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Autor si předsevzal prozkoumat ve své práci vzájemný vztah mezi současnými podobami tvorby v 
různých oborech (zde především architektura a design) a dnešní přístup k tvorbě historické. Činí tak 
na konkrétním příkladu – návrhu dálniční kaple nedaleko barokního komplexu NKP Hospital Kuks. 
Velmi vhodně presentuje svůj původní záměr, který se pokouší navrátit některá umělecká díla do 
jejich  původního  kontextu  –  zcela  určitě  se  k  nim lze  více  přiblížit  v  sakrálním (liturgickém) 
prostoru, pro nějž byla komponována (i když se nejedná o původní umístění, často neznámé) - a 
zároveň zajistit přístup veřejnosti k těmto duchovně-uměleckým pokladům. Je známo, že v tomto 
ohledu např. pro křesťanský Východ přestává být často ikona ikonou, když je vystavena pouze jako 
umělecké dílo v galerii a není tak již předmětem úcty a prostředkem k modlitbě. Autorova myšlenka 
se tak řadí do kontextu nových a velmi nadějných přístupů k této oblasti. Její případná realisace 
někdy v budoucnosti by stála za úvahu.

Pokud  jde  o  výsledný  návrh,  který  je  kompromisem  mezi  původním  záměrem  a  praktickými 
možnostmi, jedná se již na první pohled o velmi zdařilý pokus o spojení nového sakrálního prostoru 
s tradičními prvky, jež lze označit do jisté míry „barokní inspirací“. Dílo je zasazeno do kontextu 
nejen s významnými okolními prvky (místo ztišení nedaleko dálnice, zároveň blízkost barokního 
komplexu v Kuksu),  ale  i  s  okolní  krajinou,  byť  uměle upravenou.  Za velmi důležité  považuji 
uchopení  základní  ideje:  sakrální  prostor  má  svá  specifika  (oproti  mnoha  současným  -  často 
kritisovaným -  řešením,  jež  mají  podobu  víceúčelových  hal)  a  je  třeba  jej  chápat  v  kontextu 
duchovní a umělecké tradice. Originalita tvůrce nespočívá ve vytvoření „něčeho ohromujícího, co 
nemá obdoby“,  ale ve vytvoření nového svébytného díla,  které se s pokorou dokáže včlenit  do 
proudu  života  a  organického  růstu  (zde  nelze  nevzpomenout  jako  příklad  geniálitu  Santiniho 
tvorby). 

Myšlenka kaple vychází z její funkce: vstupní vertikála odkazující k Bohu, zároveň – alespoň co do 
vnější podoby – orientovaná stavba (loď plující směrem k východu), co do půdorysu kapka stékající 
shůry („rorate  coeli  desuper“);  zajímavým způsobem tak  naznačuje  ascendentní  a  descendentní 
směr,  jenž s  modlitbou souvisí  (jak osobní,  tak liturgickou).  Využití  podélných nik venkovního 
prostoru jako možnosti posezení dává příležitost k odpočinku či meditaci v přírodním (upraveném) 
prostředí. Umístění zvonu, vedené praktickými důvody, je nápaditým estetickým prvkem, bylo by 
však třeba zodpovědět otázku jeho praktické funkčnosti. Stejně tak by v případě realisace projektu 
bylo třeba zamyslet se, popř. více rozpracovat otázku odtoku dešťové vody apod. Tyto věci se však 
již jeví nad rámec předložené studie (nutná spolupráce s architekty a dalšími odborníky).

Pokud  jde  o  interiér,  pak  „citace  baroka“,  použití  pískovcových  materiálů,  řešení  nepřímým 
osvětlením  působí  skutečně  zklidňujícím  dojmem,  a  zároveň  se  začleňuje  do  kontextu  řešení 
sakrálního prostoru v průběhu dějin. Je jasné, že se jedná primárně o kapli určenou k modlitbě a 
teprve  až  sekundárně  k  liturgickému  využití,  proto  je  prostor  ke  slavení  liturgie  řešen 
minimalisticky  a  zároveň  odvážně  (tradiční  nasměrování  celebrace  „versus  apsidem“),  což  lze 
vnímat jako vítaný příspěvek k současné debatě o podobě uspořádání liturgického prostoru. Škoda 
jen,  že  nebylo  možno  dosáhnout  ještě  skutečné  orientace  oltáře  ve  vlastním  slova  smyslu 
(směřování  k  východu)  –  ale  konečně  i  toto  řešení  spadá  do  „barokního  kontextu“  (narušení 
orientace z praktických důvodů). Také mírné předsazení pískovcového oltáře,  aby byl  naznačen 
obdélníkový tvar,  je  promyšleným detailem,  který prakticky řeší  omezení  okolním prostorem a 
podtrhuje tak důležitost, kterou oltář má. Z původního (nerealisovaného) záměru autora pak zůstalo 
alespoň umístění barokních pískovcových soch v čelním prostoru kaple, jež působí konsistentním 



dojmem v souvislosti s celým prostorem.

Závěrem  lze  tedy  hodnotit  předkládaný  návrh  jako  velmi  zdařilý,  přínosný,  ideově  důkladně 
promyšlený,  který  počítá  s  propojením  více  uměleckých  oborů.  Z  hlediska  diskuse  o  podobě 
posvátných  budov  jej  lze  zařadit  mezi  novodobé  tendence,  jež  bývají  někdy označovány jako 
kýžený „návrat sakrální architektury“, kde by mohl být podnětným příspěvkem. Zdá se, že autor by 
v budoucnosti mohl ještě promluvit v rámci svého oboru do tvorby určené k liturgickému využití. 
Stejně tak by bylo škodou, kdyby upadl v zapomenutí původní záměr předkládané práce.

Otázky  autorovi:  1)  Zda  se  počítá  s  funkčním  využitím  zvonu  v  průčelí  kostela,  při  jakých 
příležitostech – a jak by bylo toto jeho použití prakticky řešeno?

2)  Zda nebylo  možno  prostor  koncipovat  tak,  aby bylo  dosaženo maximální 
harmonie všech zamýšlených prvků – tedy včetně orientovaného oltáře?
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