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Transformation Challenges: Czech Church Architecture in 
the First Half of the Twentieth Century

During the first half of the twentieth century, church architecture in the Cen-
tral European area – determined, around 1900, by the framework of architec-
tural historicism and eclecticism – absorbed a number of influences that led to 
its radical transformation. 

On one level, this transformation followed from the development of archi-
tecture as a field, where radical changes took place in the functionalist era 
between the two world wars. It took long for the revolution to reach the church 
milieu, with the exception of churches for new denominations who sought to be 
different from the established ones. Therefore, conservative views and modern 
trends opposing them existed in parallel.
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Sakrální architektura středoevropského prostoru, která byla okolo roku 
1900 určována výhradně rámcem architektonického historismu a eklektis-
mu, absorbovala v průběhu první poloviny 20. století řadu vlivů, které vedly 
k její zásadní transformaci.

Jednou rovinou této transformace byl obecný vývoj architektury jako 
oboru, který ve formě meziválečného funkcionalismu od základu změnil 
svou konstituci. Tato revoluce pronikala do sakrálního prostředí spíše po-
zvolna, výjimku tvoří pouze stavby pro nově vzniklé církve hledající odliš-
nost od těch již etablovaných. Paralelně se tak projevovaly názory konzer-
vativní a vůči nim antagonistické moderní trendy. V meziválečném období 
tedy lze nalézt sakrální novostavby záměrně navazující na historické tva-
rosloví i tradiční materialitu a současně s nimi i progresivní díla užívající 
strohých forem geometrické abstrakce k dosažení dosud nepojmenovaného 
prožitku čistoty a jednoduchosti. Kromě stylově čistých příkladů v obou 
těchto vývojových osách můžeme nalézt celou řadu specifických děl, jejichž 
tvůrci hledali určitou kompromisní formu ve velmi polarizovaném názo-
rovém prostředí. Pro řadu z nich nešlo o skokovou změnu názoru, nýbrž  
o postupnou celoživotní transformaci. Jiní odmítli funkcionalismus zcela,  
a vědomě hledali jinou cestu.

Druhou rovinou transformace architektury byly obecný společenský vý-
voj stejně jako vývoj politický, které měly na život věřících podstatný vliv 
a vedly ke změnám liturgie, spirituálního prožívání i úlohy náboženství  
v rámci života moderního člověka. Tyto změny posunuly chápání sakrální 
architektury směrem k důrazu na její kolektivní charakter jako místa shro-
mažďování. Můžeme samostatně zmínit zásadní vliv liturgické reformy 
katolické církve, která sice probíhá až od druhé poloviny 60. let, avšak její 
základní principy a nasměrování se formovaly již v meziválečném období.

Všechny uvedené vlivy znamenaly během několika krátkých desetile-
tí množství impulzů, které pro svou četnost a rozmanitost vedly k jistému 
druhu stylové atomizace, jejíž vliv přetrvává v české sakrální architektuře 
až do současnosti.
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