým však nezbylo, než je všechny bezezbytku akceptovat. 

Konečně v průběhu léta 1889 byla oficiálně zřízena vlčovická farnost a kronika dojemným 

148  „Píše o tom p. farář Tomek: „Již dne 24. srpna 1882 došli ke mně starosta Frant. 

Prašivka a radní Jan Kahánek a Ignác Babinec z Vlčovic a stěžovali si takto: Bylo nám 

slíbeno, že když postavíme u nás faru, dostanem vlastního kněze, faráře hned. My faru 

postavili, šindelová střecha na ní bude shnilá, a kněze se nemůžem dovolati. Na stavbu 

fary dlužíme dosud staviteli 2700 zl. Stavitel vyhrožuje nám doopravdy žalobou, a lidé 

nechtí povinných splátek odvésti, poněváč nebyl kněz, jak přece slíbeno, po vybudování 

fary dosazen. Působí to u nás trpkých různic, jakých nebylo nikdy. My jsme mučedníci, 

všickni skládají na nás vinu a my sobě nevíme rady.“ Ujišťoval jsem je, že co p. Kardinál 

Fürstenberg slíbil i jistojistě splní. Jiného nevím říci, an mi záležitost docela neznáma. 

Radil jsem nedoplatky exekučně vymáhati. Týden nato došel jsem do Vlčovic a viděl krásnou 

faru již zvenku ošumělou, z plotu kole farní zahrady byly již jen zbytky a na zdi chléva 

bylo uhlem napsáno: „Nač je to? Zapalme to!“ Učitel tamější mi vypravoval, že toho dne 

předpolednem byly 4 občanům pro nedoplatky na faru exekučně zabaveny peřiny.”

citace: Pamětní kniha římsko‑katolické farnosti Vlčovice od roku 1900 (farní kronika).
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způsobem popisuje průběh přivítání prvního vlastního faráře, kdy se velký průvod, 

doprovázený zpěvem školních dítek, vydal vstříc novému knězi do sousedního Lichnova, 

aby jej odtud doprovodil na vlčovickou faru.149

Období bezprostředně po vzniku samostatné farnosti lze charakterizovat jako zlaté 

období pro kostel i samotné farní společenství, přítomnost nového, těžce vybojovaného 

kněze je provázena vysokou měrou zbožnosti a výrazným nárůstem věřících, přítomných 

na bohoslužbách. Život obce a farnosti se prolínají v jeden celek. Množství poutí, farních 

akcí, duchovních obnov a lidových misií, provázené postupným dovybavováním kostela 

(kruchta, zvony, výpravná křížová cesta) znamenalo vrchol v existenci kostela jako stánku 

živého, být výrazně tradičního křesťanského společenství. Příchod dvou světových válek 

a následný politický vývoj měl však na vlčovickou farnost zničující vliv. Počet věřících 

se radikálně snižuje a farnost mimo vnější nepřízně musí čelit i neustálé rivalitě farníků 

z obou obcí - Mniší a Vlčovic, jejich pozůstatky jsou v uspořádání liturgického shromáždění 

bohužel patrny dodnes. Poslední farář, p. Vojtěch Treuler, odchází z Vlčovic v roce 1961, 

následně je pak farnost po 70 letech samostatnosti spravována opět z Lichnova.

149  „Velmi památným dnem pro obě obce – Vlčovice a Myší – byl den 30. října 1889. 

Toho dne odebral se veliký zástup lidu s dítkami školními obou obcí do Lichnova, svému 

duchovnímu správci naproti. Tam obcovali mši sv. sloužené p. farářem Lichnovským, a 

po mši sv. představil jim p. farář nového jejich duchov. správce a vzpomenul těch obětí 

a námah obce Velčovské, s jakými krásnou faru postavila, těch vroucných tužeb předků 

po samostatné duchovní správě, té neúnavné trpělivosti a silné naděje, jíž bylo snad – k 

staletému – čekání potřebí. Podotkl dále, že Vlčovice jsou tím dnem skutečně z Lichnova 

vyfařeny, a chválu vzdal Vlčovským, že mu byli vždy milí, protože navštěvovali služby Boží 

daleko horlivěji než jiné jeho dvě obce. Odevzdal též všecky Vlčovské matriky. Na to za 

hlaholů zvonů a zpěvu ubíralo se processí s novým knězem do kostela Vlčovského, kde týž 

sloužil mši sv. a po mši sv. promluvil k lidu, že uvítání jemu připravené jej mile dojímá; že 

jest sice prozatím ustanoven od Nejd. k. a. konsistoře, ale doufá, že brzy trvale osazen bude; 

že chce vždy ochotně věřícím sv. svátostmi přisluhovati, radou k dobrému napomáhati a 

pravou bezpečnou cestou je k životu věčnému vésti. Spolu žádá, by jej věřící a občané 

věrně podporovali. Slavnost ukončena modlitbou za farníky a „Te Deum“ chvalozpěvem.”
citace: Pamětní kniha římsko‑katolické farnosti Vlčovice od roku 1900 (farní kronika).
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Uprázdněná budova fary v blízkosti kostela byla příležitostně užívána pro potřeby 

poutních slavností a poslední její výraznou náplní bylo její využití místními i přespolními 

křesťanskými skauty pro potřeby letních táborů či víkendových akci.

V současnosti se tak pravidelných nedělních bohoslužeb účastní cca 40 věřících z obou 

obcí.

Stávající stav
(obr. 143-148)

Kostel Všech svatých ve Vlčovicích se na první pohled jeví jako kompozice dvou výrazných 

hmot - stlačený objem hlubokého, polygonálně zakončeného presbytáře, zdánlivě plynule 

přecházející ve čtvercový objem lodě, společně přestřešeného výrazně převýšenou 

gotizující střechou, a masivní vertikální objem rovněž čtvercové věže, ukončené v roce 

1780 cibulovitou makovicí.

Navzdory absenci stavebně historického průzkumu a nezájmu správy farnosti tento pořídit 

lze v souvislosti s provedeným zaměřením stávajícího stavu vysledovat aditivní charakter 

postupného historického utváření jednotlivých částí kostela. Od konce 19. století, kdy byl 

v hlavní hloubkové ose kostela prolomen ve věži nový vstupní portál, se bezprostředně 

po vstupu ocitáme ve stísněném, do šera utopeném prostoru pod věží, který je v současnosti 

využíván jako jakási předsíň bez hlubšího významu. Jediným zdrojem světla je nevelké, 

nepravidelně zaklenuté okno, nově opatřeno vitráží, které spolu s dalšími v prostoru 

sakristie v roce 2012 navrhl a osadil Jan Jemelka.

Úzkým průchodem, deroucím se výrazně hmotným zdivem původního kostelního 

průčelí (později zesíleného nosnou konstrukci dostavby věže), prostor postupně přechází 

v otevřenost lodě. Téměř ideální půdorys čtverce je valenou hřebínkovou klenbou hloubkově 

členěn do tří polí, z čehož celé jedno je vertikálně přepaženo zpěváckou kruchtou. Celý 

prostor vlastní lodě je tak osvětlen pouze jediným oknem po levé straně vítězného oblouku. 
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Zásadní tektonický nesoulad vnitřního prostoru a regotizovaného obvodového pláště se zde 

projevuje v celkovém členění severní zdi kostela vůči zaklenutí vlastní lodě, zatímco systém 

vnějšího gotizujícího klenebního opěrného systému pokračuje z presbytáře i na vnější plášť 

lodě ve snaze o posílení dojmu jednoho celku a člení obvodovou zeď lodě na dvě části. 

Původní zaklenutí lodě, jež z finančních důvodů odolalo gotizujícím snahám, dělí loď 

do zmíněných klenebních polí tří. Vnější novogotický opěrák se tak ocitá zcela iracionálně 

uprostřed středního klenebního pole a původní okno muselo ustoupit touze po syntetické 

dokonalosti. Okna ze strany druhé pak v lodi pohltila přístavba renesanční kaple (dnešní 

sakristie), kde střecha kostela přechází v zastřešení sakristie. Původní gotická okna, vedoucí 

v tomto řešení do podkroví, byla dílem rozebrána a dílem zazděna. Jejich fragmenty jsou 

dodnes patrny z půdního prostoru.

V současnosti tedy do hlubokého šera výrazně ponořený prostor lodi pod kruchtou 

proporčně i světelně graduje k presbytáři. Mírně vyosený, lomený vítězný oblouk odděluje 

polygonálně ukončený presbytář od zbytku kostela. V geometrickém půdorysném schématu 

je tento průsečíkem čtverce lodě a kružnice vepsané do oktagonu presbytáře. Kružnice 

oktagonu opsaná je pak tečnou příčné ose kostela, kterou se stává posloupnost bočního 

vchodu - předsíně před sakristií - vstupu do kostela - a jediného okna na protější zdi ve třetím 

klenebním poli.

Prostor presbytáře je v kontrastu s prostorem lodě přesvětlen přirozeným světlem, 

procházejícím pěticí uniformních novogotických oken s vitrážovými figurálními motivy 

Panny Marie, sv. Cyrila a Metoděje a dalších světců v obvyklém provedení. Vitráže 

vyhotovila firma Mayer z Mnichova. Prostor presbytáře je zaklenut původní gotickou 

křížovou klenbou s vnějšími opěráky.

Podlaha v prostoru lodě je provedena jako litá teracová s vloženým dřevěným soklem lavic. 

Pod tímto byla provedenou sondou zjištěna přítomnost původní cihelné dlažby. V presbytáři 

podlahu tvoří diagonální velkoformátové dlaždice z tmavého a okrového umělého kamene 

se slinutým povrchem. Další sondou a následným archeologickým průzkumem byla 

na základě nesouvislých fragmentů rovněž prokázána existence cihlové podlahy.
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Vnitřní dekorativní výmalbu z konce 19. století v osmdesátých letech 20. století překryla 

žlutobílá kombinace.

Novogotické mobiliářové vybavení kostela, které zcela nahradilo předchozí, zůstalo 

prakticky beze změny až do současnosti. Pravděpodobně v druhé polovině 70. let dochází 

dle místní interpretace závěrů II. vatikánského koncilu k úpravě liturgického prostoru. 

Nový obětní stůl, vynášený masivními dřevěnými sloupy je umístěn ve vítězném oblouku 

na předělu presbytáře a lodi, ambon s historizujícím motivem v těsném sousedství již 

neužívané kazatelny. Již takto stísněný prostor vítězného oblouku je dále zúžen přeloženou 

novogotickou křtitelnicí, která musela uvolnit místo po straně vítězného oblouku 

akumulačním kamnům. Tato získala na protější straně neméně „důstojného“ partnera 

v podobě soudobého přímotopu. Sedes je řešeno polstrovaným mobilním sedátkem při 

stupních původního oltáře, v této poloze je předsedající bezpečně pohledově ukryt za oltářem 

i křtitelnicí. Ještě větší míra „soukromí“ je v průběhu liturgie poskytnuta ministrantům, 

kteří v masivních „chórových“ lavicích, utopených za hranou vítězného oblouku, mohou 

zůstat prakticky nespatřeni v průběhu celé mše.

Výrazný skleněný lustr, původně nasvětlující presbytář, se ocitá v pokoncilní úpravě 

v poloze před vítězným obloukem jako součást třetího pole lodě a svým specifickým 

zapadlým kouzlem, umocněným náhradou bodového zdroje světla svíček/vláknových 

žárovek efektními úspornými zdroji, se sice zbaven jiskry, avšak zcela nezpochybnitelně 

stává ústředním motivem kostela, ceněného zvláště při pokusech o průhled ze zpěvácké 

kruchty na obětní stůl.

Lavice nalézáme v lodi umístěné v klasické poloze dvou bloků s výraznou střední uličkou. 

Strana mužská, strana ženská či strana Mniší a strana Vlčovic? Utopené pod kruchtou, 

přiřazené k sychravé, vlhké zdi - s koleny pod bradou se účast na liturgii stává výhradně 

záležitostí jednotlivce. Při své návštěvě nedělní mše, kdy dle slov kněze se překvapivou 

stala vysoká účast, jsem se nedokázal ubránit představě, že i kdyby v jedné z lavic seděl 

anděl posledního soudu, zůstal by se svou trumpetou zcela nepovšimnut. Tempo, jakým 

místní opouštěli za zvuku závěrečné písně kostel, mělo až evakuační charakter. Asi není 

divu, lavice uzpůsobené drobnému dělnému lidu působí současnému blahobytu mučivé 
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otlačky kolen. Teracem zalitý, tlející dřevěný sokl a všudypřítomná (stále řešená) vlhkost 

zšeřelého prostoru naplňují žalmistova slova De profundis.150

Postranní přenesený oltář, umístěný pod jediným oknem v lodi v závěru příčné osy, je 

využíván pouze v době Velikonoc pro potřeby Božího hrobu a o Vánocích jako platforma 

pro betlém.

Celkové uspořádání vnitřního prostoru kostela i jeho mobiliářových prvků vycházelo 

z vnímání liturgie jako obrazu církve putující. V tradiční tridentské liturgii ilustrovalo 

vzácnou jednotu stavby, interiéru a probíhajícího děje a každá dílčí část interiéru v ní 

měla svůj nezpochybnitelný význam. Prostor kostela byl jednotný, symbolický a vysoce 

funkční. Nebyl zde důležitý pohled na oltář (jaký význam mělo sledovat probíhající děje 

v cizím jazyce, kterému jen málokdo rozuměl?). Věřící, s pohledy upřenými do svých 

misálků, doprovázeli liturgii bez nutnosti optického kontaktu či potřeby osobní fyzické 

účasti na probíhajícím ději. Obraz církve putující, přiváděné osobou kněze ke Kristu, zde 

byl jedinečným způsobem naplněn.

Současnou liturgii lze v prostoru vlčovického kostela přirovnat k baletu v muzejních 

sbírkách. Prostor je přetížen historickými mobiliářovými prvky, které pro současné pojetí 

liturgie nemají žádný význam, hrají však svou úlohu v silně tradičním chápání místních 

farníků jako nedílná součást jejich kostela. Stávající novodobá úprava pro slavení liturgie 

versus populum151 nedokáže konkurovat kompaktnosti původního řešení, které v relativně 

stísněném prostoru i přes svou pasivní roli hraje stěžejní význam pro vnímání celého 

prostoru. Dědictví minulosti, jemuž dožívající soudobé farní společenství prokazuje pietní 

úctu. Zkušenost živého společenství je zde nahrazena adorací minulosti, která obdobně, 

150  Žalm 129: „De profundis clamavi ad te, Domine, Domine, exaudi vocem meam Fiant 

aures tuae intendentes in vocem deprecationis meae.” „Z hlubin bezedných tě volám, 

Hospodine, Panovníku, vyslyš můj hlas! Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby.”
151  Slavení liturgie čelem k lidu patří k nejviditelnějším proměnám liturgie po II. 

vatikánském koncilu, výslovně ji však v jeho závěrech ani v novém římském misálu Pavla 

VI. nepřikazuje.
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jak tomu bylo před půldruhým stoletím, nabízí vnitřní prázdnotě alespoň jakýsi intenzívní 

pocit vkořeněnosti vlastní existence.

Podobně jako historizující tendence, výše nazývaná zlatým věkem farnosti, defacto 

znamenala počátek jejího úpadku z důvodů nahrazení aktuálního prožívání bezduchou 

prázdnou formálností historických citací v rezignaci na skutečný obsah, tak i současné 

lpění stárnoucí generace na neužitečných artefaktech na úkor aktuálního prožívání liturgie 

předznamenává neveselý budoucí vývoj ve zkrácené periodě generační obměny.

Vzniklá situace je bohužel typická pro řadu vesnických kostelů v našich zemích. Zatímco 

ve městech se v posledních letech setkáváme s rostoucím počtem věřících nejen na nedělních 

bohoslužbách, ale především v účasti na každodenním životě farnosti (zvláště mezi 

mládeží a mladými rodinami), vzácné aktivity ve venkovských farnostech jsou nezřídka 

spojeny s osobou kněze, s jehož odchodem zanikají. Zvyšující se věkový průměr účastníků 

bohoslužeb, zvláště ve všední dny, se stává všeobecným trendem, a tak se v nedaleké 

budoucnosti bude muset většina farních společenství potýkat s výraznou redukci věřících 

do takové míry, že některé farnosti, zvláště v pohraničí, budou balancovat nad existenční 

propastí. Spolu s nedostatkem duchovních, který je nyní milosrdně suplován importem 

polských duchovních (tito svou činnost chápou veskrze jako misijní), pravděpodobně 

po staletí utvářený vztah obce a kostela jako obraz živé farní obce zcela zanikne. V lepším 

případě pak bude nahrazen profesionálním úkolem udržovacích prací památkové péče.

Obdobný trend lze očekávat i ve Vlčovicích za předpokladu, že role farního administrátora 

bude spočívat především v udržovacích pracích nejen kostela jako fyzického objektu, 

ale i jako živého společenství v Kristu. Úloha kněze jako symbolického pastýře, který 

v biblickém vyjádření vodí své stádo na svěží pastviny,152 nespočívá v pouhém doprovázení 

bezduše bloudící smečky s předpokladem, že se sami dokáží o sebe postarat, protože tak je 

tomu zde zvykem. Role duchovního je aktivní úloha, ve které kněz nese spoluodpovědnost 

za směřování farnosti nikoliv v krátkodobém horizontu jeho místního působení, ale farnosti 

jako staletého společenství, jehož se stal správcem.

152  Žalm 23: “Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích 

pastvinách,vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. Občerstvuje mou duši”.
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Důležité je však zcela neztratit ze zřetele silný tradicionalismus a vysoce konzervativní 

smýšlení stávajících venkovských farních společenství, pro které je neměnnost sakrálního 

prostoru153 spojena nikoliv s prostorem jako celkem (místem kontaktu s Bohem), ale 

nezřídka s konkrétními prvky mobiliářového vybavení. Silný odpor vůči jakékoliv změně 

liturgického - architektonického prostoru, byť jen na úrovni interiérového vybavení, je 

často s emotivní expresí prezentován na zasedání farních rad atp. a je značně obtížné 

konstruktivním způsobem s ním pracovat, neboť většinou je z velké míry založen 

na vlastních osobních zkušenostech, rozšířených o vzpomínky rodičů, případně prarodičů. 

Jakýkoliv náznak případné názorové odlišnosti je následně vztahován do osobní roviny 

a může způsobovat bolestivé jizvy po několik generací. V takových případech je potřeba 

velké citlivosti a trpělivosti k naslouchání a komunikaci.

Zkušenost ukazuje, že řadu bezvýchodných, patových situaci lze řešit osobním zapojením 

farníků do vlastního procesu realizace proměny kostela dle specifických možností 

jednotlivce. Jako zcela zásadní se jeví základní směřování záměru - zda se jedná o výhradní 

záměr duchovního správce, který z dotačních peněz realizuje nejlevnější cizojazyčná 

stavební firma (tedy vnímané jako diktát shora a na jehož výsledek si jednoduše farní 

společenství musí zvyknout), anebo se s iniciačním podnětem kněze v průběhu realizace 

komunita ztotožní a spolupodílí se na jeho zdárném dokončení konkrétními úkoly. 

Výjimečným příkladem je v tomto novostavba kostela Panny Marie Vítězné v Moravském 

Žižkově154 (autor Jiljí Šindlar), vysvěceného v roce 2002. Se stavbou se místní identifikovali 

natolik (podobně jako vlčovičtí se svou farou před půldruhým stoletím), že neváhali 

financovat stavbu z půjček v rámci vlastních stavebních spoření. Jako připomínku této 

pro obec výjimečné události byl termín každoročně pořádaných tradičních místních hodů 

přesunut na výročí posvěcení kostela.

Podmínkou takového úspěchu je však vlastní hluboké přesvědčení duchovního správce 

o potřebě prováděného záměru a jeho naprosté ztotožnění se s konkrétním architektonickým 

návrhem, ideálně po celou dobu realizace.

153  Viz kapitola Archetyp versus novotvar.
154  Budován v letech 2000 ‑ 2002.
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Závěrem racionálních úvah nedokáži nezmínit prostou fascinující odevzdanost některých 

kněží, kteří v hluboké důvěře v Boha dokázali dokončit řadu staveb, nad kterými by 

z důvodů zamítavých stanovisek dotčených orgánů státní zprávy či naprosté absenci 

financování racionálně uvažující jedinec dávno rezignoval. „Jestli to tak Pán Bůh chce, 

tak ať se postará,“ říkávali.

Koncept
(obr. 149-153)

Základem konceptu architektonického řešení nového liturgického uspořádání kostela 

Všech svatých ve Vlčovicích se podobně jako u olomouckých Milosrdných sester (ostatně 

obdobný přístup lze s jistými obměnami aplikovat u většiny úprav stávajících objektů) 

stala úvaha nad přirozeným tíhnutím existujících prostor a proměnou jejich existence 

v historickém vývoji, podmíněnou specifickými požadavky, které převedly aktuální 

prostorovou danost do současnosti. Snaha pochopit prostor, popovídat si s prostorem, stát 

se jeho součástí v empatickém naslouchání. Pochopit jeho danosti vycházející z prožívání 

jeho prostorové existence ve vztahu k účelu, který byl, je a bude do prostoru vkládán.

Prostor lodě je založen na půdorysu téměř ideálního čtverce. Čtverec je od počátku 

symbolického geometrického vyjádření křesťanských sakrálních staveb vztahován 

k člověku, k jeho lidství i aktuálnímu prodlévání na zemi. Čtverec symbolizuje člověka 

jako jednotlivce i společenství církve. Vzpomeňme na symboliku Nebeského Jeruzaléma, 

zmíněnou v úvodu této práce: nebeské město mělo půdorys čtverce a v jeho středu seděl 

Beránek - Kristus. Symbolika člověka jako stvoření - pozemské společenství - metafyzické 

společenství církve v odrazu ideálního nebeského města je právě symbolikou čtverce. 

Čtverec je znamením pozemské dokonalosti, protože do jeho středu přišel Kristus.

Polygonální prostor presbytáře je proti tomu založen na geometrickém, do prostoru 

lodi vlomeném tvaru oktagonu. Číslo osm bylo již pro židy číslem spásy - osm lidí 

se zachránilo na Noemově arše a osmého dne je rovněž dle židovských zvyklostí chlapec 
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obřezán, tedy přijat do vyvoleného lidu. Pro křesťany je číslo osm znamením vzkříšení, 

spásy - neboť osmého dne - v neděli (první den po sobotě) vstal Kristus z mrtvých. 

S oktagonální symbolikou se v křesťanské sakrální architektuře setkáváme již od jejích 

prvních samostatných projevů. Poutníci do Svaté země s nadšením přenášejí zpět 

do Evropy nesmírně intenzívní prostorovou zkušenost původního chrámu Narození Páně 

v Betlémě či Božího hrobu v Jeruzalémě, založených v tehdejší podobě ve své centrální 

části na půdorysu oktagonu. Nastupující gotika tak nezřídka v případech centrálních řešení 

užívala plného oktagonu155 či jej prolínala se symbolikou čtverce v prostorová řešení 

polygonálních zakončení presbytáře či bočních kaplí. Dozvuky tohoto přístupu nalézáme 

i ve Vlčovicích.

Oktagon je rovněž první tvar po čtverci, který je ve všech směrech, vztažených kupříkladu 

ke světovým stranám, stejný a podobně rovnocenné jsou i jeho diagonály. Geometrická 

konstrukce oktagonu vychází z dělení kružnice a výsledný oktagon je tedy kružnici 

opsaný, samotná jeho forma je kružnici blízká. Zároveň je oktagon průnikem dvou čtverců, 

vzájemné natočených o 45° vůči společnému středu, ležícímu v jejich těžišti. Symbolika 

vzkříšení je zde vztažena k symbolice člověka/pozemské existenci a výsledný tvar je 

vepsán do kružnice, jež je symbolem nekonečného Boha.

V prostoru vlčovického kostela tedy nacházíme čtvercovou loď, určenou lidu (s jediným 

prolomeným oknem), navazující na presbytář založený na částečném oktagonu, původně 

určený k vlastnímu slavení eucharistie. Lidská existence prodlévá ve své pozemské 

danosti (čtverec), avšak skrzeva konsekrovanou hostii - Tělo Páně - se stává účastnou 

na Kristově vzkříšení (oktagon). Podobně jako u obdobných staveb se zde nebe otevírá, 

nebo v duchu pozdějšího chápání sestupuje na zem. Horizontální danost naší existence 

přechází ve vertikálu věčnosti.

Nyní vztáhneme geometrickou symboliku obou prostorů k probíhajícímu ději liturgie. 

Tato, jak již bylo zmíněno, je chápána, především mimo protestantské prostředí, jako 

mystický aktivní děj za účasti Božího lidu v nejširším slova smyslu vlastního pozemského 

155  Viz Liebfrauenkirche, Trevír v kapitole Od počátku až na práh reformace.
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shromáždění, i všech těch, kteří je již předešli, zvláště pak svatých a andělských zástupů.156 

Vlčovický kostel Všech svatých tak zřetelně naplňuje tento původní křesťanský rozměr 

eucharistické slavnosti v samotné podstatě svého prostorového uspořádání. Presbytář 

se zdůrazněnou symbolikou osazených vitráží s postavami světců, naplněných procházejícím 

světlem, vstupuje do šerého prostoru lodě se shromážděným společenstvím.

Tento základní vztah se stal ústředním nosným motivem vlastního architektonického 

návrhu. Výchozí symbolika, obsažena v samotném utváření prostoru, dává zřetelnou 

odpověď na otázku, jakou úlohu zde sehrávaly/sehrávají dílčí mobiliářové fragmenty. Tyto 

samotné nejsou a ani nemohou být hlavním nositelem symbolického významu prostoru, 

neboj jejich nahrazením před půldruhým stoletím by nutně muselo dojít k zániku původního 

symbolického významu místa. Jejich úloha tedy spočívá především ve schopnosti 

dokonalého naplnění vlastního účelu, za kterým byly vytvořeny. Tento pak svým dílčím 

výrazem v souladu celé stavby ukazuje na základní symboliku prostoru. Pozbudou -li 

však jednotlivé mobiliářové prvky svého účelu, jejich význam i odkaz se vytrácí. Není 

proto důvodu, aby i nadále byly součástí vlastního prostoru kostela, neboť jejich mrtvá 

přítomnost naopak od původní symboliky živého společenství církve odvádí, jak je ukázáno 

na zatvrzelém přesvědčení o jejich nezbytném setrvání v prostoru kostela jako nezbytného 

prvku vlastní identity, jak bylo zmíněno výše.

Ocitáme se tedy ve zcela prázdném prostoru kostela, tvořeného hlavní hloubkovou 

osou novodobého vstupu, prostoru pod věží, průchodem do lodi, prostorem lodi o třech 

klenebních polích s vloženou kruchtou a presbytářem v závěru, proloženého již zmíněnou 

příčnou osou bočního vstupu, předsíně/prostoru před sakristií, vlastního bočního portálu 

po pravé straně vítězného oblouku celé lodi s pomyslným ukončením v protilehlém jediném 

lodním vitrážovém oknu s postavou sv. Josefa Dělníka. 157

156  Viz kapitola Východiska.
157  Sv. Josef Dělník ‑ patron  Čech (od r.1654), manželů a křesťanských rodin, dětí, 

mládeže, sirotků, dělníků, řemeslníků, tesařů, truhlářů, dřevorubců, kolářů, inženýrů, 

hrobníků, vychovatelů; cestujících; vyhnanců, umírajících.
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Plnost ticha prázdného prostoru s vitrážovými postavami světců nad původní cihelnou 

překládanou dlažbou. Liturgie v prázdném kostele, kdy postavy svatých sestupují okny 

a zaplňují chrám do posledního místa, je zároveň liturgii vlčovických, klečících mezi 

lavicemi a čekajícími na Zázrak. A ten přichází, znovu a znovu v jediném okamžiku se nebe 

dotýká země, čas i fyzický prostor přestávají existovat a oba zástupy splývají v jedno. 

Stejně dneska a stejně až do konce času.

Oltář s ambonem jsou umístěny vedle sebe na průsečíku hlavní a vedlejší osy, který je 

zároveň místem, kde se potkává oktagon presbytáře se čtvercem lodi. Od něj se směrem 

do lodi i do presbytáře odvíjí centrální blok obchozích lavic. Lavice v lodi jsou určeny širšímu 

farnímu společenství, lavice v presbytáři, orientované směrem do lodě k ambonu/oltáři pak 

ministrantům, schole s viditelně předsedající postavou hlavního celebranta na samostatném 

sedes. Původní hloubková orientace liturgického prostoru tedy zůstává zachována, 

nejedná se však již o putující zástup vedený prostřednictvím celebranta za Kristem, ale 

o symbolickou připomínku Božího lidu v širším významu slova shromážděného kolem 

oltáře v dokonalé jednotě původního křesťanského shromáždění, jehož středem je živý 

Kristus zpřístupňovaný pod podobou proměnného chleba a vína.

Centrální uspořádání lavic v lodi daleko lépe ukazuje nedělitelnost vlastního společenství 

a oproti původní situaci poskytuje bezprostřední kontakt s oltářem Božího slova a oltářem 

eucharistické oběti. V původní variantě značná část shromáždění, rozdělena výraznou střední 

uličkou, byla díky dimenzi vítězného oblouku nucena zírat na jeho průčelí s akcentem 

akumulačních kamen či přímotopu, zatímco nově navržený středový blok lavic, vycházející 

právě ze šíře vítězného oblouku, umožňuje dřevěnému pódiu projít v nezměněné šířce 

do presbytáře tak, že oltář s ambonem stále zůstávají ve středu shromáždění. Hloubková 

osa tedy odráží přirozenou symbolickou danost prostoru lodě i presbytáře a shromažďuje 

celý Boží lid okolo oltáře.

Svatostánek je pak umístěn v závěru příčné osy naproti bočnímu vstupu do kostela. 

Jeho pozice stranou vlastního liturgického shromáždění, určena dřevěnou platformou 

s umístěnými lavicemi, ambonem, oltářem a sedes odpovídá současnému chápání liturgie, 

kdy vlastní přítomnost eucharistického Krista ve shromáždění od samotného počátku 
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neodpovídá vlastní povaze liturgie (viz Úvod k římskému misálu). Zároveň při trvalém 

otevření boční předsíně kostela umožňuje intimní vzdálenost pro soukromou modlitbu 

kdykoliv během dne, aniž by bylo nutno nechávat otevřený celý kostel. Hloubková osa 

liturgické slavnosti se zde setkává s příčnou osou vyjadřující každodennost, ukončenou 

svatostánkem pod vitrážovým oknem sv. Josefa Dělníka. Bezprostřední sousedství 

svatostánku a oltáře vybízí k spontánní adoraci, která bohužel v současnosti z vlčovického 

kostela zcela vymizela.

Církev putující, shromážděna kolem oltáře s církví vítěznou v průsečíku s každodenní 

lidskou prací v konkrétním prostoru vlčovického kostela Všech svatých. Novogotická snaha 

o vnější sjednocení presbytáře s lodí, formálně vyjádřena pokračováním vnějších opěráků 

do prostoru lodi mimo její konstrukční systém pod společným zastřešením, dostává po sto 

padesáti letech skutečný vnitřní smysl.
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8.3. Novostavba kostela
při Duchovním centru ct. Martina Středy a blahoslavené Marie Restituty v Brně - Lesné

‚Nepřišel jsem vás, pane, obracet,

ostatně už mi všechna moudrá kázání z hlavy vyletěla,

už dávno mám lesk sedřený

jak hrdina pomalého tempa,

neprovrtám vás pohledem při otázce,

co soudíte o Thomasu Mertonovi.

Nebudu v diskuzi poskakovat jak krocan s červenou kapkou u nosu,

nezkrásním jako kačer v listopadu,

neporadím vám slzy, které jsou přiznáním ke všemu,

nezačnu vám vlévat uchem posvátnou vědu po lžičkách.

Prostě si vedle vás sednu

a svěřím svoje tajemství,

že já, kněz,

věřím Pánu Bohu jako dítě.“

(Jan Twardowski)

Třetím úkolem, který mi bylo umožněno zpracovat jako součást disertační práce, 

je návrh novostavby kostela v Brně -Lesné. Učinil jsem tak na popud duchovního 

správce farnosti, P. Pavla Hověze, který po neúspěšné architektonické soutěži, 

vyhlášené brněnským biskupstvím, oslovil několik architektů z okruhu farnosti, aby 

vypracovali návrh nového kostela. Svou uvažovanou kapacitou 240-260 lidí se stává 

prostorem pro liturgii velkého shromáždění v kontextu soudobého města a doplňuje tak 

úvahy o liturgickém prostoru, předestřené v předchozích úkolech pro malá klášterní 

(adaptace kaple Milosrdných sester III. řádu svatého Františka) a středně velká 

shromáždění (úprava kostela Všech svatých ve Vlčovicích). Svou povahou novostavby 

v kontextu panelového sídliště nabízí možnost rozvinutí předchozích úvah, vztažených 

ke stávajícím historickým prostorám do podoby architektonického objektu jako celku. 
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Širší kontext

Lesná je brněnská městská část, od r. 1990 je součástí městské části Brno -Sever. Nachází 

se při severním okraji města na mírném jižním svahu v těsném kontaktu se začínajícími 

rekreačními lesy Moravského krasu. Většina její plochy je tvořena panelovým sídlištěm 

s ústředním motivem zeleného pásu Čertovy rokle, nacházejí se však zde i skupiny rodinných 

domů. Sídliště je místně po obvodě doplněno novou bytovou výstavbou. Svým unikátním 

konceptem a charakteristickým množstvím zeleně patří k výjimečným architektonickým 

a urbanistickým příkladům československé architektury 60. let, ceněným i v mezinárodním 

kontextu. Dodnes patří k nejvyhledávanějším lokalitám pro bydlení v rámci Brna, která 

je však provázena stupňujícím se tlakem developerů k jeho sekundárnímu lokálnímu 

zahušťování bez vztahu k okolí i celku.

Dopravní obslužnost území je zajišťována autobusy a tramvajovými linkami z centra, 

individuální automobilová doprava navazuje na městský okruh.

Historie

Současná Lesná se rozkládá na mírných jižních svazích při severním okraji Brna, původně 

patřících do katastru městských částí Králova Pole, Husovic a Obřan. Celodenně osluněná 

lokalita za železniční tratí Tišnovka, vymezena při svém severním okraji pásmem 

souvislých lesů Moravského krasu, sloužila od nepaměti jako vojenské cvičiště. V druhé 

polovině dvacátých let 20. století začíná v jihozápadním cípu vznikat nouzová kolonie 

Divišova čtvrť, provázena ve východní části vznikem „Čtvrti nade mlýnem“, rozšiřované 

v následujících desetiletích.

V roce 1958 formulovala tehdejší vláda ČSSR požadavek na energetické řešení bytového 

problému, který přiměl Brno reagovat na výrazný nedostatek bytů. V roce 1957 bylo v Brně 

dosaženo předválečného stavu obyvatel, ale počet bytů byl pouze poloviční, především 
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vlivem odstranění předválečných nouzových kolonií.158 Vznikl záměr vybudovat rozsáhlý 

obytný soubor pro dvacet tisíc obyvatel. Projekční přípravou město pověřilo místní 

pobočku Stavoprojektu n. p. s architekty Viktorem Rudišem, Ivanem Veselým a Františkem 

Zdounkem.

V témže roce pořádá Československý svaz architektů exkurze do Skandinávie, jichž 

se Zdounek s Rudišem účastní. Součástí programu exkurze byla i návštěva právě 

dokončovaného obytného souboru Tapiola na předměstí finského města Espoo. 

Konfrontace obou architektů se zelení prostoupenou, rozvolněnou zástavbou se pro oba 

stala zásadním inspiračním podnětem. Do vlasti se vracejí pevně rozhodnuti uplatnit tento 

přístup i v našich podmínkách.

„Měli jsme možnost vidět Tapiolu, která nás nadchla a považovali jsme ji za ideální příklad 

bydlení.“159 vzpomíná Rudiš.

Možnost uplatnit tapiolskou zkušenost dostává architektonický tým, vedený Františkem 

Zdounkem, v aktuálně řešeném úkolu nového brněnského sídliště. Záměr umístit dvacet 

tisíc obyvatel na více jak stohektarovém území je svou velikostí srovnatelný s okresním 

městem. Architekti se však ve své úvaze zcela záměrně vymezovali vůči tradičnímu pojetí 

města jako schématu uzavřených bloků, ulic a dvorů. Na samé hranici „psychologické 

únosnosti“ koncipují zástavbu do volně uspořádaných obrazců, evokujících podobu 

impresionistického obrazu. Stametrové linie osmipodlažních obytných bloků doplňují 

bodové výškové vertikály s akcenty komorních drúz zděných čtyřpodlažních domů. 

Celkové uspořádání sídliště jedinečným způsobem využívá terénní i přírodní specifika 

místa. Výrazné horizontály, situované s velkorysými odstupy, po vrstevnicích obepínají 

ústřední motiv Čertovy rokle. Tato se stává hlavní zelenou tepnou, propojující celé sídliště, 

a v její těsně blízkosti jsou situovány objekty veřejné vybavenosti a služeb - školy, školky, 

sportoviště, přírodní amfiteátr atp. Neobvyklý a v ČSSR dosud nerealizovaný způsob 

tzv. proudové výstavby, aplikovaný v prostoru Lesné nejen na obytnou výstavbu, ale 

158  Viz Maleček, Martin: Sídliště Lesná ‑ unikátní příklad panelového obytného celku.
159  ŠEVČÍK, O. ‑ BENEŠ, O.: Architektura 60. let: „Zlatá šedesátá léta“ v české 

architektuře 20. století. Praha, 2009, s. 159.
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i na občanskou vybavenost, umožnil spolu s celkovým řešením vzniknout ojedinělému 

obytnému souboru, jenž ve svém konceptu propojení bydlení s okolní zelení, provázeného 

velkorysostí veřejných prostor a výrazných architektonických a výtvarných kvalit nenašel 

v pozdějších letech, ovlivněných nástupem normalizace, následovníky. Tato zasáhla 

i do probíhající realizace Lesné, kdy plánovaný záměr umístit do jižního ústí rokle (ve vazbě 

na tramvajovou točnu a Halasovo náměstí) hlavní centra služeb a administrativy, provázená 

centry řemesel, byl odložen na neurčito. Ústřední motiv zelené páteře, propojující jednotlivé 

části občanské vybavenosti, tak zůstává nedokončen. Realizovaná okrsková komunitní 

centra při absenci ústředního motivu převzala roli jakýchsi samostatných subcenter; 

vlastní prostor rokle a jejího bezprostředního okolí, zamýšleného k výstavbě, zůstává přes 

vynikající dopravní dostupnost i centrální polohu nevyužit.

„Především nedošlo k vybudování autory zamýšlené vstupní brány do Lesné ‑ jižního 

(tzv. nadokrskového) centra. To měl být velký komplex v prostoru dnešního Halasova 

náměstí. Objemem investice se mělo toto kulturně ‑správně ‑obchodní centrum Lesné 

rovnat součtu jednotlivých areálů okrskových center. Obsahovat mělo mimo jiné koncertní 

sál, kino, kavárnu, taneční restauraci, knihovnu, poštu, spořitelnu a dále specializované 

obchody nabízející jiný sortiment než okrsková centra (např. elektro, textil, obuv apod.).“160

Součástí úvahy o vstupní bráně do Lesné byla v souvislosti s uvolněnou atmosférou 

šedesátých let i myšlenka vybudování duchovního centra - kostela s farou a navazujícími 

společenskými prostory - pro potřeby nově vznikajícího sídliště. S příchodem sovětských 

vojsk však byla normalizovanými vedoucími pracovníky odložena na neurčito.

Počátkem devadesátých let v souvislosti se společenskou změnou potřeba kostela 

a duchovního centra pro Lesnou stává znovu aktuální. Začínají se organizovat sbírky 

na výstavbu nového kostela. Část věřících navštěvuje bohoslužby v husovickém kostele, 

část se účastní nedělních bohoslužeb v provizorních prostorách pod duchovní správou 

brněnských jezuitů. V roce 2002 je položen základní kámen duchovního centra ct. Martina 

Středy a blahoslavené Restituty na parcele situované na nevelkém skalnatém ostrohu nad 

160  MALEČEK, Martin ‑ Sídliště Lesná ‑ unikátní příklad panelového obytného celku.
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tramvajovou točnou v ústí Čertovy rokle. Parcela je součástí pozemků města a její určená 

část byla pronajata potřebám duchovního centra na 99 let za symbolickou korunu ročně.

Dokončenou novostavbu duchovního centra požehnal 2. října 2004 brněnský biskup Vojtěch 

Cikrle a následně s účinnosti od 1. ledna 2005 byla ustanovena samostatná farnost Lesná, 

která jako nejmladší farnost brněnské diecéze vznikla vyčleněním z farnosti Husovice 

a Královo Pole.

V roce 2005 je duchovní správou farnosti pověřen místní rodák P. Pavel Hověz, který 

za svého působení mezi českými rodáky ve Frankfurtu nad Mohanem získal řadu cenných 

kontaktů a zdrojů financování nového kostela.

Stávající stav

Objekt duchovního centra je v současnosti realizován v podobě fragmentu, který zahrnuje 

převýšený prostor multifunkčního sálu, sloužícího především k pravidelným každodenním 

bohoslužbám a příležitostným kulturním a společensko -zábavním akcím. Mimo občasné 

koncerty převážně duchovní hudby se zde odehrávají přednáškové cykly či společenské akce 

ve formě dětských karnevalů, nácviků rytmického hudebního doprovodu bohoslužeb atp. 

Přilehlé prostory jsou využívány pro výuku náboženství, provoz knihovny, jako místnost 

pro rodiče s dětmi, sakristie a původně zamýšlený samostatný byt pro kněze, v současnosti 

sporadicky využívaný jako skladiště. Suterén objektu nabízí 16 parkovacích míst, která 

jsou pronajímána a prostředky vynakládány na provoz centra a plánovanou stavbu nového 

kostela.

Liturgický prostor multifunkčního sálu je zařízen jako provizorium. Na čtvercovém 

půdorysu pod výraznými nosníky z pohledového betonu tvořících kříž se čtveřicí světlíků 

je z darovaných sedadel bývalého kina vytvořeno klasické hloubkové uspořádání v čele 

s vyvýšeným oltářem, ambonem a dvojicí sedes. Výrazným prvkem celého prostoru se stává 

oltářní tetraptych Karla Rechlíka. Dvojice výkladců, po stranách tohoto uměleckého díla 

propojujících prostor sálu s přilehlým venkovním prostranstvím, je dočasně zaslepena 
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z důvodu vysokých tepelných zisků/ztrát a výrazného světelného kontrastu vůči interiéru, 

jež činí vlastní liturgické dění nezřetelné.

Svatostánek je umístěn v závěru přilehlého bočního prostoru mezi zpovědnicí a sakristií, 

který je součástí hlavního sálu. V obdobném prostoru na druhé straně, zrcadlově souměrném 

dle středové osy, je vyhrazen prostor pro scholu.

Farnost Lesná žije bohatým duchovním životem, provázeným řadou doprovodných 

farních aktivit, určených nejen vlastnímu společenství, ale i širšímu okruhu zájemců z řad 

obyvatel sídliště. Mimo provoz vlastního centra ještě zajišťuje duchovní službu v Centru 

pro seniory161 a pečuje také o kapli sv. Antonína v přilehlém údolí.162

Zájem o účast na třech nedělních bohoslužbách je natolik vysoký, že věřící jsou nuceni 

stát v přilehlých prostorách chodby či knihovny. Za příznivého počasí se pravidelně farní 

dny, dny dětí atp. konají na travnatém prostranství za kostelem, vytvořeném zhutněnou 

deponií zeminy z výkopu podzemních garáží. Tento prostor je původním návrhem určen 

k zamýšlené stavbě kostela.

Autorem realizovaného návrhu duchovního centra je brněnský architekt Zdeněk Bureš,163 

který ve svém výrazně introvertním řešení uzavírá budovu duchovního centra před 

okolím. Jednotlivé vstupy i otvory obvodové fasády jsou odděleny hmotnou předstěnou 

z pohledového betonu. V hlavní pohledové ose Nezvalovy ulice je pak umístěn sjezd 

do podzemních garáží s rampou bezbariérového vstupu do centra. Hlavní vstup je z pěší 

komunikace po schodišti stylizovaným hloubkovým portálem rovněž z pohledového 

betonu. Jediná otevřená fasáda z katechetické místnosti, kněžského bytu a výstupu 

podzemních garáží je orientována do komorního přilehlého borového hájku, zakrývajícího 

výhled na město.

161  Domov pro seniory Okružní
162  Kaple sv. Antonina Paduánského s pramenem v lesním údolí pod sídlištěm Lesná, 

postavená roku 1924 stavitelem Říhou ze Židenic. Každý rok se zde na svátek svatého 

Antonína (13. 6.) koná pouť.
163  A77 Architekti
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Objekt svým charakterem i použitou terakotovou barevností odkazující k lidskému měřítku 

zděných čtyřpodlažních bytových domů, jež jsou součástí sídliště jako „doprovodný 

urbanistický prvek“, vyzařuje vyvážený civilní výraz, odpovídající jeho významu 

i zamýšlené dominantě novostavby kostela. Bezprostřední blízkost výrazné vertikály 

třináctipodlažního objektu startovacích bytů s atriovou nadstavbou jej činí i při dálkových 

podhledech z protějšího svahu Čertovy rokle snadno přehlédnutelným. Všeobjímající rastr 

bohatě vzrostlé zeleně, lemující parcelu, měkce utváří výrazný terénní zlom hrany rokle.

Výrazným nedostatkem stávajícího řešení je díky jeho dočasnosti a nutným provázejícím 

prostorovým i investičním kompromisům absence rozptylových prostor jak v centru 

samotném, tak v jeho bezprostředním okolí. Komunikační chodba, obsluhující hlavní 

i vedlejší vstup do sálu, sakristii, hygienické zázemí a katechetickou místnost s bytem 

kněze nedokáže svou podstatou vytíženého komunikačního koridoru nabídnout prostor 

pro zastavení či případný rozhovor. Rovněž hlavní vstup, kolmo napojený na úzkou pěší 

komunikaci, v případě i nevelké skupinky diskutujících vytváří výraznou bariéru ve vstupu 

do centra i běžným kolemjdoucím.

Záměr vybudovat na Lesné kostel s farou a duchovním centrem provázejí od počátku četné 

obtíže. Původní nepřízeň Husákova režimu po revoluci nahradily těžkosti administrativní, 

provázené neustálým hledáním ideální podoby kostela. Velkou měrou se na nich bohužel 

podepsaly i ne příliš korektní vztahy mezi samotnými architekty, kdy mimo jiné aktuální 

Burešova realizace je zpochybňována nejen na rovině autorství, ale i v platnosti územního 

rozhodnutí. Za dvacet let intenzívních snah o nový kostel pro Lesnou byla zpracována řada 

projektů různých architektonických kvalit, završených architektonickou soutěží, vypsanou 

brněnským biskupstvím na jaře roku 2012. Soutěž však byla pro porušení závazných 

podmínek označena Českou komorou architektů jako neregulérní, čímž byla znemožněna 

účast autorizovaným architektům. Navzdory uvedeným omezením bylo odevzdáno 21 

soutěžních návrhů, z nichž porota vybrala tři finalisty a vyzvala je k dopracování, přičemž 

tyto byly dále posuzovány a výběr zúžen na vítězné dva návrhy. Následně však žádný z nich 

nebyl porotou doporučen k realizaci. Po dvě desetiletí trvající patová situace, jitřená řadou 

nekonstruktivních emocí na místní i republikové úrovni, bohužel nedává naději na brzké 
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vyřešení. Se souhlasem biskupství tedy stávající duchovní správce P. Pavel Hověz vyzval 

několik architektů, aby předložili návrh budoucí možné podoby kostela při respektování 

původních zadávacích podmínek obsazených v soutěži.

Závaznými požadavky na návrh nového kostela na Lesné tedy jsou:

- kostel blahoslavené Marie Restituty s oddělenou lodí a presbytářem, uvažovaná kapacita 

lodi cca 240 sedících a cca 300 stojících

- kaple Nejsvětější svátosti pro 15-20 osob

- 2 zpovědnice/zpovědní místnosti

- prostor pro rodiče s malými dětmi opticky propojený s hlavním prostorem kostela

- sakristie kněží a ministrantů

- prostor pro scholu - kůr s varhanami

- samostatný vstup se zádveřím

- propojení se stávajícím duchovním centrem

- parkování pod prostorem kostela

Z jednotlivých bodů zadávacích podmínek je patrný výrazní tradiční přístup ve vnímání 

soudobého sakrálního prostoru. Dělení kostela na loď a presbytář, jak je naznačeno 

v historickém úvodu,164 vzniká teprve na prahu středověku vkládáním stále více 

zdůrazňovaného chóru jako prostoru pro celebranta, klérus, scholu a přisluhující, 

odděleného od vlastního prostoru shromážděného lidu. Tento přístup výrazně ovlivnil jak 

vlastní vnější vzhled románských a později gotických kostelů a katedrál, ale především 

výrazně změnil proporce vnitřního sakrálního prostoru, neboť, jak již bylo zmíněno, apsida 

s předsedajícím a oltářem v její hraně již nemá přímou vazbu k transeptu, ale mezi ní 

a a transept je vložen prostor pro chór a vzniká presbytář, jak jej chápeme v dnešním slova 

smyslu. Rovněž místo pro scholu, jež bylo původně součástí chóru a také jedním z důvodů 

jeho formování, se přesouvá na zvláštní zpěváckou emporu až v pozdním středověku 

rozšířením původní praxe obvyklé v ženských klášterech. V zachovaných příkladech 

odděleného chóru s lektoriem tak ještě ve vrcholném gotickém období nalézáme prostor 

pro scholu právě jako vyvýšenou součást lettneru, kde schola nad hlavami kléru, vně chóru 

164  Viz kapitola Od počátku až na práh reformace.
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i věřících, shromážděných v lodi, doprovázela zpěvem liturgii ve snaze obsáhnout rostoucí 

vnitřní prostor gotických katedrál.

Požadavky obsažené v zadávacích podmínkách tak bezděčně artikulují stále přetrvávající 

vnímání sakrálního prostoru v jeho středověkém ideálu (vzpomeňme na nařízení kolínského 

kardinála Fischera z roku 1912: „Pravidlem budiž, aby se nové kostely stavěly ve stylu 

románském či gotickém“) i mezi současným duchovenstvem, a to navzdory faktu, že 

značnou část života prožila většina z nich v liturgii II. vatikánského koncilu, která klade 

větší důraz na vlastní shromáždění a aktivní účast všech přítomných více než na tridentské 

pojetí církve putující.

Nabízí se otázka, proč jsou závažné požadavky pro stavbu zcela nového kostela v kontextu 

unikátního panelového sídliště - ikony moderního brněnského urbanismu a architektury - 

formovány tímto způsobem. Domnívám se, že odpověď můžeme nalézt ve dvou oblastech:

V prvním případě může určitou roli sehrát deformovaná zkušenost uplynulého století 

komunistické totality a téměř absolutní absence sakrálních novostaveb reflektujících závěry 

II. vatikánského koncilu. Světlá výjimka je v téměř zázračné realizaci kostela sv. Josefa165 

v Senetářově (autor Ludík Kolek) -  s oltářním prostorem komponovaným jako součást 

vlastního shromáždění sice zůstává částečně věrná hloubkovému uspořádání dvou bloků 

lavic s centrální uličkou, ale varhany i prostor pro scholu se zde nacházejí v blízkosti oltáře 

a jsou tak vnímány jako nedílná součást shromáždění. V naprosté většině případů se však 

úprava stávajících prostorů pro novou liturgii po r. 1965 odehrála umístěním v lepším 

případě soudobého obětního stolu kamkoliv do presbytáře blíže k lidem tak, aby byla 

umožněna celebrace versus populum. Spolu s novým ambonem a sedes tak bylo z tehdejšího 

hlediska dosaženo maxima. Jak již bylo uvedeno na konkrétním vlčovickém případě, vše 

ostatní však zůstává zachováno, včetně nevyužívaných reliktů kazatelen a prázdných 

hmot původních oltářů, neboť k uložení eucharistie bylo interpretací úvodu k římskému 

misálu užíváno postranních prostor či bočních kaplí. Samotný prostor pro lid, přidržíme-

-li se tohoto archaického názvosloví, zůstává v původní, barokem zavedené kulise lavic 

165  Postaven v letech 1969‑1971, první bohoslužby 11. 6. 1971 se účastnilo 10 kněží 

pocházejících ze Senetářova a 15 000 věřících. Samotný kostel byl vysvěcen až v roce 1991.
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s bohatě dimenzovaným průchozím středem, jež byl podmíněn vysokou četností průvodů 

a procesí tehdejšího náboženského života.

Presbytář v nedotčeném historickém výrazu s vloženou aktualizací nového obětního 

stolu s ambonem a sedes se spolu s tradičním uspořádáním lodě staly takřka výhradní 

zkušeností věřících s podobou liturgického prostoru. Z jejich řad se formuje nová generace 

kněží svěcených v závěru 80. let a především v uvolněných 90. letech 20. století. Absence 

jakéhokoliv kontaktu se sakrálním prostorem jako novotvarem, vycházejícím se závěrů 

koncilu, zde pevně zakotvila vnímání ideálního liturgického prostoru v pokroucené, 

nouzové interpretaci.

Zmrazením přirozeného vývoje v předválečném výrazu po více jak půlstoletí bylo 

znemožněno zdejší katolické církvi přímo prožívat sílící požadavky liturgického hnutí, 

neboť řada zdejších zastánců z řad duchovních byla nucena po zahraničních studiích zůstat 

v emigraci. Těhotná atmosféra bezprostředně před svoláním II. vatikánského koncilu vedla 

v západní části Evropy, především válkou zničenému Německu, k velkému množství 

novátorských realizací, které charakterem vnitřního prostoru zásadně přispívaly k formování 

celospolečenské diskuze o podobě liturgického prostoru, podmíněné znovuobjevováním 

liturgie a vrcholící v závěrech II. vatikánského koncilu, zvláště v konstituci O posvátné 

liturgii166 a úvodu k novému římskému misálu.167 Krátké období uvolnění v polovině 

60. let neumožnilo vzniknout architektonickým realizacím, jež by přímo užívaly či 

reflektovaly koncilní přínos, a nastupující normalizace opět zahnala farní společenství 

do hloubkově uspořádaných historických kostelů, jež umožňovaly vnitřní liturgické úpravy 

jen za velkého nasazení a osobního hrdinství jednotlivých kněží. Zatímco ve vídeňském 

semináři v letech 1969-70 upravuje Ottokar Uhl prostor tamějšího seminárního kostela 

ve variabilní prostor tak, aby v rámci teologických studií budoucí kněží mohli vyzkoušet 

devět základních uspořádání liturgického prostoru168 (obr. 113-116) ve vztahu shromáždění 

166  Sacrosanctum Concilium, slavnostně vyhlášena 4. 12. 1963. Obsahuje 130 článků v 

sedmi kapitolách, zaměřených na obnovu liturgie.
167  Třetí vydání římského misálu, schválené 11. ledna 2000 papežem Janem Pavlem II.
168  Srov. Rudolf Schwarz ‑ Úprava rytířského sálu na hradě Rothenfels. Viz kapitola 

Liturgické hnutí a proměny 20. století.



113

- kněz - oltář/ambon a přímo se podílet na jejich utváření, v našich podmínkách se stále 

můžeme setkat se základní neznalostí jednotlivých prostorových schémat, jejich pozitiv 

a především případných úskalí bohužel i v řadách v současnosti svěcených kněží, natož 

aby s takovým prostorem měli vlastní prožitou zkušenost, získanou nikoliv jen převzetím 

obsahu přednášek jako faktu.

Podobně výrazný fenomén farních center jako multifunkčních prostor, který 

v německojazyčném prostředí našich sousedů kulminoval v 70. letech (a jeho postupné 

opouštění v druhé polovině 80. let z již zmíněných důvodů 169) zde zůstal téměř kriticky 

nereflektován a jeho recyklace v našich podmínkách s třicetiletým zpožděním kupříkladu 

v podobě komunitního centra Matky Terezy na Jižním městě v Praze170(autorka Vítězslava 

Rothbauerová, obr. 105-106) ukazuje úskalí absence reflexe prožité zkušenosti našich 

sousedů. Je překvapující, že více než 20 let po kategorickém odmítnutí tohoto konceptu 

jsme schopni vést na toto téma objevné diskuze ústící v rozsáhlé architektonické realizace.

Absence prožité národní zkušenosti s hledáním ideální podoby křesťanského shromáždění, 

provázena neochotou reflektovat radikální vývoj našich sousedů, nás bohužel odsoudila 

k jeho opožděnému následování, znovuprožívání se všemi omyly a kotrmelci, avšak 

ve zcela odlišném kontextu. V době, která s padesátiletým odstupem reflektuje konkrétní 

projevy II. vatikánského koncilu, my se jej učíme teprve objevovat. Je však zarážející, že 

po názorové otevřenosti 90. let, dané řadou výjimečných osobností křesťanské (někdejší 

podzemní) inteligence s jejich postupným odchodem na prahu nového milénia, se diskuze 

o podobě liturgického prostoru stále častěji redukuje do podoby direktivních nařízení, jak 

částečně dokládají i zadávací podmínky k architektonické soutěži pro nový kostel v Brně 

Lesné.

Druhou variantou, jak na takto formulované závazné soutěžní podmínky nazírat, je možnost 

právě hlubokého uvědomění si historického vývoje našeho i našich sousedů a v reflexi 

výrazové roztříštěnosti aktuálních zahraničních i místních realizací, vedoucí k devalvaci 

169  Viz kapitola Ideál farního centra.
170  Postaveno v letech 2005‑2007. Stavbu provázely četné komplikace a protesty veřejnosti, 

ústící v odchod sponzorů, který se odrazil např. na odsunutí provozu farní cukrárny.
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jedinečných specifik liturgického prostoru chápat kostel nikoliv jako záležitost novotvaru, 

ale jako možné přičlenění k archetypálnímu křesťanskému sakrálnímu prostoru, jak 

bylo naznačeno v jiné kapitole této práce. Vyvstává však otázka, do jaké míry je dělení 

sakrálního prostoru na loď a presbytář součástí archetypálního výrazu, konfrontovaného 

s aktuální proměnou v něm probíhající liturgie. Zde se nutně dostáváme k problematice 

významu archetypálního přístupu v architektonické praxi, užitého pro potřeby této práce. 

Pokud archetypem nazveme určité řešení, které nabylo obecné platnosti v čase a je 

předmětem dalších interpretací, pak lze i na dělení sakrálního prostoru na presbytář/loď 

do jistě míry nazírat jako na archetyp. Nahlédneme -li však na toto členění jako na určitý 

vývojový stupeň, podmíněný předchozím tisíciletým vývojem a zakonzervovaný snahou 

o sjednocení liturgie a feudálním společenským zřízením spolu s provázaností světských 

a církevních funkcí, pak toto členění samo o sobě archetypem není, neboť bylo během své 

celé existence takto utvářeno z vnějšku, nikoliv po počátečním impulzu postupně ze své 

skutečné vnitřní podstaty. Domnívám se proto, že prvoplánové členění sakrálního prostoru 

na prostor presbytáře/lodě není archetypem a v daných souvislostech nemůže být takto ani 

interpretováno.

Koncept
(obr. 154-166)

Ve své úvaze o možné podobě nového kostela na Lesné jsem vycházel z přírodních 

a terénní specifik místa, kontextu okolního panelového sídliště a jeho obyvatel a především 

z předchozích částí (teoretické, historické a analytické), jež jsem ve zkratce předestřel 

na předchozích stranách. Svým rozsahem i obsahem je jistým vyvrcholením této práce, 

neboť obsahuje dílčí elementy předchozích návrhů a samotné řešení novostavby kostela 

na moderním panelovém sídlišti může být vnímáno jako symbolický obraz církve a soudobé 

společnosti. 171

Jak již bylo řečeno, sídliště Lesná je mezi odbornou i laickou veřejností vnímáno jako 

výjimečné. Vysoká kvalita bydlení uprostřed zeleně s panoramatickým výhledem na celé 

171  Viz kapitola Nebeský Jeruzalém.
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Brno spolu s dobrou dostupností většiny myslitelných služeb je činí blízké pomyslnému 

ideálu, v němž je možné dle současných měřítek důstojným způsobem prožít lidský život 

od narození až k smrti. Školky, později školy v těsné vazbě na ústřední zelenou páteř 

organicky přecházejí v plochy volnočasových aktivit, sportovišť, restaurací a moderních 

nákupních center. Ano, lze zde bezesporu prožívat život v plynutí dní a roků, aniž by člověk 

pocítil nedostatek. Vše je snadno dostupné, provázané všudypřítomnou uklidňující zelení 

s dobrou dopravní obslužností k okolnímu městu. I obyvatelé jsou zde odlišní od známých 

projevů panelových sídlišť. Řada domů a společných veřejných ploch je osazena květinami 

či jinak okrasně upravena, dětská hřiště, plná veselého křiku nově obnovena a udržována 

v čistotě, s výraznými projevy vandalismu či dalších patologických společenských jevů, 

obvykle přikládaných anonymitě sídlištního prostoru, se zde téměř nesetkáme. Obyvatelé 

Lesné jsou na své místo hrdí a poslední developerské záměry proměnit okrskové komunitní 

centrum Obzor v šestnáctipatrový bytový dům se setkal s výrazným odporem semknuté 

občanské společnosti. Lesňané mají ke svému sídlišti vztah. A to nejen ke svému bytu, ale 

k Lesné jako celku včetně veřejných prostranství a objektů vybavenosti. Většina domů sice 

prošla revitalizací, která takřka nenávratně setřela jejich jedinečný charakter, jenž v očích 

odborné veřejnosti výrazně poškodil hodnotu sídliště, na vztahu místních k Lesné jako 

půvabnému místu pro život však změnila pramálo.

Postupnou generační obměnou se původním výtkám prof. Bohuslava Fuchse k sídlišti 

jako noclehárně obrousily hrany, přesto se však i v prostředí Lesné můžeme stále setkávat 

s jistou rozpolceností přebývání versus bydlení, typickou pro normalizovanou socialistickou 

společnost. S příchodem víkendu se totiž Lesná vylidňuje a značné procento obyvatel tráví 

soboty a neděle ve víkendových domech. Samotný fenomén periodického chatařství či 

chalupářství, kdy lidé svůj volný čas tráví v alternativním sídle a opouštějí prostory obývané 

přes týden, byl již nesčetněkrát popsán, vysmíván i parafrázován a problém identifikace 

se s místem řešila již řada studií či reagovalo nesčetně urbanistických řešení.

Pro naši potřebu je daleko zajímavější vlastní fakt, že je identifikace s místem vázána 

k definici domova. Domova nikoliv jako místa k sídlení či přebývání, ale místa k bydlení 

v plném významu smyslu slova. Pokud se namátkou ve vhodný okamžik dotážeme místních 

obyvatel, zda je Lesná pro ně domovem, překvapivě se setkáme s řadou nejednoznačných 
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odpovědí. Daleko však průkaznější než laický sociologický průzkum může být fakt, 

že obyvatelé na Lesné žijí pro vysoký životní standard, daný jedinečnou velkorysostí 

celkového konceptu, avšak jsou poměrně velice snadno ochotni vyměnit bydlení na Lesné 

za obdobné na jiném brněnském sídlišti, pokud jim toto poskytne výhodnější bydlení, 

co se celkové plochy a pořizovacích nákladů týče. S jistou nadsázkou lze tedy říci, že 

se v Brně daleko častěji setkáme s někým, kdo na Lesné bydlel, než s místním patriotem, 

jenž dokázal předat svůj vztah k Lesné i další generaci.

Sídliště Lesná je milovaná z racionálních důvodů a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, 

že náhrada pronájmu stometrového historického bytu na Dominikánském náměstí v Brně 

za panelový byt na Lesné se odehrávala výhradně v poloze racionálních úvah o podobě 

životního prostoru s příchodem malých děti. Lesnou není možné milovat emotivně, hluboce, 

iracionálně, protože je sice jako celek vnímána jako jedinečný artefakt, v konkrétním detailu 

lidského měřítka však není konkrétního aspektu, k němuž by emotivní vztah šlo vymezit.

Možná daleko patrnější než záměna místa Lesné jako celku za jiná brněnská sídliště, kdy 

jsme stále schopni vnímat kvalitativní rozdíl bydlení a jeho případná změna je spíše otázkou 

kompromisu vůči vlastnímu ekonomickému potenciálu, je možnost záměny v Lesné 

samotné. Zde jsou již rozdíly téměř nepatrné, díky uniformnímu charakteru jedinečnosti 

sídliště, dané prefabrikací a unifikací, není žádným problémem zaměnit konkrétní místo 

k bydlení za jiné na opačném konci sídliště. Díky opakujícím se vzorcům prostorového 

uspořádání je taková záměna téměř nepatrná.

Pocit domova je nedílně spjat s potřebou jednoho konkrétního místa. Pokud je možné 

takové místo snadno nahradit, bydlení se degraduje do pouhého sídlení. Těžko si lze 

představit, že by v třináctipatrovém hotelu o stech pokojích vznikl v člověku, přebývajícímu 

často v jednotlivých pokojích, vztah k jednomu konkrétnímu jako k místu jeho domova. 

Nemluvíme teď o domovu jako místu, kde třeba i dlouhodobě přebývám, ale k domovu 

jako k místu, k němuž se váže většina vzpomínek, podílejících se na utváření celé lidské 

osobnosti a jedinečné lidské zkušenosti. Nahraditelnost propůjčuje pocit jistoty v případě 

neočekávaných událostí, zároveň ale zbavuje důležitých emočních a citových vazeb, které 

sehrávají zásadní význam ve zdůvodnění vlastní existence.
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Lesná je tedy dobrým místem pro život, pro většinu obyvatel se však nestala domovem. 

Tento je paradoxně častěji vztahován k jedinečným objektům jejich víkendových pobytů, 

neboť tyto jsou nenahraditelné.

Základní úlohou nového kostela je tedy vytvořit domov. Nikoliv pocit domova, ale 

skutečný domov. Jedno konkrétní, nenahraditelné místo, se kterým se mohu identifikovat 

v plné šíři a pestrosti individuální osobnosti a které mi umožní zakoušet pocit naprostého 

a bezpodmínečného přijetí, ať přicházím v jakékoliv životní situaci. Neměnný, ikonický 

domov, nikoli však strnulý v adoraci jakéhosi ideálu, ale důvěrně známé místo, kam 

se mohu vždy vrátit. Domov Otce z podobenství o marnotratném synu,172 domov, který 

mohu kdykoliv bez jakékoliv vnější zábrany opustit a po tom, co prožiji výjimečný 

život v dalekém a velkém světě, se do něj mohu znovu kdykoliv navrátit. S vědomím, 

že zde vždy budu přijat s otevřenou Otcovou náručí. Domov. Všechno pominulo, byt 

na Lesné je již dávno prodaný, obchody a hospody zanikly a nové vznikly, i ten ohromný 

buk za domem již pokáceli, ale mám místo, kam se mohu vrátit. Tady jsem doma. 

 

Existence kostela jako domova, do kterého je možné se kdykoliv vrátit, tak může s jistou 

nadsázkou po půl století naplnit předpoklad prof. Bohuslava Fuchse v jeho dobové Kritice 

k novému sídlu.

 

„Kdy se stane Lesná skutečným sídlem se všemi znaky kompletního městského životního 

prostředí?

Až kulturní a společenský význam centra v Lesné obsáhne nebo bude překrývat části 

přiléhajících sídel či oblastí: severní část Černých Polí je kulturně i společensky sterilní, 

část Husovic nebo i Králova Pole by se dala klidně strhnout do sféry Lesné. Překládání 

vlivů a funkce přes původně koncipované hranice tvoří právě rozmanitost života.“ 173

172  Lk 15, 11‑32.
173  FUCHS, Bohuslav: Kritické poznámky k novému sídlu, In: Lesná, nová obytná čtvrť 

města Brna ‑ publikace číslo 2: Realizace. Brno: Stavoprojekt Brno, 1969. s. 26.
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Ústředním motivem Lesné, odlišujícím ji od ostatních brněnských sídlišť, je mimo 

celkový koncept existence Čertovy rokle, původního krajinného prvku, ponechaného 

v původním výrazu lesem zarostlého terénního zlomu. V rokli zůstala stará Lesná, jakou 

byla před sídlištní výstavbou, a rokle je zároveň také místem, které bývá zmiňováno jako 

charakteristické pro vlastní sídliště. Kus původní krajiny propůjčuje celému sídlišti jeho 

jedinečnost. Něco, co zůstalo nezměněno, co nelze nahradit, k čemu lze mít vztah. Přesto 

nelze nazvat rokli domovem.

Výjimečné úlohy rokle v rámci celého sídliště si byli vědomi i samotní autoři, kteří ji 

v její centrální poloze předurčili ke středobodu výsledného návrhu, od něhož se odvíjí celé 

řešení. Rokle je přímo autory nazývána zelenou páteří a nerealizované centrum občanské 

vybavenosti a služeb v jejím ústí pak srdcem, vstupní branou do Lesné. Novostavba kostela 

na skále nad Čertovou roklí může i mimo tento symbolický význam vyplnit prostorové 

vakuum sídliště bez funkčního srdce. Položit základy centru, které na Lesnou už nezbylo.

Posledním aspektem úvah nad konceptem kostela se mimo vlastní rokli a místní obyvatele 

stal vlastní charakter bezprostřední okolní zástavby. Při pohledu z rokle je sice parcela 

určená k umístění kostela vnímána v podhledu na nevelké terénní dominantě, v její těsné 

blízkosti se však nachází výrazná vertikální hmota třináctipodlažního objektu převážně 

startovacích bytů s atriovou nástavbou na střeše. Rovněž výrazná monumentální hmota 

ve vztahu k parcele i stávajícímu duchovnímu centru horizontálního bloku ulice Nezvalovy 

výrazně ovlivňuje vnímání prostoru na vlastní parcele. Jakýkoliv pokus o dominantu 

prostřednictvím měřítka bude nutně konfrontován se stávající zástavbou panelového 

sídliště v předem prohrané bitvě. Rezignace na vnější výraz objektu jako kostela v důrazu 

kladeném především na vnitřní prostor zase vede k submisivnímu výrazu stávajícího 

duchovního centra. Obě krajní polohy, užívané v současném přístupu k sakrální tvorbě, 

přinášejí nepříjemnou míru kompromisu ve výsledném řešení. Většina dosud zpracovaných 

projektů se tak buďto snažila vymanit z ortogonální danosti okolního kontextu důrazem 

na atraktivní vnější formu, utvářející vnitřní prostor mnohdy s přesahem k organickým 

formám, anebo kladla důraz především na působení vnitřního prostoru a vnější výraz 

kostela byl podřízen tomuto konceptuálnímu působení.
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Po bulharské zkušenosti, jež vyústila v dříve popsané úvahy o případné úloze archetypů 

v současném vnímání křesťanské sakrální architektury naší západní civilizace, jsem 

se nedokázal ubránit úvahám o existenci prostoru/formy, která by svým vnějším výrazem 

byla natolik nerozdílně spjata s celospolečenskou zkušeností s podobou kostela, že by se stala 

zřetelnou sama o sobě bez potřeby ji dále interpretovat sekundární křesťanskou symbolikou 

kříže, zvonice atp., jež se kolikrát stávají jediným záchytným bodem při pokusu o určení 

účelu stavby v mnohých současných realizacích kostelů. Forma, která by sama ve vlastním 

výrazu byla kostelem, byla součástí naší křesťanské zkušenosti, od níž se odvíjí přítomnost 

západoevropské civilizace, a zároveň byla veskrze křesťanská. Obrácená dovnitř, suverénní, 

ne jen prázdná obálka snažící se dohánět současné architektonické trendy, ale sebevědomá 

v nadčasovosti své pravdivé existence. Jistě by v dané situaci bylo možné použít celou řadu 

nesmírně atraktivních prostorových řešení, které by dozajista v prvních letech existence 

stavby vyvolávaly úžas či hrdost a do jisté míry by znamenaly pro nemálo místních potřebný 

zástupný symbol vlastní sebeidentifikace. Nedokáži se na základě padesátileté německé 

zkušenosti ubránit obávám, že by jejich atraktivní formu v konečném důsledku provázel 

pocit únavy a vyčerpání. Zvláště, pokud jsou usazeny do velkolepého kontextu originálních 

kubických objemů výrazné okolní zástavby. Síla stávajících bytových domů spočívá právě 

v jejich vnitřní opravdovosti, jsou tím, čím jsou. Ideálními schránkami na každodenní 

prožívání životů protnutých s požadavky na ekonomičnost a prefabrikaci stavebních dílů. 

Nejsou vilami nebo činžovními domy, jsou nezpochybnitelnými „paneláky“, a v tom je 

jejich nesmírná síla i nadčasovost působení.

Pokud by tedy vnější forma kostela bytostně nebyla sakrálním prostorem, ale stala se pouze 

obálkou jakéhosi zamýšleného vnitřního či vnějšího působení, stává se pomíjivou a postrádá 

obecnou platnost v čase. Symbol kostela je v takovém případě redukován do obdobného 

symbolu nákupního centra či hůře designového showroomu automobilů nižší střední třídy. 

Důležitou součástí konceptu je tedy nalezení takového archetypálního prostoru, který je 

ve svém vnitřním a vnějším výrazu bytostně a nezpochybnitelně kostelem navzdory možné 

radikální proměně okolí či společnosti v blízké i daleké budoucnosti.

V dvoutisíciletém vývoji křesťanské kultury se můžeme setkat s neustálou konfrontací 

dvou základních principů utváření sakrálního prostoru - longitudinálního (hloubkového) 
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a radiálního (centrálního). Zatímco ve východních církvích postupně převážilo centrální 

komponování prostoru, předznamenané v raných syrských kostelech prostřednictvím 

centrální bemy, ale s jasným směřováním vnitřního prostoru s odděleným oltářním 

prostorem, v západním křesťanství převážilo hloubkové uspořádání prostoru, jak 

ve vlastním architektonickém výrazu, tak i v samotném liturgickém uspořádání. Neustálá 

potřeba revidovat hloubkový přístup centrálou vygradovala ve zmiňované novostavbě 

baziliky sv. Petra a Pavla v nynějším Vatikánu174 (obr. 60) a následně se stala průvodním 

znakem nově vznikající protestantské církve v tak výrazně míře, že v předchozím 

srovnání Schwarzova „Fabrikskirche“ s centrálou Otty Bartninga175 hovoříme o centrále 

jako o projevu demokratického přístupu s důrazem na individualitu, zatímco hloubkové 

uspořádání se stává projevem hierarchického výrazu s potlačením jednotlivce ve prospěch 

celku. Současná snaha o postupné přejímání protestanského výrazu, zvláště patrná 

ve společných realizacích obou církví, s rostoucím důrazem na vlastní shromáždění nad 

prostorem kostela, postupně nahrazuje tradiční hloubkové uspořádání.

Máme zde tedy archetyp hloubkového uspořádání, vyjádřený římskou bazilikou, a archetyp 

centrály, vyjádřený původním chrámem Narození Páně v Betlémě a chrámem Svatého 

hrobu v Jeruzalémě, který se v prvních citacích známých římských centrál v podobě 

baptisterií či mauzoleí stal základem většiny dalších interpretací.

Původní archetyp převzaté křesťanské baziliky se však stává kontinuálně proměňovaným 

východiskem většiny křesťanských sakrálních staveb v západní Evropě. Její původní 

poloha jako součást římského fóra, posílena jejím pozdějším křesťanským symbolickým 

významem, předznamenává zásady umísťování kostelů v celém pozdějším vývoji 

až na práh novověku.

Samotná proměna baziliky jako stavebního druhu je popsána v historické části, ve stručnosti 

ji alespoň shrňme do podoby konverze původní římské baziliky - novotvar transeptu 

jako symbolické vyjádření Kristova těla v oběti na Kalvárii s bezprostředně navazující 

174  Viz proměnou nově budované baziliky sv. Petra v Římě. Bramante  ‑ Sangalo   

Michellangelo ‑ Maderno v kapitole Od počátku až na práh reformace.
175  Viz kapitola Liturgické hnutí a proměny 20. století.
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apsidou, vkládání chóru a postupně její vzdalování od transeptu i lodi - a nalézáme zde 

presbytář v dnešním významu slova. Románské i gotické katedrály ve svém vrcholném 

období odkazují k původnímu archetypu baziliky, baziliku jako stavební druh nalézáme 

i ve vrcholných dílech italské renesance.176 Motivem převýšené střední hmoty s horním 

osvětlením, doprovozené postranními kaplemi je patrný od počátku barokní sakrální 

architektury177 až na práh klasicismu, kde byl tento motiv nezřídka potlačen důrazem 

na centrální rotundu s kupolí, přesto se však i v klasicistních katolických realizacích 

setkáváme s tradičním bazilikálním schématem.178 Výrazné znovuoživení užití archetypů 

baziliky nastává s historizujícími slohy 19. století, kdy je tato forma pokládána za vrchol 

sakrálního prostoru. Bazilika přetrvává i v modernistických realizacích první dekády 

20. století a jejího principu s oblibou užívají puristé i funkcionalisté.179 S jejím užitím 

se setkáváme i v pozdních dílech Rudolfa Schwarze180 a je interpretována v dílech Emilla 

Stefanna,181 či dokonce můžeme její náznaky nalézt v komunitním centru sv. Judy Tadeáše 

Ottokara Uhla.182 Archetyp baziliky nerozdílně provází západní křesťanství od společných 

počátku již ve 3. století, kdy původní využití profánních bazilik bylo spojeno s konverzemi 

na synagogy. S postupnou christianizací židovských komunit dochází i k jejich další 

proměně pro potřeby křesťanského shromáždění (Antiochie), následně posílené povýšením 

křesťanství na rovinu jediného státního kultu římské říše.

176  San Lorenzo ve Florencii, autor Filipo Brunelleski. Postaven v  pol. 15. století.
177  Patrné i v celkovém prostorovém uspořádání mateřského jezutiského kostela  Il Gesú 

architekta Giacomo Barozzi da Vignoly z roku 1584.
178  Notre‑Dame‑des‑Blancs‑Manteaux, postaven v letech 1685‑1690 Charlesem 

Duvalem.
179  Kostel sv. Václava Josefa Gočára v Praze Vršovicích, dokončený v roce 1930.
180  Kostel sv. Anronína, Essen‑Frohnhausen, vysvěcen v roce 1959.
181  Kostel sv. Matyáše s klášterem františkánek, Euskirchen. Postaven v letech 1965–

1967, spolupráce  Heinz Bienefeld a Gisberth M. Hülsmann.
182  Karlsruhe‑Neureut, realizace 1980‑1989.
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Bazilikální motiv také nezastupitelně nalézáme v příkladech brněnských kostelů: kostel 

sv. Tomáše,183 jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie,184 ale i v novějších realizacích 

židenického kostela sv. Cyrila a Metoděje185 či puristického sv. Augustina na Kraví Hoře.186

Můžeme tedy v jistém zobecnění říci, že archetyp křesťanského kostela v městském 

prostředí je archetypem baziliky. Charakteristické hloubkové utváření vnitřního prostoru 

s převýšenou střední lodí se shora dopadajícím světlem, doprovozené postranními 

prostory, je potom nerozlučně spjato s vnímáním takto utvářeného prostoru jako prostoru 

křesťanského kostela. Podobně je tomu i ve vnějším prostorovém výrazu bazilikálního 

archetypu, kdy klasicky utvářené průčelí či závěr kostela s charakteristickou apsidou je 

veřejnosti napříč vyznáními vnímáno jako charakteristická křesťanská sakrální forma.

Máme zde tedy archetypální prostor, který ve svém vnitřním uspořádání i vnějším výrazu 

stavby je nedílně spjat s podobou křesťanského či spíše katolického kostela. Tento prostor 

ve své neměnnosti prostupuje dvoutisíciletými křesťanskými dějinami a při potřebě datace 

takového prostoru jsme nuceni opírat svůj odhad o dílčí konstrukční či výtvarný detail, 

proporční proměnu nebo práci se světlem. Vlastní podstata prostoru a jeho působení však 

zůstávají nezměněny, a tak u celé řady kostelů bazilikálního typu není člověk schopen 

bez hlubších znalostí architektonických specifik regionu ani rámcově určit století vzniku. 

Florentská bazilika San Lorenzo se tak například může laikům jevit mnohem starší, než 

nevelká San Miniato al Monte na blízkém kopci. Bazilika je tedy podobně, jako vlastní 

liturgie v ní probíhající, vyjmuta z lineárního plynutí času a naplňuje tak skutečný 

předpoklad archetypálního prostoru.

183  Kostel Zvěstování Panny Marie a svatého Tomáše apoštola, současná barokní podoba 

vystavěna v letech 1665‑1675 na rozšířeném původním gotickém půdorysu dle projektu 

Jana Křtitele Emy.
184  Vybudován v letech 1598‑1602, nedlouho po příchodu jezuitů do Brna, na místě 

původního zříceného kostela kláštera augustiniánek.. Samotné prostorové uspořádání 

s hlubokýcm presbytářem je pro jezuitské kostely netypické a odkazuje k užití starších 

fragmentů původního kostela.
185  Autor Klaudius Madlmayr, realizace 1932‑1935.
186  Postaven v letech 1932–1934 dle projektu Vladimíra Fischera.
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Mezi specifika takového prostoru patří i velká míra variací či modifikací vlastního prostoru, 

aniž by byl jakkoliv narušen jeho celkový účin. Naprostá většina současných historických 

bazilik prošla celou řadou proměn a stavebních úprav, jež se zdaleka neomezovaly jen 

na uspořádání či výzdobu vnitřního prostoru, ale výraznou měrou upravovaly celkovou 

hmotu stavby, aby vyhověla novým požadavkům na ni kladenou. Přesto bazilikální prostor 

nepřestal být bazilikálním prostorem. Pokud navštívíme některou z tzv. velkých římských 

bazilik 187 (pomiňme novodobou repliku původní vyhořelé baziliky sv. Pavla před 

hradbami), se zatajeným dechem můžeme sledovat, jakým způsobem jednotlivá staletí 

radikálně přetvářela prostor, aniž by tento přestal být sám sebou. Přese všechny zásahy 

nepřestal být prostor bazilikou.188

S odlišnou situací se však setkáváme u soudobých realizací kostelů s převažujícím 

důrazem na individuální architektonickou tvorbu vyjádřenou prostřednictvím novotvaru. 

Jakákoliv změna, hůře bez vědomí autora, je vnímána jako negativní a popírající původní 

koncept, byť se jedná o sebemenší změnu vymíněnou odlišností provozu etc. Stavby 

jsou freneticky uměle udržovány ve stavu svého někdejšího dokončení a postupně svou 

neměnností v dílčím detailu ztrácejí vazbu na vlastní shromáždění. Pokud je jejich účin 

založen na křehkosti konkrétního detailu, mohou být sice vnímány jako jakési sakrální 

artefakty, svědkové doby, nedokáží však naplnit význam kostela jako živého společenství 

církve artikulované kostelem jako stavbou, prohnětenou válkami, požáry, radikálními 

společenskými proměnami a v neposlední řadě i dočasnou, zcela odlišnou funkční změnou 

jak samotného provozu, tak i kultu.

Máme tedy kostel jako domov, v symbolickém i provozním srdci moderního panelového 

sídliště, a archetypální prostor/formu křesťanské baziliky.

187  Již zmíněné baziliky sv. Petra, sv. Pavla před hradbami, sv. Jana v Lateráně a Panny 

Marie Sněžné.
188  Viz kapitola Archetyp versus novotvar ‑ úvaha nad houslemi.
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Vlastní návrh prostorové plánu kostela vychází ze základní křesťanské číselné symboliky 

2 (4), 3 a 12 a je tvořen jak ve svém celku, tak i dílčím detailem výhradně geometrickým 

způsobem tak, jak bylo pro kostely, případně historické stavebnictví vůbec, typické.

Číslo dva bývá většinou symbolem protikladu, alternativ či polarity. Jeho užití 

ve staročínském náboženství má dnes populární podobu dvou vzájemně se doplňujících 

protikladů vytvářejících snad jakýsi symbol harmonie kosmu vůbec. V biblickém pojetí 

tato dualita nemá místo a dvojka nabývá významu prostorového ve vztahu země a nebe, 

případně časového - tento věk a věk budoucí. V křesťanském významu se pak číslo dvě 

stává symbolem staré a nové smlouvy a apoštol Pavel mluví o dvojím člověku - starém 

Adamu a novém Kristu,189 dogmatika hovoří o božské a lidské přirozenosti Kristově 

a v mystickém významu slova můžeme spatřovat dvojí způsob života, vnější a vnitřní. 

Obecně však lze říci, že symbolika čísla dvě v bibli a pozdější křesťanské tradici nepatří 

k hlavním, tzv. silným číslům.

Jako výraznější se jeví symbolický význam čísla čtyři, které je symbolem vesmírného 

řádu, světových stran, čtyř ročních období a čtyř hlavních pozicí slunce v jeho ročním 

oběhu - jarní, podzimní a obou slunovratů. Symbolický význam číslice čtyři tedy bývá 

užíván všude tam, kde se odkazuje k celému světu, vesmíru nebo stvoření vůbec. V 1. knize 

Mojžíšově 190 tak nalézáme obraz čtyř řek, které dle tehdejší představy obtékají celý svět. 

Čtyřka je tedy symbolem stvoření v celé jeho kosmické šířce a její symbolický význam 

bývá spojován se symbolem člověka jako završení stvoření v geometrické podobě čtverce.

Číslo tři je v křesťanské tradici spojeno především se Svatou Trojicí - nedělitelnou 

trojjediností Boha, projevujícího se ve třech božských osobách - Otce, Syna i Ducha 

svatého. Trojka je také základním symbolem pro rodinu - otec, matka, dítě a v pozdějších 

textech například u svatého Augustina rozvíjí původní novoplatónskou trojici ducha, duše 

a těla do podoby paměti, chápání a lásky, později vyjádřenou vůlí, rozumem a citem. Číslo 

tři vyjadřuje také tři hlavní křesťanské ctnosti - víru, naději a lásku. 191

189  1Kor 15, 45‑49.
190  Gn 2, 10.
191   Viz Kor 1,13.
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Dvanáctka je po sedmičce nejdůležitějším číslem naší kulturní tradice. Původně je 

pravděpodobně odpozorovaná z pohybu nebeských těles, od nichž se odvíjí dělení 

roku do dvanácti měsíců, objevující se ve většině starých civilizací napříč kontinenty. 

Ve starověku tak symbolizovala úplnost či dokonalost a objevovala se v řadě pohanských 

chrámů. Dvanáctka odpovídá dvanácti kmenům Izraele a v bibli se nesčetněkrát objevuje 

jako výraz dokonalé úplnosti - dvanáct studní na poušti,192 dvanáct kmenů u Jordánu,193 

dvanáct drahokamů v náprsníku velekněze.194 Dvanáct volů podpíralo měděné moře 

v chrámu195 a s dvanáctispřežím oral Elizeus196. V novém zákoně je symbolika čísla dvanáct 

nejsilněji přítomna v počtu dvanácti učedníků, které si Ježíš vyvolil, dvanáct plných košů 

zbytků bylo sesbíráno po nasycení zástupu pěti chleby a dvěma rybami 197 a především pro 

naši potřebu se s číslem dvanáct setkáváme v knize Zjevení, kdy právě dvanáct bran má 

Nebeský Jeruzalém 198. Svatý Augustin proto dvanáctku nazývá počtem nejsvětějším.

„Město mělo mohutné a vysoké hradby, dvanáct bran střežených dvanácti anděly a na branách 

napsaná jména dvanácti pokolení synů Izraele. Tři brány byly na východ, tři brány 

na sever, tři brány na jih a tři brány na západ. A hradby města byly postaveny na dvanácti 

základních kamenech a na nich bylo dvanáct jmen dvanácti apoštolů Beránkových.“

(Zjevení Janovo 21, 12 ‑ 14)

Základním geometrickým obrazcem návrhu nového kostela pro Lesnou je tedy čtverec 

o hraně dlouhé 3×12m. Čtverec jako symbol stvoření v jeho jednotě, trojka příslušící 

Trojici a dvanáctka je násobkem 3×4 v nesjvětější dokonalosti Nebeského Jeruzaléma, 

založeného dle slov Apokalypsy na čtvercovém půdorysu. Čtverec o hraně dlouhé 3×12 

metrů celkem obsahuje 9 čtverců o hranách 12 metrů, každý ze čtverců tedy zabírá plochu 

192   Ex 15,27.
193  Joz 4.
194  Ex 28,17.
195  1Kr 7,25.
196  1Kr 19,19.
197  Jan 6,1‑15.
198  Zj 21, 12 ‑ 14.
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144 m2. Těchto devět čtverců je nejjednodušším možným substraktivnim vyjádřením 

Nebeského Jeruzaléma, kde uprostřed ve středním čtverci sedí Beránek. V takto položené 

osnově je patrný půdorys řeckého kříže, jež se stal vzorem původnímu chrámu sv. Apoštolů 

v Konstantinopoli.199

Do geometrického schématu hlavního čtverce (hlavní čtverec), děleného na 9 stejných 

čtverců (dále jen čtverec), je vepsána prostorová osnova křesťanské baziliky, a to jak 

v půdorysném schématu, tak i prostorovém. Střední loď s vepsanou apsidou a předsíní je 

jeden čtverec široká (12 m) a tři čtverce hluboká (36 m). Její výška je rovna její šířce (12 

m). Plocha apsidy a plocha předsíně je rovna jednomu čtverci. Obě boční lodě jsou široké 

polovinu čtverce (6 m) a stejně tak i vysoké. Po celé své délce jsou otevřeny do hlavní 

lodi výškou rovnou jedné třetině čtverce (4 m) a odpovídají i výšce trojice vstupních bran, 

jejichž šířka je polovinou jejich výšky. Okenní otvory jsou široké dvanáctinu čtverce 

a jejich výška se rovná dvojnásobku jejich šířky. Jejich vzájemná vzdálenost v bočních 

lodích je délka čtverce dělená jejich výškou a jejich výška je rovna jejich výšce od země, 

stejně jako od horní hrany boční lodě, jež je ve výšce poloviny čtverce. Vzdálenost oken 

v hlavní lodi je pak čtvrtinou čtverce.

Vlastní prostor lodě je pak viditelně zastřešen krovem, kdy úhel jeho sklonu odpovídá 

spojnici vnější hrany krajní lodě (polovina čtverce) se středem horní hrany čtverce lodě. 

Jeho výška je tak v případě hlavní lodě i bočních čtvrtinou výšky čtverce.

Prostor hlavní lodě, uvedené prostorem předsíně pod zpěváckou kruchtou a ukončené 

ve svém druhém konci zaklenutou apsidou, je po celé šířce propojen s prostorem bočních 

lodí. Není zde žádné podpory, veškerá výška hmotného zdiva hlavní lodě včetně okenních 

otvorů se stává nosníkem. Tradičně hloubkově orientovaný prostor tak dostává ve svém 

parteru potřebnou volnost pro vlastní liturgické shromáždění, aniž by však tímto utrpěla 

archetypální jednota vnitřního prostoru. Jak již bylo zmíněno, vlastní bazilikální prostorová 

forma v tomto případě umožňuje odstranění tradiční rytmizace vnitřního prostoru, 

podmíněné konstrukčními omezeními, aniž by však tato pozbyla cokoliv ze svého výrazu.

199  viz kapitola Od počátku až na práh reformace.
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Půlkruhová apsida (viz symbolika kruhu a čtverce) je osvětlena trojicí oken stejných 

dimenzí, jak tomu bylo v případě hlavní i vedlejších lodi. Tyto jsou chápány jako směřování 

dovnitř. Naproti tomu výrazná rozeta, umístěna nad zpěváckou kruchtu v opačném konci 

chrámového prostoru, je vyjádřením směřování ven ve vztahu k okolní realitě panelového 

sídliště. Hlavní průčelí kostela, orientované k tramvajové točně v Čertově rokli, se tak 

v kompozičním geometrickém rámci hlavní lodě odpovídající čtverci a bočních lodí 

jako poloviny čtverce, svou symbolikou trojice vstupních bran, korunovaných výrazným 

plastickým prvkem kruhu, stává nezpochybnitelným vyjádřením kostela v samé podstatě 

objektu, aniž by k tomu bylo zapotřebí již zmiňované sekundární symboliky kříže či 

vertikály zvonice.

Svým klasickým uspořádáním v ryze soudobém výrazu tak celková hmota kostela existuje 

ve své vlastní přítomnosti a je vnímána jako přirozená psychologická dominanta po boku 

měřítkem několikanásobně objemnějších bloků panelové výstavby. Užitím bazilikálního 

archetypu v moderním obytném souboru začleňujeme vlastní kostel k zmíněné participaci 

mimo skutečně vnímány čas, a tak může být vlastní kostel vnímaný jako fakticky existující 

před vlastní výstavbou sídliště na Lesné. Kostel, který zde existuje od nepaměti. A když 

všechno pomine, i Lesná pomine, kostel stále existuje. A není rozdílu, zda sto či tisíc let. 

Kostel je v hlubokém prožívání přítomnosti ve vztahu k vlastním kořenům a dějinám 

vůbec. Kostel se stal kostelem.

Vlastní liturgický prostor kostela je uspořádán kolem centrálně umístěného, vyvýšeného 

oltáře a ambonu. Tento je ze tří stran obklopen pěti řadami lavic se střední uličkou, které 

v základu pojmou 240 věřících. Ze čtvrté strany je oltářní prostor uzavírán apsidou, 

určenou pro hlavního celebranta, koncelebranty, jáhna a přisluhující. Prostor pro scholu 

se odehrává v klasické poloze zpěvácké kruchty. Eucharistie je mimo vlastní liturgii 

uchovávána v postranní kapli.

Geometrické členění kostela navazuje na dispoziční řešení stávajícího duchovního 

centra. Mezi vlastním kostelem a existujícím objemem duchovního centra vzniká nevelké 

atrium v symbolice přístupné rajské zahrady, určené jako exteriérový rozptylový prostor 

k stávajícímu společenskému sálu, funkční provázanost kostela a centra je zajištěna 



128

prodloužením stávající hlavní komunikační chodby do prostoru kostela. Spojovací krček 

tak svou jednou stranou přiléhá k nově vytvořenému atriu, svou druhou stranou vytváří 

dostatečně dimenzované prostory pro sakristii a místnost pro rodiče s dětmi, bezprostředně 

navazující na kostel, s nímž je provozně i opticky propojena. Rodiče s malými dětmi tedy 

mají možnost přímé účasti na probíhající liturgii s důležitým důrazem na příklad dětem, 

v případě jakýchkoliv komplikací lze bezprostředně využít přilehlé místnosti, chodby či 

exteriérového atria.

Rozptylový prostor před kostelem je v pokračování geometrického schématu definován 

klasickou terasou s centrálním schodištěm, bezbariérový přístup je zajištěn stávající rampou 

od duchovního centra. Vlastní prostor atria umožňuje uzavření v rovině průčelí kostela, 

původní možnost využití střechy duchovního centra stávajícím exteriérovým schodištěm 

tímto zůstává nedotčena.

Pod celou plochou kostela i venkovního atria jsou vybudovány podzemní garáže, nabízející 

v návaznosti na stávající řešení pod budovou duchovního centra 45 parkovacích míst. 

Vnímaný rozpor časové úvahy existence kostela ve vztahu k proměnlivým velikostem 

parkovacích stání či existence fenoménu automobilové společnosti vůbec je zde upravena 

do podoby možného budoucího využití podzemní části prolomením otvoru do prostoru 

rokle či vnitřním osvětlením prostřednictvím vertikálně propojeného atria.

Závěrem si dovolím jednu osobní zkušenost, jež ilustruje předkládané řešení. Součástí 

úvahy nad podobou kostela jsou i stylizované zákresy do fotografií stávajícího stavu. Při 

tisku v jednom z brněnských kopírovacích center jsem namátkou obsluze položil otázku, 

zda má představu, o jaký objekt se na obrázku jedná. Ve všech případech to byl jednoznačně 

kostel. Zvláštní schopnost klasické archetypální formy znovu propojit rostoucí vzdálenost 

estetického vnímání odborné veřejnosti a zbytku společnosti. JE to kostel. Nyní a navěky. 

Není zde potřeba, aby si lidé na svůj kostel zvykli. Není zde rozdílu mezi první generací, 

jež kostel vybudovala, a v jeho přijetí generacemi následujícími. Kostel jako obraz živé 

církve.
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9. Závěr

Křesťanský kostel není neživým architektonickým druhem, vzniklým na základě vnějších 

potřeb. Není také matematickou čítankou makrokosmu či vzrušující expozicí dějin umění 

nebo architektury. Křesťanský kostel je místem živého společenství s Kristem ve svém 

středu. Proměny kostela -církve jsou v prvé řadě proměnou života křesťanské obce, 

v širším slova smyslu společnosti jako celku. Stavba kostela se díky neměnné typologické 

jednoduchosti základního vztahu člověka a Boha stává duší doby, zrcadlem nastaveným 

jednotlivým generacím, jejich vztahu k sobě navzájem i postoji k vlastnímu sebeurčení 

v čase. V kostele byly generace našich předků uváděny do světa, rozhodovaly se pro 

společný život v manželství a kostel byl rovněž místem jejich odchodu z tohoto světa. 

Kostely byly duší města, jeho odrazem v těle oslaveném. Nedosažitelným ideálem trvalého 

„nyní“ rajské zahrady Eden.

Kostel. Ze země vyzdvihnutá prapodstata, duchem oživlá hmota, vymezující prostor pro 

bytí. Bydlení jako dokonalost bytí. Existence v její neměnnosti, nezávislá na konkrétní 

okolnosti, ale přesto důvěrně známá, nedílná součást naší utvářené historické zkušenosti. 

Dílem vytržená z časově linearity a kauzality, hluboce intimní ve schopnosti doprovázet 

a naslouchat. Naslouchání plnosti Ticha.

Všechno pomine. Města, krajina, lidé. Místa pozbudou svá jména, symboly významu. 

Zrodí se nové civilizace. Kostel, chrám ducha, církev jako živé společenství ve středu 

s Beránkem však zde bude navěky. Zjevení.

Čím jsou dnes starobylé kostely našich měst a vesnic tak cenné? Monumentálním měřítkem, 

hodnotným prvkem panoramatu, dlouhou prázdnou uliční zdí? Roztříštěné a rozcupované 

do tisíců řemeslně cenných fragmentů, poměřované uměleckou či historickou kvalitou, 

která sama nikdy nebyla cílem, ale pouhým ukazatelem. Více otázek než odpovědí.

Ve své práci jsem se pokusil na základě historického vývoje křesťanského kostela jako 

stavebního druhu a jeho dílčích částí, doplněných o analytickou syntézu z liturgiky, 

nabídnout odlišný úhel pohledu na existenci soudobého kostela a jeho místo v současné 
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společnosti. Nepracovat s formou či prostorem jako esencí sakrálního projevu stavby, 

ale zaměřit se na vlastní existenci prostoru v jeho přirozeném tíhnutí ke konkretnímu 

architektonickému vyjádření, vycházející z jeho nejniternější danosti. Navrátit současnou 

vizuální nadřazenost formy zpět k důvěrnému dialogu s prostorem, který teprve pokud 

bude vnitřně opravdový, stane se přesvědčivým.

Úvahu nad podobou soudobých křesťanských sakrálních staveb, vnímaných v širokém 

historickém i společenském kontextu, mi bylo umožněno vložit v trojici konkrétních 

architektonických úloh, které za užití základní křesťanské symboliky sakrálních staveb 

předkládají možnou aplikaci teoretických úvah nad podobou liturgického prostoru. 

Subjektivní interpretace, která je nedílnou součástí každé autorské tvorby, je zde zobecňována 

nahlíženým nejspolehlivějším prizmatem času, které v jistě míře zjednodušení umožňuje 

predikovat existenci určitého řešení v čase. Abstrahovat vnější projevy společnosti a oddělit 

jejich časovou závislost na konkretní situaci, stupni poznání a technologickém pokroku 

od bytostné vnitřní potřeby lidské existence, vložené v konkrétním dvoutisíciletém prostoru 

archetypálního Nebeského města, sestoupivšího na zem. Nikoliv v ryze lidském výrazu 

vyzdvižení vlastní moci vzhůru, ale jako dialogická odpověď Slovu. Kostel ne jako stavba 

povstalá z vůle člověka, ale jako reálná, konkrétní odpověď.

„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.

To bylo na počátku u Boha.

Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.

V něm byl život a život byl světlo lidí.

To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa.

Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal.

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“

(Jan 1, 1‑14)
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Obrazové přílohy
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Obr. 1 - Eucharistická hostina. 
Freska, Kalixtovy katakomby, 3. stol.

Obr. 2 - Majestas Domini, freska. Sv. Petr a Pavel. 
Reichenau-Niederzell, Německo, cca 1120.
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Obr. 3 - Majestas Domini, freska. 
Église Saint-Theudère de Saint-Chef, Francie, cca 1120.
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Obr. 4 - Poslední soud. 
Tympanon kostela v opatství Saint -Foy, Conques, Francie, 1050-1120.

Obr. 5 - Smrt Panny Marie. 
Tympanon jižního vstupu katedrály ve Štrasburku, Francie, cca 1230.
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Obr. 6 - Facundus Beatus: komentvář k Apokalypse - Nový Jeruzalém. 
8. století, Madrid, Biblioteca Nacional, Ms Vit.14.2, f°253v.

Obr. 7 - Poslední soud. 
Tympanon kostela v opatství Saint -Foy, Conques, Francie, 1050-1120.
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Obr. 8 - Chrám Panny Marie Pomocné na řece Nerl - exteriér. 
Bogoljubovo, Rusko 1165.

Obr. 9 - Chrám Panny Marie Pomocné na řece Nerl - půdorys. 
Bogoljubovo, Rusko 1165.
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Obr. 10 - Plán ze Sankt Gallen (ideální klášter). 820-830.
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Obr. 11 - Dura Europos: dům - kostel. Původní a upravený stav. 
Sýrie, cca 232.

Obr. 12 - Dura Europos: dům - kostel. Axonometrie. 
Sýrie, cca 232.
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Obr. 13 - Maxentiova bazilika - půdorys. 
Řím, Itálie, 312 po Kr. Rekonstrukce.

Obr. 14 - Maxentiova bazilik - interiér. 
Řím, Itálie, 312 po Kr. Rekonstrukce.
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Obr. 15 - Maxentiova bazilika - axonometrie. 
Řím, Itálie, 312 po Kr. Rekonstrukce.

Obr. 16 - Maxentiova bazilika - exteriér. 
Řím, Itálie, 312 po Kr. Stávající stav.
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Obr. 17 - Konstantinova bazilika - perspektiva. 
Trevír, Německo, 310 po Kr. Rekonstrukce.

Obr. 18 - Konstantinova bazilika - interiér. 
Trevír, Německo, 310 po Kr. Stávající stav.
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Obr. 19 - Transept - bazilika sv. Pavla před hradbami 
Řím. 4. století. Stav cca 1800.

Obr. 20 - Chrám sv. Apoštolů v Konstantinopoli. 
Homiliář mnicha Jakobos Kokkinobaphose, 12. stol.  

Bibliothèque nationale de France, Paris, MS gr. 1208, fol. 3v.
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Obr. 21 - Bazilika svatého Marka - půdorys. 
Benátky, Itálie, 977-1094. Stávající stav.

Obr. 22 - Bazilika svatého Marka - exteriér 
Benátky, Itálie, 977-1094. Stávající stav.
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Obr. 23 - Bazilika svatého Marka - interiér. 
Benátky, Itálie, 977-1094. Stávající stav.
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Obr. 24 - Bazilika svatého Jana - půdorys. 
Selçuk, Turecko. 535-565. Rekonstrukce.

Obr. 25 - Bazilika svatého Jana - ptačí pohled. 
Selçuk, Turecko. 535-565. Rekonstrukce - model.
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Obr. 26 - Katedrála sv. Fronta - půdorys. 
Périgueux, Francie. 10. - 11. stol. Stávající stav.

Obr. 27 - Katedrála sv. Fronta - exteriér. 
Périgueux, Francie. 10. - 11. stol. Stávající stav.
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Obr. 28 - Katedrála sv. Fronta - interiér. 
Périgueux, Francie. 10. - 11. stol. Stávající stav.

Obr. 29 - Bazilika sv. Janů v Lateráně - částečná axonometrie. 
Řím, Itálie. Vysvěcena 324. Rekonstrukce.
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Obr. 30 - Chrám Boží Moudrosti - exteriér 
Istanbul, Turecko. Vysvěcen 537. Stávající stav.

Obr. 31 - Chrám Boží Moudrosti - půdorys. 
Istanbul, Turecko. Vysvěcen 537. Stav k 1908.
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Obr. 32 - Chrám Boží Moudrosti - řez. 
Istanbul, Turecko. Vysvěcen 537. Stav k 1908.

Obr. 33 - Chrám Boží Moudrosti - interiér. 
Istanbul, Turecko. Vysvěcen 537. Stávající stav.
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Obr. 34 - Chrám Boží Moudrosti - interiér. 
Istanbul, Turecko. Vysvěcen 537. Stávající stav.
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Obr. 35 - Chrám Narození Páně - Půdorys první a druhé baziliky. 
Betlém. Izrael.

Obr. 36 - Chrám Narození Páně - axonometrie první baziliky. 
Betlém, Izrael, 327-529 po Kr. 
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Obr. 37 - Chrám Božího hrobu - půdorys Konstantinovy baziliky. 
Jeruzalém, Izrael, 326-1009 po Kr.

Obr. 38 - Chrám Božího hrobu - řez rotundou Anastasis. 
Jeruzalém, Izrael, 326 po Kr.
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Obr. 39 - Chrám Božího hrobu - interiér rotundy Anastasis. 
Jeruzalém, Izrael, 326 po Kr. Stávající stav.

Obr. 40 - Mozaika s chrámem Narození Páně v Betlémě a Božího hrobu v Jeruzalémě. 
Santa Pudenziana, Řím, Itálie. Cca 380. Stávající stav.
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Obr. 41 - Cluny III, 11. století. Ptačí pohled. Rekonstrukce.
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Obr. 42 - Santa Maria v Cosmedin - půdorys. 
Itálie, 8. století, interiér 1118-1124. Stávající stav.

Obr. 43 - Santa Maria v Cosmedin - interiér. 
Itálie, 8. století, interiér 1118-1124. Stávající stav.
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Obr. 44 - San Clemente v Římě - interiér. 
Itálie, konec 11. stol. Stávající stav.

Obr. 45 - San Clemente v Římě - Axonometrie chóru s apsidou. 
Itálie, konec 11. stol. Stávající stav.
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Obr. 46 - Baldachýn s evangelisty Markem a Lukášem. 
Spasský evangeliář. 1. pol 13. stol. Jaroslavl muzeum, № 15690.

Obr. 47 - Oltářní prostor v Khor Virap.  
Arménie. 642(1662). Stávající stav.
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Obr. 48 - Santa Maria v Cosmedin - baldachýn. 
Itálie, 8. století, interiér 1118-1124. Stávající stav.



177

Obr. 49 - Klášter Serrabone - exteriér. 
Francie, 11. - 12. století. Stávající stav.

Obr. 50 - Klášter Serrabone - půdorys s vyznačenou tribunou.  
Francie, 11. - 12. století. Stávající stav.
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Obr. 51 - Klášter Serrabone - interiér - tribuna.  
Francie, 11. - 12. století. Stávající stav.

Obr. 52 - Klášter Serrabone - interiér.  
Francie, 11. - 12. století. Stávající stav.
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Obr. 53 - Katedrála v Canterburry - půdorys.  
Anglie, 11. - 12. století, lettner cca 1450. Stávající stav.

Obr. 54 - Katedrála v Canterburry - pohled do chóru. 
Anglie, 11. - 12. století, lettner cca 1450. Stávající stav.
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Obr. 55 - Katedrála v Canterburry - pohled na lektorium. 
Anglie, 11. - 12. století, lettner cca 1450. Stávající stav.

Obr. 56 - Katedrála Notre Dame v Tournai - půdorys. 
Francie, 12. století. Půdorys.
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Obr. 57 - Liebfrauenkirche, Trevír - půdorys. 
Německo, cca 1240.

Obr. 58 - Liebfrauenkirche, Trevír - interiér.  
Německo, cca 1240. Stávající stav.
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Obr. 59 - Liebfrauenkirche - liturgická úprava dle Schwarze. 
Trevír, Německo, cca 1240. Stav ku 1950.

Obr. 60 - Bazilika sv. Petra - proměny koncepce. 
Vatikán. 1505-1666.
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Obr. 61 - Il Gesù v Římě - půdorys. 
Itálie, 1568-1580.

Obr. 62 - Il Gesù v Římě - interiér.  
Itálie, 1568-1580. Stávající stav.
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Obr. 63 - Sant‘Ivo alla Sapienza v Římě - půdorys. 
Itálie, 1643-1664. 
Sebastiano Giannini: Plán Sant‘Ivo alla Sapienza, 1720.
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Obr. 64 - Portae Lucis. 
Latinský překlad Gikatillaho spisu Shaarei Ora (Brány světla). 1615.

Obr. 65 - Sant‘Ivo alla Sapienza v Římě - geometrické schéma (pečeť krále Šalamouna).  
Itálie, 1643-1664. 
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Obr. 66 - Marin Luther: úprava kaple na hradě Hartenfels. 
Torgau, Německo, cca 1540. Interiér. Stávající stav.
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Obr. 67 - Georg Bähr: Frauenkirche - exteriér. 
Drážďany, Něměcko, 1760. Stávající stav.

Obr. 68 - Georg Bähr: Frauenkirche - varianty půdorysného řešení. 
Drážďany, Německo, 1760. 
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Obr. 69 - Georg Bähr: Frauenkirche - interiér (19. stol). 
Drážďany, Německo, 1760. Stávající stav.
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Obr. 70 - Dominicus Böhm: Circumstantes - pohled. 
Koncept christocentrického kostela. Německo, 1923.

Obr. 71 - Dominicus Böhm: Circumstantes - půdorys. 
Koncept christocentrického kostela. Německo, 1923.
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Obr. 72 - Dominicus Böhm: Circumstantes - kaple. 
Koncept christocentrického kostela. Německo, 1923. 
Dobová fotografie modelu.
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Obr. 73 - Rudolf Schwarz: Adaptace kaple a rytířského sálu na hradě Rothenfels - půdorys. 
Německo, 1924.

Obr. 74 - Rudolf Schwarz: Adaptace kaple a rytířského sálu na hradě Rothenfels - interiér. 
Německo, 1924. Dobová fotografie.
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Obr. 75 - Rudolf Schwarz: Adaptace kaple a rytířského sálu na hradě Rothenfels - schéma. 
Německo, 1924.

Obr. 76 - Rudolf Schwarz: Adaptace kaple a rytířského sálu na hradě Rothenfels - schéma 
Německo, 1924.
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Obr. 77 - Rudolf Schwarz: Kostel Božího Těla v Cáchách - exteriér. 
Německo, 1930. Dobová fotografie.

Obr. 78 - Rudolf Schwarz: Kostel Božího Těla v Cáchách - půdorys. 
Německo, 1930.
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Obr. 79 - Rudolf Schwarz: Kostel Božího Těla v Cáchách - řez. 
Německo, 1930.

Obr. 80 - Rudolf Schwarz: Kostel Božího Těla v Cáchách - interiér. 
Německo, 1930. Dobová fotografie.
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Obr. 81 - Rudolf Schwarz : Kostel Božího Těla v Cáchách - oltář. 
Německo, 1930. Dobová fotografie.
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Obr. 82 - Otto Bartning: Kostel Vzkříšení Essen - exteriér. 
Německo, 1930. Stávající stav.

Obr. 83 - Otto Bartning: Kostel Vzkříšení Essen - půdorys. 
Německo, 1930.
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Obr. 84 - Otto Bartning: Kostel Vzkříšení Essen - detail oltáře. 
Německo, 1930. Stávající stav.

Obr. 85 - Otto Bartning: Kostel Vzkříšení Essen - interiér. 
Německo, 1930. Stávající stav.
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Obr. 86 - Otto Bartning: Nouzový kostel ve Wismaru - exteriér. 
Německo, 1950-1951. Stávající stav.

Obr. 87 - Otto Bartning: Nouzový kostel ve Wismaru - interiér. 
Německo, 1950-1951. Stávající stav.
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Obr. 88 - Rudolf Schwarz - Kostel sv. Michaela ve Frankfurtu n. M. - exteriér. 
Německo, 1956. Dobová fotografie.

Obr. 89 - Rudolf Schwarz: Kostel sv. Michaela ve Frankfurtu n. M. - půdorys/řez. 
Německo, 1956.
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Obr. 90 - Rudolf Schwarz: Kostel sv. Michaela ve Frankfurtu n. M. - interiér. 
Německo, 1956. Dobová fotografie.
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Obr. 91 - Gotfried Böhm: Kostel Panny Marie, Královny míru ve Vebertu - exteriér.  
Německo, 1968. Stávající stav.

Obr. 92 - Gotfried Böhm: Kostel Panny Marie, Královny míru ve Vebertu - půdorys.  
Německo, 1968.
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Obr. 93 - Gotfried Böhm: Kostel Panny Marie, Královny míru ve Vebertu - interiér.  
Německo, 1968.

Obr. 94 - Gotfried Böhm: Kostel Panny Marie, Královny míru ve Vebertu - interiér.  
Německo, 1968.
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Obr. 95 - Ferdinand Schuster: Komunitní centrum sv. Pavla v Grazu - exteriér. 
Rakousko, 1979. Stávající stav.

Obr. 96 - Ferdinand Schuster: Komunitní centrum sv. Pavla v Grazu - půdorys. 
Rakousko, 1979.
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Obr. 97 - Ferdinand Schuster: Komunitní centrum sv. Pavla v Grazu - řezy. 
Rakousko, 1979.

Obr. 98 - Ferdinand Schuster: Komunitní centrum sv. Pavla v Grazu - interiér. 
Rakousko, 1979. Stávající stav.
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Obr. 99 - Ottokar Uhl: Farní centrum sv. Tadeáše v Karlsruhe - exteriér. 
Německo, 1989. Stávající stav.

Obr. 100 - Ottokar Uhl: Farní centrum sv. Tadeáše v Karlsruhe - interiér. 
Německo, 1989. Stávající stav.
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Obr. 101 - Ottokar Uhl: Farní centrum sv. Tadeáše v Karlsruhe - interiér. 
Německo, 1989. Stávající stav.

Obr. 102 - Ottokar Uhl: Farní centrum sv. Tadeáše v Karlsruhe - interiér kaple. 
Německo, 1989. Stávající stav.
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Obr. 103 - Ottokar Uhl: Farní centrum sv. Tadeáše v Karlsruhe - interiéry. 
Německo, 1989. Dobové fotografie.
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Obr. 104 - Ottokar Uhl: Farní centrum sv. Tadeáše v Karlsruhe - interiéry. 
Německo, 1989. Dobové fotografie.
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Obr. 105 - Vítězslava Rothbauerová: Komunitní centrum Matky Terezy - exteriér. 
Praha-Chodov, 2007. Stávající stav.

Obr. 106 - Vítězslava Rothbauerová: Komunitní centrum Matky Terezy - půdorys. 
Praha-Chodov, 2007. Stávající stav.
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Obr. 107 - Ottokar Uhl: Studentská kaple v Melku - půdorys. 
Rakousko, 1956.

Obr. 108 - Ottokar Uhl: Studentská kaple v Melku - axonometrie. 
Rakousko, 1956.



211

Obr. 109 - Ottokar Uhl: Studentská kaple v Melku - interiér. 
Rakousko, 1956.

Obr. 110 - Ottokar Uhl: Studentská kaple v Melku - interiér. 
Rakousko, 1956.
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Obr. 111 - Ottokar Uhl: Studentská kaple v Melku - půdorysná uspořádání. 
Rakousko, 1956.

Obr. 112 - Ottokar Uhl: Studentská kaple v Melku - liturgie. 
Rakousko, 1956.
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Obr. 113 - Ottokar Uhl: Úprava seminárního kostela ve Vídni - schémata uspořádání. 
Rakousko, 1969-70.

Obr. 114 - Ottokar Uhl: Úprava seminárního kostela ve Vídni - probíhající výuka. 
Rakousko, 1969-70.
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Obr. 115 - Ottokar Uhl: Úprava seminárního kostela ve Vídni - probíhající výuka. 
Rakousko, 1969-70.

Obr. 116 - Ottokar Uhl: Úprava seminárního kostela ve Vídni - probíhající výuka. 
Rakousko, 1969-70.
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Obr. 117 - Emil Steffan: Kostel sv.Vavřince v Mnichově - půdorys. 
Německo, 1956.

Obr. 118 - Emil Steffan: Kostel sv.Vavřince v Mnichově - interiér, exteriér. 
Německo, 1956. Dobové fotografie.
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Obr. 119 - Emil Steffan: Kostel sv.Vavřince v Mnichově - interiér. 
Německo, 1956. Stávající stav.
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Obr. 120 - Dieter G. Baumewerd: Kostel sv. Kryštofa, Sylt - půdorys. 
Německo, 2000.

Obr. 121 - Dieter G. Baumewerd: Kostel sv. Kryštofa, Sylt - interiér. 
Německo, 2000.
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Obr. 122 - AREP: Kostel sv. Františka z Assisi v Paříži - koncept řešení. 
Francie, 2005.
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Obr. 123 - AREP: Kostel sv. Františka z Assisi v Paříži - interiér. 
Francie, 2005.

Obr. 124 - AREP: Kostel sv. Františka z Assisi v Paříži - interiér. 
Francie, 2005.
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Obr. 125 - Massimiliano Fuksas: Kostel a farní centrum sv. Pavla v Molignu - exteriér. 
Itálie, 2009.

Obr. 126 - Massimiliano Fuksas: Kostel a farní centrum sv. Pavla v Molignu - půdorys, řez. 
Itálie, 2009.
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Obr. 127 - Massimiliano Fuksas: Kostel a farní centrum sv. Pavla v Molignu - interiér. 
Itálie, 2009.

Obr. 128 - Mauro Galantino: Centrum Ježíše Vykupitele v Modeně - exteriér. 
Itálie, 2008.
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Obr. 129 - Mauro Galantino: Centrum Ježíše Vykupitele v Modeně - interiér. 
Itálie, 2008.

Obr. 130 - Mauro Galantino: Centrum Ježíše Vykupitele v Modeně - interiér. 
Itálie, 2008.
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Obr. 131 - Úprava klášterní kaple Milosrdných sester III.  řádu sv. Františka, Olomouc. 
Stávající stav - Interiér.

Obr. 132 - Úprava klášterní kaple Milosrdných sester III.  řádu sv. Františka, Olomouc. 
Stávající stav - Interiér.
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Obr. 133 - Úprava klášterní kaple Milosrdných sester III.  řádu sv. Františka, Olomouc. 
Stávající stav - půdorys.

Obr. 134 - Úprava klášterní kaple Milosrdných sester III.  řádu sv. Františka, Olomouc.  
Stávající stav - řez.
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Obr. 135 - Úprava klášterní kaple Milosrdných sester III.  řádu sv. Františka, Olomouc. 
Možnosti uspořádání.

Obr. 136 - Úprava klášterní kaple Milosrdných sester III.  řádu sv. Františka, Olomouc. 
Návrh - půdorys.

HLOUBKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ - TRADIČNÍ

+ tradiční schéma

- omezená viditelnost

- neuspokojivé řešení presbytáře

- lavice obslužné jen z jedné strany

- absence adorační kaple

HLOUBKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ DLE STŘEDOVÉ OSY

+ oboustranná obslužnost lavic

- omezená viditelnost

- neuspokojivé řešení presbytáře

- absence adorační kaple

CENTRÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ S ADORAČNÍ KAPLÍ

+ ideál shromáždění kolem Kristova stolu (slova/oběti)

+ důraz na společenství

+ dobrá viditelnost, bezprostřednost

+ adorační kaple

+ oboustranná obslužnost lavic

+ variabilní navýšení kapacity

1:20

SAKRISTIE AMBON OLTÁŘ SEDES SVATOSTÁNEK
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AMBONSAKRISTIE OBĚTNÍ STŮL SVATOSTÁNEK/
ADORAČNÍ KAPLE

1:20

Obr. 137 - Úprava klášterní kaple Milosrdných sester III.  řádu sv. Františka, Olomouc. 
Návrh - řez podélný.

Obr. 138 - Úprava klášterní kaple Milosrdných sester III.  řádu sv. Františka, Olomouc.  
Návrh - řez příčný.

OBĚTNÍ STŮL1:20
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Obr. 139 - Úprava klášterní kaple Milosrdných sester III.  řádu sv. Františka, Olomouc. 
Návrh - fotografie modelu.

Obr. 140 - Úprava klášterní kaple Milosrdných sester III.  řádu sv. Františka, Olomouc.  
Návrh - fotografie modelu.
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lavice 20ks lavice 19ks

opěřka 18ks opěřka 15 (18)ks
klekátko 10ks klekátko 15ks

Obr. 141 - Úprava klášterní kaple Milosrdných sester III.  řádu sv. Františka, Olomouc.  
Návrh - fotografie modelu.

Obr. 142 - Úprava klášterní kaple Milosrdných sester III.  řádu sv. Františka, Olomouc. 
Návrh - možné uspořádání.
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Obr. 143 - Úprava filiálního kostela Všech Svatých ve Vlčovicích.  
Stávající stav - interiér.

Obr. 144 - Úprava filiálního kostela Všech Svatých ve Vlčovicích.  
Stávající stav - interiér.
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Obr. 145 - Úprava filiálního kostela Všech Svatých ve Vlčovicích.  
Stávající stav - půdorys.

Obr. 146 - Úprava filiálního kostela Všech Svatých ve Vlčovicích.  
Stávající stav - řez podélný.
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Obr. 148 - Úprava filiálního kostela Všech Svatých ve Vlčovicích.  
Stávající stav - prostorová analýza.

Obr. 147 - Úprava filiálního kostela Všech Svatých ve Vlčovicích.  
Stávající stav - řez příčný.
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Obr. 149 - Úprava filiálního kostela Všech Svatých ve Vlčovicích.  
Návrh - koncept.

Obr. 150 - Úprava filiálního kostela Všech Svatých ve Vlčovicích.  
Návrh - půdorys.



233

Obr. 151 - Úprava filiálního kostela Všech Svatých ve Vlčovicích.  
Návrh - fotografie modelu.

Obr. 152 - Úprava filiálního kostela Všech Svatých ve Vlčovicích.  
Návrh - fotografie modelu.
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Obr. 153 - Úprava filiálního kostela Všech Svatých ve Vlčovicích.  
Návrh - fotografie modelu.
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Obr. 154 - Novostavba kostela v Brně-Lesné.  
Koncept - prostorová osnova.
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Obr. 155 - Novostavba kostela v Brně-Lesné. 
Návrh - půdorys.
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Obr. 157 - Novostavba kostela v Brně-Lesné. 
Návrh - řez příčný.

Obr. 156 - Novostavba kostela v Brně-Lesné. 
Koncept - prostorová osnova.
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Obr. 158 - Novostavba kostela v Brně-Lesné.  
Návrh - řez podélný.

Obr. 159 - Novostavba kostela v Brně-Lesné.  
Návrh - pohledn boční.



239

Obr. 160 - Novostavba kostela v Brně-Lesné.  
Návrh - pohled na průčelí.

Obr. 161 - Novostavba kostela v Brně-Lesné.  
Návrh - perspektiva exteriéru.
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Obr. 162 - Novostavba kostela v Brně-Lesné.  
Návrh - perspektiva exteriéru.

Obr. 163 - Novostavba kostela v Brně-Lesné.  
Návrh - perspektiva exteriéru.
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Obr. 164 - Novostavba kostela v Brně-Lesné.  
Návrh - perspektiva interiéru.

Obr. 165 - Novostavba kostela v Brně-Lesné.  
Návrh - perspektiva interiéru.
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Obr. 166 - Novostavba kostela v Brně-Lesné.  
Návrh - perspektiva interiéru.
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Textové přílohy

Hymnus Sogitha

(1) Ó ty, Bytí, jež přebýváš ve svém svatém chrámu 

a jehož sláva vyzařuje z tvé podstaty. 

Dej mi milost Ducha svatého, abych mohl vyprávět o Edesském chrámu. 

(2) Besaleel zhotovil pro nás archu podle vzoru, jenž mu dal Mojžíš, 

a Amidonis, Asaf a Addai postavili pro tebe Pane v Edesse slavný příbytek.

(3) V něm jsou jasným způsobem naznačena Tajemství 

jak tvého Bytí, tak tvé Ekonomie. 

Ten, kdo se dívá a dlouho, bude plný údivu.

(4) Je věcí opravdu podivuhodnou to, 

že malost chrámu je podobná velikosti světa. 

Ne však pro své, ale typologicky:

(5) Hle, jeho kopulovitá střecha se rozprostírá jako nebe 

bez sloupů, vznášející se a uzavřená; 

a mimo to je vyzdobena zlatou mozaikou, 

která připomíná nebeskou klenbu se zářícími hvězdami.

(6) Střední vyvýšená kopule je srovnatelná s tím nejvyšším nebem 

a je podobná helmě jež spočívá na nižší části.

(7) Nádhera a velikost mocných oblouků, na nichž stojí tato nebeská sféra, 

připomíná čtyři světové strany. 

Ony představují také, pro pestrost svých barev, slavnou duhu smlouvy.
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(8) Další oblouky je obstupují jako kamenné prameny, 

které tryskají z posvátné hory: 

na nich, v nich a skrze ně je celá kopule spjata se zemí.

(9) Mramory chrámu jsou podobné obrazům, které nevytvořila lidská ruka, 

a jeho stěny jimi nejsou vyzdobeny pravidelně. 

Mramor pro nádheru, dokonale bílou a hladkou, 

pohlcuje do sebe světlo jak to činí slunce.

(10) Na střechu bylo položeno olovo, aby ji nepoškodil, 

a na kopuli není žádné dřevo, neboť celá je vytesána do skály.

(11) Chrám je obklopen velkolepými nádvořími s dvěma sloupovými atrii 

Sloupy, to jsou Izraelské kmeny, v jejichž středu je archa úmluvy.

(12) Z každé strany má chrám stejnou tvář, protože jediný je typ pro zbývající tři. 

Jedinný je typ Nejsvětější Trojice.

(13) Mimo to v jeho kněžišti svítí jedinné světlo, 

které září skrze tři okna, jež jsou otevřená. 

Ony nám zvěstují tajemství Trojice ‑ Otce i Syna i Ducha.

(14) Světlo z chrámu prostupuje do tří stran skrze četná okna, 

která představují aposštoly našeho Pána, proroky, mučedníky i vyznavače. 

Ve středu kostela je postaven pulpit podle vzoru horní místnosti na Siónu 

a pod ním jedenáct sloupů jako jedenáct apoštolů, kteří se skryli.

(15) 

(16) Sloup, který je umístěn za pulpitem, svou formou představuje Golgotu. 

A na něm je připevněn zářící kříž jako náš Pán mezi lotry.
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(17) V chrámu je také pět otevřených bran, 

aby připomínaly pět panen (podobenství). 

A jimi slavnostně vstupují věřící, kteří jako ty panny vstupují do jasu svatební síně.

(18) Deset sloupů v kněžišti, které podpírají cherubína (ciborium) nad oltářem, 

představují deset apoštolů, kteří uprchli v čas, 

když byl křižován náš Spasitel.

(19) Tak jak jsou, devět stupňů umístěných v kněžišti spolu s katedrou, 

reprezentují trůn Krista a devět andělských sborů.

(20) Jsou vyzdvižena tajemství tohoto chrámu, 

ve kterém nebe a země typologicky představují nepostižitelnost Trojice 

a nepochopitelnost Ekonomie uskutečněné naším Spasitelem.

(21) Apoštolé, kteří jsou základy chrámu v Duchu svatém, 

proroci i mučedníci jsou v něm typologicky zobrazeni. 

V síle modlitby blahoslavené Matky 

může jejich památka vystupovat vzhůru na nebesa

(22) A nás může Boží Trojice, jež dala sílu těm, kdo budovali tento chrám, 

uchránit všeho zla a osvobodit od každé škody.
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První 3 strofy jsou úvodem, kde se představuje bazilika jež je postavena podle Božího 

plánu, aby zjevovala tajemství Boží existence a jeho ekonomii spásy.

Strofy 4-8 představují kostel jako typos celého kosmu, kopule se svou mozaikovou 

výzdobou je obrazem nebe a čtyři oblouky, které tvoří její základnu, jsou čtyři světové 

strany a představují zemi, zde jsou mozaiky evangelistů.

Strofy 9-10 poukazují na mramorové obklady chrámu, které představují obrazy nevytvořené 

lidskou rukou, tak jako jím byla i relikvie zde uchovávaná. Kamenná stavba i kopule 

poukazují na jeskyně spojené s Kristovým životem, ale také na kamenný pahorek Kalvárie.

Strofa 11 poukazuje na SZ symbolismus - chrám má dvě atria se sloupořadím, jež 

představuje 12 kmenů Izraele, které ve svém středu střežily archu smlouvy.

Strofy 12-13 na architektonických prvcích zjevují tajemství Trojice - tři stejné strany 

chrámu, tři velká okna, skrze něž svítí do chrámu slunce, zvěstují tajemství Trojice: Otce, 

Syna a Ducha svatého.

Strofa 14 připomíná, že chrám má i další okna, která představují apoštoly, proroky, 

mučedníky a vyznavače - světce, kteří tvoří církev a v ní září.

Strofa 15 uvádí, že uprostřed chrámu je ambon, který představuje horní místnost na Siónu 

- večeřadlo, pod nímž je ll sloupů, tj. ll apoštolů, kteří se před Židy skrývali. Zde máme 

symbolismus historický, který se vztahuje nejen k apoštolům zavřeným ve večeřadle, ale 

i k prvním zjevením Vzkříšeného ve večeřadle a k rozeslání apoštolů dle Jan 20,19. Zde 

očekávali a přijali Ducha svatého a vedeni Slovem odtud vyšli hlásat evangelium. Současně 

tak byla i podtržena autorita biskupů jakožto nástupců apoštolů ve službě Slovu.

Strofa 16 zmiňuje, že za ambonem směrem k oltáři je sloup, na kterém září Kristův kříž 

- symbolismus topografický - obraz Kalvárie. Kříž je plný světla (byl asi z kovu nebo 

pozlacen, aby odrážel světlo), je to obraz Ukřižovaného mezi zločinci.
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Strofa 17 připomíná, že chrám má pět bran - to je pět panen, které vešly do svatební síně. 

Tyto panny jsou obrazem připravenosti věřících na svatební hostinu království. Kostel je 

tak obrazem nebeského Božího království - ráje.

Strofa 18 uvádí, že v chrámu je nad oltářem ciborium - baldachýn na 10 sloupech, to je 10 

apoštolů, kteří uprchli při Kristově zatčení a nedoprovázeli ho při jeho křížové cestě - jen 

Jan vytrval.

Strofa 19 říká, že katedra v bazilice je vyvýšena devíti stupni, jedná se o tzv. syntronon. 

Kristus je vyvýšen nad devět andělských sborů. Tato myšlenka je i u Dionysia, Chrisostoma 

a Cyrila Jeruzalémského.

Strofy 20-22 tvoří závěr.

KOPEČEK, Pavel: Pojetí sakrálního prostoru v dílech církevních otců. Sborník Dům Boží 

a brána nebe ve 20. století. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2009. s. 21-2.


