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P�ísp�vek se zabývá �eskou sakrální architekturou v konkrétním d�jinném okamžiku. 
Protože d�je v oblasti architektury probíhají ve srovnání s politikou pomaleji, je 
zvolena ur�itá zóna bezprost�edního d�jinného okolí v rozsahu odpovídajícím 
rychlosti architektonického vývoje. St�edem této pomyslné zóny na d�jinné ose je rok 
1918, rok politického ustanovení samostatného �eskoslovenska. Je zkoumána 
architektura kostel� a souvisejících staveb a to p�edevším z hlediska reakce na 
probíhající celospole�enské události. Projevy historické situace jsou zkoumány v 
oblasti volby architektonického stylu konkrétních staveb, dále v kontextu zm�n v 
konfesních preferencích a kone�n� i v oblasti zájmu o hmotná vyjád�ení víry obecn�.  
Je zde hledána odpov�� na otázku, zda architektura v uvedeném období m�la úzký 
kontakt s duchem doby, tedy zda na n�j pouze reagovala, �i zda jej i spoluvytvá�ela.  

Klí�ová slova: �eská architektura, sakrální architektura – 20. století 

Czech Sacred Architecture in the Period of Origins of the Autonomous 
Czechoslovakia 

The contribution deals with Czech sacral architecture in particular historical moment. 
Because of the slow movement in the architectural area in comparison to politics, a 
certain zone of immediate historical period is chosen, which corresponds to the speed 
of architectural evolution. The midpoint of this imaginary zone on the historical axis is 
the year 1918, the year of political establishment of independent Czechoslovakia. In 
the present work the church architecture and the architecture of related buildings is 
studied mostly from the viewpoint of reactions on the progressing society events. The 
results of the historical situation are researched in the area of the preference of 
architectural style of particular buildings, also in the context of the changes in 
confessional preferences and finally also in the area of interest in material expression 
of the faith generally. In the present contribution an answer is searched to the 
question, if architecture in the mentioned time span had a close contact to the spirit of 
the present time, therefore, whether it only reacted on it, or whether it also constituted 
it. 

Keywords: Czech architecture, Sacral architecture – 20th century 



 175 

1 Úvod 

1.1 Vymezení rámce tématu 
�asovým st�edem zkoumaného tématu je rok 1918 a událost vzniku samostatného 
�eskoslovenska jako suverénního národního státu na map� Evropy. V oblasti 
sakrální architektury se zam��ujeme na okruh realizací, které se dobou svého vzniku 
za�azují do tohoto období a v hmotné podob� zachycují prom�nu kulturního klimatu 
související se zm�nami politickými. Nelze p�itom v tomto p�ípad� jednozna�n� tvrdit, 
že vztah mezi politikou a kulturou je vztahem p�í�iny a následku. Daleko spíše se 
jedná o soub�žné a vzájemn� se posilující tendence v politice i kultu�e. 

Vzhledem k rychlosti, která je vlastní architektonickému vývoji, volíme širší �asový 
záb�r než je uvedený �asový okamžik. Zhruba jej lze vymezit roky 1912 až 1930, je to 
ovšem ur�ení spíše orienta�ní.  

V p�ípad� diskuse o architektonických stylech lze uvést tém�� univerzální poznámku, 
že každý architektonický styl má ur�ité p�ípravné období, ve kterém se ješt� pln� 
neprojevuje, ale již se formují jeho charakteristické rysy. Ve smyslu této pr�b�žnosti a 
kontinuity je tedy t�eba chápat výše uvedené �asové limity. 

Geograficky se omezujeme na stavby realizované na území �eskoslovenska 
s výjimkou Slovenska a Podkarpatské Rusi. 

1.2 Metodologické poznámky 
S p�íchodem moderní doby po roce 1918 se pro ty v��ící, jejichž dosavadní víra byla 
spíše politicky vynuceným ústupkem rakousko-uherskému režimu než vnit�ním 
postojem, otev�ela možnost ve�ejn� deklarovat sv�j ateismus bez rizika p�ímých �i 
nep�ímých spole�enských sankcí. Nechceme zde zkoumat p�í�iny a podrobnosti 
tohoto jevu, ale pouze použít p�ístup, který i (v�decký) ateismus chápe jako jednu 
z možných forem artikulace lidské pot�eby po transcendenci.  

V tomto duchu potom musíme stavby realizované pro ú�ely, které se d�íve 
uskute�
ovaly výhradn� v chrámech a modlitebnách, chápat jako svého druhu 
nástupnické stavby vzhledem ke stavbám vysloven� sakrálním a v rámci tohoto 
nástupnictví jim v�novat pozornost. Mín�ny tím jsou p�edevším budovy ob�adních síní 
a krematorií, které s nar�stajícím ateismem a s r�stem obliby poh�bívání žehem 
zaujaly ve spole�nosti místo v n�kterých ohledech srovnatelné s chrámovými 
stavbami. Zpopel
ování bylo zákonem dovoleno až od roku 1919, d�íve bylo na 
území rakousko-uherské monarchie ur�eno pouze pro zlo�ince. 
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2 Historický kontext zkoumané látky 

2.1 Stru�ná rekapitulace obecných d�jin okolo r. 1918 
Od konce napoleonských válek na za�átku 19. století se musel víde
ský režim 
potýkat se stále siln�jší kulturní a politickou snahou jednotlivých národ� monarchie o 
vymezení se v��i centráln� vnucovanému n�meckému charakteru oficiální kultury i 
politiky. Krátká nad�je revolu�ních let po roce 1848 byla vyst�ídána další vlnou 
absolutismu, i když tentokrát již alespo
 hospodá�sky a správn� reformovaného. 
Postupný tlak a vynucování ústupk� ze strany �eských politik� postupn� vedl ke 
zlepšování �eské pozice v rámci monarchie. (Agnew, 2008, s. 189) 

V celé Evrop� prochází spole�nost vnit�ní transformací zp�sobenou pr�myslovou 
revolucí a objevují se nové impulzy v um�ní i v�d�. Rychle roste význam st�ední t�ídy, 
která se brzy stává v�d�í silou ve spole�nosti. P�es �etné ústupky �eským národním 
zájm�m si rakouské císa�ství si zachovává svou konzervativní tvá� až do epochálních 
výst�el� sarajevského atentátu na následníka tehdy již 66 let vládnoucího císa�e 
Františka Josefa I. v roce 1914.  

Následující první sv�tová válka zásadn� prom�nila politickou mapu Evropy. Vále�né 
zásluhy �eskoslovenských legioná�� a p�esv�d�ivost p�vodn� tém�� spiklenecké 
exilové národní rady p�im�ly vít�zné mocnosti k tomu, aby v prostoru mezi dv�ma 
n�mecky hovo�ícími velmocemi dostala svou d�jinnou p�íležitost �eskoslovenská 
republika. (B�lina, 1995, s. 141) 

2.2 Náboženská situace v �eských zemích okolo r. 1918  
Výraznou provázanost autorit státu a církve v historii rakouského císa�ství 
následovala v souvislosti s nar�stajícími separatistickými tendencemi jednotlivých 
národ� i tendence k odpoutání autority panovníka od autority Boží, které by u�inilo 
politickou revoltu moráln� p�ijatelnou. 

Reformy roku 1848 fakticky znamenaly vytla�ení vlivu náboženských institucí za 
hranice oficiální ve�ejné sféry. �eští liberálové se v akceptovaných reformních 
návrzích z roku 1849 vyslovili vesm�s pro naprostou náboženskou svobodu a rovnost 
všech církví. Záležitosti víry pak považovali za v�c ryze soukromou. (Mišovi�, 2001, s. 
71) To ovšem neznamenalo ztrátu vlivu katolické víry na myšlení širokých vrstev 
obyvatelstva. P�sobení nižšího kléru v oblasti všeobecné osv�ty a vzd�lávání mezi 
lidem bylo nyní, stejn� jako i d�íve, uznáváno jako nepochybný p�ínos pro kulturu 
národa. 

Postupné uvol
ování vztahu k církvi a politicky podbarvené zpovrchn�ní 
náboženského života v duchu volnomyšlenká�ství p�elomu století nemohlo obratem 
zm�nit zna�ný demografický vliv  k�es	anských církví. V posledním s�ítání lidu 
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provedeném v rakouské monarchii deklarovalo by	 pravd�podobn� z�ásti formální 
p�íslušnost ke katolické církvi 96,5 % obyvatel �eských zemí. V��ících kalvínského a 
luteránského vyznání byla 3 %. (Mišovi�, 2001, s. 76) Podíl ateist� je tedy v proporci 
statistické nep�esnosti. 

Roku 1921 se konalo první �eskoslovenské s�ítání lidu, jehož výsledky vypovídají jak 
o celkovém snížení po�tu v��ících osob, tak o p�esunu �ady v��ících do nekatolických 
církví. Podíl katolík� klesl na 81,9 % obyvatelstva, z toho v�tší pokles zaznamenaly 
�echy (78%) p�ed Moravou (90%). Hlavní p�í�inou tohoto poklesu byly zm�ny ihned 
v roce 1918, kdy se 750 000 p�vodn� �ímsko-katolických v��ících stalo zcela 
bezkonfesními a dalších 523 000 spoluvytvo�ilo Církev �eskoslovenskou. (Mišovi�, 
2001, s. 78)  

Následující s�ítání lidu v �eskoslovensku v roce 1930 pak znamenalo již spíše menší 
korekci výrazných zm�n v roce 1918. K �ímskokatolické církvi p�íslušelo 78 % 
obyvatelstva, k �eskoslovenské církvi 7,3 %, ke všem evangelickým církvím 4,7 % a 
k židovskému náboženství 1,1 %. Bez vyznání a nezjišt�ných bylo 8,9 %, z toho 
v �echách 10 % a na Morav� 3 %. (Mišovi�, 2001, s. 83). 

3 Sakrální architektura 

3.1 Sakrální stavby okolo r. 1918 
Jako p�íklad umírn�ného a konsekventního tradicionalismu, který postupn� integroval 
secesní, folklorní i moderní inspirace, lze uvést dílo Vladimíra Fischera, který v 1. 
polovin� 20. století p�edevším na Morav� realizoval asi 150 staveb. V roce 1908 byl 
podle jeho návrhu dokon�en kostel sv. Anny ve Vnorovech ve stylu v té dob� ješt� 
aktivn� rehabilitovaného neobaroka. Tuto historizující tendenci však postupn� opouští 
a p�echází k p�ístupu folkloristickému, jak je patrné z kaple Nejsv�t�jšího Srdce Pán� 
postavené v roce 1915 v secesním stylu s prvky vlašského lidového stavitelství 
v areálu dnes již neexistující vojenské nemocnice v Brn� – Králov� Poli. Zde lze 
p�edpokládat vliv tvorby Dušana Jurkovi�e. (Filip, 2008, s. 106)  Po válce realizovaný 
kostel sv. Jan Nepomuckého v Brn� - Starém Lískovci z roku 1923 již s p�edchozí 
Fischerovou tvorbou kontrastuje svými jednoduchými moderními formami, i když 
v tomto p�ípad� jsou spíše d�sledkem povále�ných požadavk� na hospodárnost 
stavby než výtvarného zám�ru autora. Návrh na kostel sv. Augustina v Brn� z roku 
1929, jehož stavba byla dokon�ena v roce 1935, však již prozrazuje v�domý diskurs a 
kompromis mezi dekorativním a konstruktivistickým myšlením. (Filip, 2008, s. 118) 

V dob� t�sn� p�ed za�átkem první sv�tové války lze mezi novými chrámy nalézt 
v roce 1914 dokon�ený kostel Neposkvrn�ného po�etí Panny Marie v Brn� od 
architekta Franze Holika, který práci na projektu zahájil už v roce 1906 v atmosfé�e 
tehdy typického konzervativního o�ekávání p�edstavitel� církve. Oproti tehdy 
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obvyklému historismu p�edstavuje p�íklad pozdní rozvinuté secese, jak v tvarování 
pr��elí, tak stylov� jednotným interiérem. Stavba je vzhledem k dob� svého vzniku 
pozoruhodná i ve své dob� novátorským použitím železobetonové klenby nad lodí. 
(Dvo�á�ek, 2005, s. 116) 

Stylov� pozoruhodná je mezi sakrálními stavbami tém�� ojedin�lá Betlémská kaple 
v Praze na Žižkov� od architekta Emila Králí�ka dokon�ená v roce 1914 ve 
vyt�íbeném kubistickém stylu. (Lukeš, 2006, s. 60) 

A�koliv v povále�ných letech nebyla stavba nových kostel� zdaleka prioritou ani 
nutností, prob�hla v Praze v roce 1919 velmi významná sout�ž na projekt katolického 
kostela na Vinohradech, jejíž velmi neobvyklý pr�b�h vyústil ve stavbu kostela 
Nejsv�t�jšího Srdce Pán� podle návrhu Josipa Ple�nika, který tak zúro�il sv�j zna�ný 
vliv na formování mladé architektonické generace. (Šlapeta, 1991, s. 35) Stavba je 
obtížn� stylov� za�aditelná s ohledem na autor�v osobitý projev kombinující 
klasicistní koncept s tém�� postmoderní koláží citací starov�kých architektur. 

Skute�ný vrchol sakrální tvorby �eské mezivále�né architektury tvo�í bezesporu 
puristické stavby, které dokonce p�ekra�ují hranice konfesí. Z katolických kostel� je to 
kostel sv. Václava v Praze – Vršovicích od Josefa Go�ára dokon�ený v roce 1930. 
Stejný autor navrhl v roce 1927 Ambrož�v sbor pro �eskoslovenskou církev 
husitskou v Hradci Králové. Za stavby srovnatelné kvality lze jist� považovat Hus�v 
sbor v Brn� od architekta Jana Víška z roku 1927 a o n�co pozd�jší stavbu Husova 
sboru v Praze na Vinohradech dokon�enou v roce 1933. Všem t�mto stavbám je 
spole�ný v té dob� tak�íkajíc celoevropský avantgardní charakter ur�ený prostými 
geometrickými formami, bílou omítkou a oprošt�ností od jakýchkoliv dekorativních 
prvk�. Prostorový koncept je ur�ován individualitou autor�, spole�ná je ovšem snaha 
o dosažení monumentálního p�sobení jednoduchými prost�edky. 

V rámci metodického p�ístupu uvedeného v bod� 1.2. musíme nutn� zmínit n�kolik 
pozoruhodných realizací ob�adních síní a krematorií z 20. let, na kterých se výjime�n� 
�istým zp�sobem znázor
uje pluralita architektonických styl� mezivále�ného období, 
do té doby nevídaná.  

Jsou to krematorium v Nymburku od Bed�icha Feuersteina a Bohumila Slámy z roku 
1923, krematorium v Pardubicích od Pavla Janáka z téhož roku a o n�co pozd�jší 
návrh ob�adní sín� na Úst�edním h�bitov� v Brn� od architekt� Bohuslava Fuchse a 
Josefa Poláška, která byla dostav�na v roce 1926. P�edevším srovnání mezi 
vícemén� sou�asn� dokon�enými krematorii v Pardubicích a Nymburku ukazuje již 
zmi
ované nap�tí mezi stylem národním a stylem mezinárodním. Janák�v 
rondokubistický návrh tém�� p�esn� napl
uje ideu národního slohu ve smyslu údajné 
slovanské zdobnosti a ornamentálnosti, zatímco dílo Feuersteina a Slámy svou 
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puristickou strohostí zaujímá vícemén� opa�nou názorovou pozici v duchu 
francouzského racionalismu Le Corbusierova. 

Ob�adní sí
 Úst�edního h�bitova v Brn� od architekt� Bohuslava Fuchse a Josefa 
Poláška z roku 1926 je monumentální stavbou s jednoduchým funk�n� 
determinovaným p�dorysem. Jak jednoduchost a funk�ní determinovanost p�dorysu, 
tak režné zdivo fasád mohou vzbudit asociaci až ke Kot�rovu modernímu 
p�edvále�nému projevu, i když zde již nenajdeme ani skromný pokus o skulpturální 
detail �i zdobný prvek.  

3.2 Výklad vývoje sakrální architektury okolo roku 1918 
P�ed za�átkem 1. sv�tové války jsou v �eské architektonické tvorb� patrné �ty�i 
základní názory. V linii kanonických sm�r� je to diskurs mezi doznívajícími historismy 
i s jejich neoklasicistní vlnou a prvními díly moderního architektonického uvažování, i 
když ješt� bez podpory teoreticky formulovaného programu. Mimo oblast tradi�ního 
architektonického kánonu stojí sv�ží secesní tvorba inspirovaná obnovou vztahu 
architektury k �emeslu a užitému um�ní. A také její geometrické variant�  ne zcela cizí 
fenomén �eského kubismu, hledající v krystalických formách výraz pro atmosféru 
nové doby. Nebylo však neobvyklé ani prolínání n�kolika z výše uvedených styl� 
v rámci jednoho stavebního díla. 

Po vzniku �eskoslovenské republiky jsou patrné dva základní protich�dné postoje 
vzhledem k mezinárodnímu architektonickému kontextu. Nov� nabytá politická 
samostatnost byla jist� d�vodem k demonstrativnímu prezentování svébytnosti 
národní kultury a architektura m�la hrát díky svému spole�enskému významu na 
tomto poli zásadní roli. Tento konzervativní proud n�kdy i zám�rn� zd�raz
oval znaky 
zjevn� odlišné od zahrani�ní produkce a precizoval prvky národního slohu. Mladá 
�eskoslovenská demokracie up�ednost
ovala tento styl pro oficiální ve�ejné stavby 
mající za úkol krom� svého ú�elu prezentovat navenek i d�stojnost nového státu. 

Bylo však d�jinnou kombinací až ironickou, že �eskoslovensko dostalo první možnost 
t�íbit sv�j národní kulturní styl v témže okamžiku, kdy v�tšina evropských kultur 
za�ala pod vlivem hr�z 1. sv�tové války národní tradicionalismy spíše opoušt�t a 
hledat nová východiska v �istot� a jednoduchosti moderního myšlení. Zklamání 
z ot�esu �i tém�� rozpadu dosavadních pevných hodnot vedlo k nechuti v��i minulosti 
obecn� a n�kdy až naivn� p�edpokládalo možnost nového za�átku ve všech 
oblastech života bez rušivých hlas� historického sv�domí. Bylo potom nanejvýš 
z�ejmé, že chce-li mladá �eskoslovenská kultura v Evrop� obstát, nesmí s t�mito 
hnutími ztratit kontakt. Pro jednotlivé stavebníky i architekty tak vyvstávalo dilema 
volby mezi konzervativním, tedy národním,  a progresivním, tedy mezinárodním, 
ztvárn�ním stavebních úloh, které ve�ejný a reprezentativní charakter sakrálních 
staveb rozhodn� nezjednodušoval. 



 180 

P�edevším nová �eskoslovenská husitská církev pak hojn� využívala možnosti 
nového a jednoduchého funk�ního stylu svých staveb k výraznému odlišení se od 
tradi�ních staveb katolické církve, na kterou navíc padal stín spojitosti s nedávno 
zaniklým rakousko-uherským mocná�stvím. Práv� jeho po století silou vynucovaná 
jednotnost a stejnost byla jedním z podstatných d�vod�, pro� mladá �eskoslovenská 
architektura p�i vzpomínce na cizí kulturní útisk hore�n� hledala nové formy, ze 
kterých by již nedýchala p�ísnost cizí nadvlády a kontroly. 

A byly to práv� tyto, v kontrapozici v��i dosavadním autoritám nov� nalezené formy, 
díky nimž mohla b�hem krátkých dvou desetiletí svobodného demokratického života 
mezi sv�tovými válkami stát v první linii evropského kulturního vývoje. (Marek, 1998, 
s. 280) 
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