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V dnešní době dochází v rámci celé Evropy k snižování počtu aktivně věřících u 
tradičních křesťanských církví. To sebou přináší i problematiku kostelů, jenž už nejsou 

využívány k svojí původní funkci. Konverze kostelů se tak stávají čím dál častějším 
úkolem práce architekta. Je velmi náročné spojit nalezení nové funkční náplně a 

zároveň docílit citlivého přístupu ke kulturnímu dědictví. Pomoci k nalezení 
optimálního přístupu má výměna zkušeností a mezinárodní spolupráce odborníků 
z evropských fakult architektury, kteří se tomuto problému věnovali v rámci setkání a 

workshopu v Berlíně, jehož úkolem bylo nalézt nové využití pro kostel Martin-Luther-
Gedächtniskirche, který je kromě ztráty svojí funkce, co by náboženského centra, 
zatížen i historií spojenou s nacistickou ideologií. 

Klíčová slova: Berlín, kostel, workshop, historie, mezinárodní, nacismus, architektura, 
komunitní centrum, Marindorf, Martin-Luther-Gedächtniskirche, církev, kulturní 
dědictví, památka 

 

Conversion of Martin-Luther-Gedächtniskirche in Berlin - an international 

workshop  

Nowadays there across Europe to reduce the number of active believers in traditional 
Christian churches. It also brings the issue of churches that are no longer used for its 

original function. Converting churches are thus becoming more and more common 
task of architectural work. It is very challenging to combine finding new content and 
functional at the same time achieve a sensitive approach to cultural heritage. Help to 

find the optimal approach is to exchange experiences and international cooperation of 
experts from European faculty who address this issue at a meeting and workshop in 
Berlin, whose task was to find a new use for the church of Martin -Luther-

Gedächtniskirche that in addition to losing its function, what religious center, 
burdened and history associated with the Nazi ideology. 
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heritage, monument 
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Obrázek 1: Součastný stav kostela Martin-Luther-Gedächtniskirche v Mariendorfu, 

Berlín. Zdroj: archiv autora  

1 Úvod  

Již několik let v rámci mezinárodní spolupráce mezi fakultami architektury 

připravují národní garanti z řad profesorů jednotlivých fakult témata z  oblasti 
kulturního dědictví, do jejichž řešení aktivně zapojují studenty participujících fakult. 
Součástí jsou i každoroční mezinárodní workshopy, které se již staly tradicí. V roce 

2011 hostilo Brno pod vedení garanta fakulty architektury VUT v Brně, paní 
profesorky Ing. arch. Heleny Zemánkové CSc., workshop zabývající se konverzí 
bývalé věznice na ulici Cejl v centru Brna na kreativní centrum. Na tuto úspěšnou 

akci, kterou podporoval i magistrát města Brna, na podzim loňského roku navázal se 
svým zadáním pan profesor Klaus – Dieter Koehler z Fakultat fur Architektur und 

Bauingenieurwesen , Hochschule fur Technik und Wirtschaft des Saarlandes, 
University of Applied Sciences. V Brně se téma týkalo problému jak opětovně zapojit 
do fungování města složitě využitelný areál bývalé věznice, který si sebou nese stín 

minulosti, jako místo kde byli vězněni a popravování političtí oponenti jak nacistického 
tak komunistického režimu. Pan profesor Koehler na to navázal úkolem, který nese 
několik zajímavých společných bodů s  tématem řešeným v Brně. Mezinárodní setkání 

a workshop v Berlíně se totiž zabýval nalezením nového funkčního využití 
protestantského kostela, který byl vybudován za vlády nacismu a jehož součástí jsou 
dodnes ideologické symboly Třetí říše. Jeho nové využití musí také reagovat na 

novou situaci v jeho okolí, kde se protestantská obec věřících zredukovala na 
minimum. Jako garant účasti studentů z  fakulty architektury v Brně jsem se zapojil do 
práce mezinárodního kolektivu. Právě podobnost některých aspektů obou témat pro 

mě byla příležitosti k srovnání přístupů ke kulturnímu dědictví v  jednotlivých 
evropských zemích, což se úzce vztahuje k tématu mojí doktorandské práce. 
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2 Mezinárodní workshop v Berlíně 

Mezinárodního setkání a workshopu v  Berlíně se kromě pořádající University of 
Applied Sciences Saarbrücken a naší Fakulty architektury Vysokého Učení 

technického v Brně účastnili partnerské univerzity Escuela Tecnica Superior 
Universidad de Sevilla (ES), Università di Firenze (IT) a Ecole d'Architecture de 
Nancy. Zástupce církve pan biskup Matthias Hoffman -Tauschwitz, který je spolu 

s profesorem Koehlerem iniciátorem myšlenky mezinárodního workshopu doufá, že 
právě mladá generace, kterou zde zastupují skup iny studentů z různých částí Evropy, 
pod vedením svých profesorů pomůže nezaujatě najít nové ideje jak přistupovat ke 

konverzi kulturnímu dědictví, které si nese stíny minulosti.  

Obrázek 2: Jihozápadní pohled na kostel. Zdroj: archiv Klaus -Dieter Koehler, Obrázek 
3: Částečně odstraněná výzdoba s nacistickou tématikou. Zdroj: archiv autora  

3 Berlín – vzorník soudobé architektury 

Studenti se díky organizátorům workshopu mohli na počátku pobytu seznámit s 
výjimečnou atmosférou města, jehož architektura a urbanismus byly silně 

poznamenány oběma nejtemnějšími ideologiemi dvacátého století. Jedna z nich stála 
za jeho skoro kompletním zničením a druhá za jeho rozdělením na dvě části, které 
nemá v novodobých dějinách obdoby. Obrovský stavební rozvoj, který město 

v posledních letech zažívá, do něj přivedl celou řadu předních světových architektů, 
kteří se snaží s dědictvím jeho historie s různou měrou citlivosti vypořádat. Exkurze 

byly připraveny do Reichstagu ( Norman Foster ),na letiště Tempelhof ( Ernst 
Sagebiel), do Friedrichwerdersche Kirche ( Karl Friedrich Schinkel ),  
Ausferstegungskirche ( IBA),  Neues Museum ( David Chipperfield ) a dalších staveb. 

4 Přístupy  mezinárodních studentských kolektivů  

V přístupu k řešení úkolu nového využití kostela se ukázalo, že pro studenty není 
ideologický „stín“ budovy tak zásadní problém. Za daleko důležitější považují 

opětovné zapojení budovy kostela do života městské čtvrti Mariendorf a do života 
celého Berlína. Právě ne zcela častá možnost konverze kostela a získání velmi 
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zajímavého prostoru často vedla k návrhům, aby kostel dostal kulturní náplň, která 

přesáhne hranice městské čtvrti a aby se stal místem kulturních akcí pro obyvatele 
celého Berlína i turistů, kteří ho navštěvují. To vše také podporuje jeho snadná 

dostupnost pomocí metra. 
Pro samotný objekt kostela je důležitá i jeho poloha v  urbanistickém bloku čtvrti. 

Jeho původní funkční náplň, jako místa pro obřady a setkávání náboženské obce, 

z něj v minulosti činili středobod života ve čtvrti a komunitě. Tuto výhodnou polohu si i 
přes necitlivé stavební zásahy v okolí udržel dodnes, což opět podporuje ideu jeho 
proměny v nový kulturní prostor schopný přilákat své nové uživatele. Urbanistická a 

funkční analýza nejbližšího okolí čtvrti přinesla poznatky o značně nesourodé 
zástavbě v bloku, která ne vždy šťastným způsobem proniká až do úplné blízkosti 
kostela. Také funkční nabídka okolních budov je značně monotematická, kromě 

obytných budov se v okolí nachází řada školských zařízení, kterou jsou rozptýleny do 
většího počtu budov, jak v nejbližším okolí kostela, tak i v blocích na něj navazujících. 
Kostel samotný je doplněn ještě o komunitní křesťanské centrum, které je využíváno 

o něco více, než samotný kostel. Právě potřeba společného prostoru pro kulturní 
akce mládeže, ze vzdělávacích institucí v blízkosti se může vhodně doplňovat s ideou 

kulturního centra přesahujícího hranice městské čtvrti a být přínosem i pro její 
obyvatele. 

Obrázek 4: Urbanistická situace bloku. Zdroj: archiv Markéta Wallo 

5 Prezentace studentských prací 

Na závěrečném projektu nakonec pracovalo devět mezinárodních studentských 

týmu, kdy v každém týmu byl pouze jeden zástupce z  každé univerzity, což bylo 
zárukou opravdu velké rozmanitosti výsledných návrhů. Většinu studentských prací 
spojovala myšlenka, že dřívější přirozené centrum života v  městské čtvrti, kterým byl 

kostel je potřeba nahradit centrem novým. Funkci náboženství, které dříve spojovalo 
život komunity nahradit něčím novým, co k  sobě přiblíží dnešní rozmanitou 

multikulturní a multigenerační směs obyvatel čtvrti Mariendorf. Většina studentských 
kolektivů se tedy soustředila na potřeby obyvatel čtvrti, na vytvoření kulturního 
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polyfunkčního centra vhodného pro pořádání koncertů, přednášek, výstav, 

doplněného o prostory pro čítárny, občerstvení ve formě kavárny jak v interiéru tak 
exteriéru. Všechny návrhy směřovali k  maximální rozmanitosti nabídky funkcí 

v současné době téměř nevyužívaného  areálu kostela. Jeho význam, jako nového 
centra podpořili i návrhy na nové urbanistické řešení celého mě stského bloku, kdy se 
nebáli odstranit nevhodné a nekvalitní stavby v jeho okolí. Často se objevovali i 

odvážné návrhy staveb a přístaveb, které měli pomoct rozšířit nabídku funkcí, jimž 
samotný objekt kostela nestačil. Právě snaha o maximální nabídku funkcí a služeb 
nutila studentské kolektivy ke kreativnímu přístupu při práci se specifickými prostory a 

typologií kostela. Byly vyzkoušeny nejrůznější cesty, jak získat vhodné prostory pro 
nové využití. V projektech je možné vidět návrhy na odstraňování částí interiéru, 
návrhy na vestavby, přístavby či dokompletování novými stavbami a vytvoření celého 

nového areálu s budovou původního kostela. V interiérech všechny kolektivy hledaly 
odpověď na otázku jak naložit se symbolikou třetí říše. Studenti ve svých projektech 
zdůraznily připomínku na temnou část historie, kdy státní ideologie zasahovala i do 

takových oblastí jako byl náboženský život. Studentské projekty prezentují ukázky 
následujících vizualizací.  

Obrázek 5: návrh týmu ve složení Paulík, Naranjo, Schwarb. Zdroj: archiv autora 

Obrázek 6: Částečně návrh týmu ve složení Deales, Bednaříková, Wallo. Zdroj: 
archiv autora 

6 Návrh kolektivu ve složení: Oldřich Navrátil, Stefano Galgani, 
Jesús Alberto Pulido Arcas 

Návrh naší skupiny vycházel z funkční analýzy okolí, kdy jsme se rozhodli pro 

vytvoření nového komunitního centra, které by navázalo na již stávající komunitní 
centrum, jenž je součástí diakonie a které jako jediné ještě funguje. Komunitní 
centrum bylo nově vymezeno jako multigenerační a jeho hlavní so učástí se měl stát 

polyfunkční prostor pro kulturní aktivity utvořený v  lodi kostela. Ten měl zároveň 
sloužit jako důstojný prostor i pro prezentace kulturních aktivit mládeže ze 
vzdělávacích institucí, z nichž některé leží doslova několik metrů od budovy. Hlavní 
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polyfukční prostor pro živou kulturu měl být doplněn o výstavní prostroy, čítárnu, 

kavárnu, místnosti pro komunitní aktivity či zájmovou činnost a prostory pro 
připomenutí historie kostela s tématikou provázanosti náboženství a ideologie během 

vlády nacismu. Hlavní myšlenkou bylo, aby se nové komunitní centrum stalo cílem 
pro co nejširší spektrum obyvatel z jeho blízkého okolí a zároveň mělo co nabídnout i 
obyvatelům a návštěvníkům celého Berlína. Samotná typologie kostela a jeho 

dispoziční řešení neposkytují možnost komfortního řešení, jako realizovat polyfunkční 
sál. Také našemu velkorysému konceptu samotné prostory kostela nestačí, proto je 
součástí návrhu i nová přístavba ze strany vstupu do kostela. Formálně je náš návrh 

rozdělen do tří částí. Prostoru hlavní lodi kostela, věže kostela a nové přistavby. 
Hlavní loď kostela samotného bude sloužit čistě jako polyfunkční sál pro kulturní 
akce. V rámci stavebních úprav zde dojde jen ke zkomfortnění prostoru aniž bychom 

výrazně zasáhli do jeho formy či výzdoby. Úpravy by se týkaly realizace nové dvojité 
podlahy, nahrazení nepůvodního prosklení oken, otevření a prosvětlení části stropní a 
střešní konstrukce. Ochoz v patře by sloužil jako výstavní prostor, který by nepřekážel 

živým kulturním akcí v přízemí. Věž kostel by měla získat symbolický význam jakého 
si komunitního majáku a byla by z vnějšku nově nasvícena. Samotné vnitřní prostory, 

které jsou členěny do malých místností a vertikálně jsou obtížně dostupné by sloužily 
jako obslužné a technologické zázemí objektu. Nová přístavba při vstupu do budovy 
je tovořena dvěma křídly vybíhajícími po stranách kostela, které jsou spojeny 

přemostěním a tvoří vstupní atrium do samotného kostela. Novostavba poskytuje 
komfortní prostory pro funkce, které by šly do původního objektu jen těžce začlenit. 
Novostavba poskytuje dostatek prostoru pro novu kavárnu, čítárnu, kanceláře 

zaměstnanců, místnosti pro spolkový život a zájmové kroužky obyvatel čtvrti. Doufám, 
že i náš návrh pomohl zástupcům církve a správcům kostela k rozšíření jejich 
představy o možnostech, které rekonverze kostela přináší. 

 

 

Obrázek 7: návrh týmu ve složení Navrátil, Galgani, Pulido Arcas. Zdroj: archiv autora  
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7 Závěr 

Mezinárodní workshop přinesl nejen nové návrhy konverze opuštěného kostela 
v Berlíně a možnosti pro záchranu tohoto kulturního dědictví, ale umožnil i srovnání 

jednotlivých národních přístupů k této problematice. Je možné pozorovat, že existuje 
více možností pohledu na hodnocení kulturního dědictví, které jsou rozšířené i o další 
aspekty než je historická a architektonická hodnota objektu či areálu. Pro studenty 

z fakulty architektury VUT v Brně, kteří byli zapojeni v mezinárodních kolektivech, 
bylo určitě přínosné moci srovnávat metody práce svých zahraničních kolegů. Mnozí 
z nich pak na tématu konverze kostela Martina Luthera Gedächtniskirche pokračovali 

i v rámci své semestrální ateliérové práce. 

Obrázek 8: vizualizace semestrální práce Markéty Wallo. Zdroj: archiv Markéta Wallo 
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