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Anotace 

Výsledky Druhého vatikánského koncilu vnesly do liturgie zásadní změny, které se 

dotkly rovněž liturgického prostoru. Totalitní komunistický režim vládnoucí v té době 

v českých zemích však umožnil aplikaci koncilních usnesení do praxe jen ve velmi 

omezené míře a tak je pokoncilní dění na poli liturgie v Čechách poněkud specifické. Po 

revoluci nastává bouřlivý vývoj, který kromě všech pozitiv přináší také jistá negativa 

pramenící z rychle se uvolňujících kleští nesvobody.  

Cílem této práce je zmapovat stav diskuse o liturgickém prostoru právě v tomto 

období, tedy od Druhého vatikánského koncilu po současnost. 

Teoretická část nejprve nabízí souhrn stavu diskuse v našich zemích v období před 

Druhým vatikánským koncilem, následně předkládá čtenáři stručnou zmínku o koncilním 

pojetí sakrálního prostoru a uzavírá ji pojednání o předkoncilním a pokoncilním 

evropském kontextu. 

Výzkumná (praktická) část obsahuje vlastní posouzení materiálů vyhledaných na 

základě rešerše. Hodnocení podkladů je děleno podle třech hlavních kritérií. Prvním je 

historické hledisko řadící materiály dle doby jejich vzniku. Druhé, kvalitativní hledisko, dělí 

materiály podle jejich druhu a určení cílového uživatele. Hlavním hodnotícím kritériem 

třetího, tematického hlediska, je téma diskuse v rámci látky liturgického prostoru.  

V závěru jsou výsledky analyzovány, shrnut současný stav a případný posun 

diskuse a kriticky zhodnocena aplikace poznatků v praxi. 

Diplomová práce přímo navazuje na stejnojmennou bakalářskou práci téhož 

autora, ve které bylo zkoumáno období dřívější, tedy od počátku publikace odborných 

tematických pramenů do Druhého vatikánského koncilu. Doplňuje tak zbývající část 

výzkumu a společně s předchozí prací podává ucelenou zprávu o stavu diskuse o 

liturgickém prostoru v českém jazykovém prostředí. 
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Abstract 

The outcomes of the Second Vatican Council have brought essential changes into 

liturgy, having impacted the liturgical space as well. However, the totalitarian communist 

regime that was in power in Czech lands at the time allowed only a limited space for the 

application of the Council outcomes in practice. That is why the post-Council situation in 

liturgy is in many ways unique in the Czech Republic. After the Velvet Revolution there 

was a rapid and rapturous development that has brought not only positives, but also 

certain negatives stemming from the too-quickly loosening grip of bondage. 

The aim of this thesis is to monitor the state of the discussion on liturgical space in 

the period between the Second Vatican Council and the present day. 

The theoretical part looks at the summary of the discussion in the Czech Republic 

before the Second Vatican Council, then briefly presents concept of sacred space of the 

Second Vatican Council and at the end outlines the pre-Council and the post-Council 

European context. 

The practical part consists in the finding, researching and evaluating of materials 

concerning the subject. They have been assessed according to three main criteria. The 

first is a historical viewpoint sorting the materials by the time they came into being. The 

second classifies them by the kind and the target group they address. The third aspect 

pays attention to the thematic focus of the contributions concerning liturgical space. 

The conclusion lies in analysing the outcomes, characterising the present state of 

discussion including possible shifts that may have taken place as well as outlining the 

possibilities of using the critically assessed findings in practice. 

This work is a direct follow-up of my bachelor’s work of the same name where an 

earlier period was examined, namely that between the time when professional 

documents on the topic started to be published, and the Second Vatican Council. The 
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present work thus makes the overall picture more complete, providing a comprehensive 

report on the state of discussion on liturgical space in Czech-speaking lands. 
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1 ÚVOD 

Liturgický prostor a jeho utváření je v rámci architektonicko-umělecké tvorby 

naprosto specifickou záležitostí. Nejde jen o umělecký záměr, který se tu v podobě stavby 

zhmotňuje. Stavba samotná by totiž svým projevem měla odkazovat na ducha liturgie, 

neboť by neměl existovat rozpor mezi tím, co se děje uvnitř stavby, a vnímatelným 

poselstvím samotného objektu kostela.1 Aby byl naplněn takový předpoklad, je potřeba 

dbát na to, aby liturgický prostor „odpovídal novým potřebám a povaze doby“2, jinak 

bude z pohledu člověka neaktuální, těžko uchopitelný a použitelný. 

Je tedy nezbytné se neustále ptát, jak dnešnímu člověku skrze umění 

zprostředkovat prostor k otevřené komunikaci s Bohem (nejen) uprostřed liturgického 

shromáždění. To předpokládá širokou diskusi zahrnující poznatky z mnoha oborů. Vždyť 

jen při zkoumání plánů kostelů „bychom mohli napsat celé dějiny eklesiologie … natolik 

jsou těsné vztahy mezi koncepcí budovy a sebepochopením společenství, jež se v něm 

shromažďuje.“3 

Předkládaná práce (společně s předchozí bakalářskou prací téhož autora)4 má za 

cíl čtenáře komplexně provést touto diskusí o liturgickém prostoru se specifikem českého 

jazykového prostředí, a to v průběhu historie od počátku 19. století po současnost. 

 

 

Když se zamyslíme nad tím, jak lze obecný prostor upravit na prostor jiný 

s konkrétním účelem či takový prostor vytvořit, z pragmatického hlediska dojdeme 

k tomu, že nám obvykle postačí mechanicky splnit několik základních normových nařízení, 

podmínek, rozměrů či pouček, abychom dané místo mohli typologicky deklarovat dle 

určené potřeby užívání. Takto lze zjednodušeně postupovat u staveb, kde je funkce 

                                                      
1 Srov. KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI: Všeobecné pokyny k Římskému misálu (Institutio 
generalis Missalis Romani), 20. IV. 2000 (editio typica tertia 2002), Praha: Česká biskupská konference, 
2003, čl.288; KOPEČEK Pavel: Pojetí sakrálního prostoru v dílech církevních otců, in: FILIP Aleš – SCHMIDT 
Norbert (ed.): Dům Boží a brána nebe ve 20. století: Studie o sakrální architektuře [texty z kolokvia 
pořádaného Mikulovským centrem pro evropskou kulturu ve spolupráci se Státním archivem Břeclav se 
sídlem v Mikulově, 5.–6.11.2005]. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, 15. 
2 Srov. IGMR, čl.289. 
3
 DE CLERCK Paul: Moudrost liturgie a jak jí porozumět, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. 

4 JIRSA Prokop: Diskuse o liturgickém prostoru v českém jazykovém prostředí - historie a současnost. 
[rukopis] : bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011. 
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hlavním a de facto jediným měřítkem. Cílem architekta by pak samozřejmě mělo být 

takový prostor pozvednout na – alespoň základní – uměleckou úroveň. 

Sakrální prostor5 je ve své funkci naprosto specifický. V mnohem větší míře se zde 

uplatňuje genius loci místa, kontext prostředí, bezprostřední okolí prostoru či návaznosti 

exteriéru a interiéru. Stejně tak je nutno do úvahy zahrnout úplně jiné očekávání 

pozorovatele – uživatele než u ostatních staveb. Nelze se tedy domnívat, že onu sakralitu 

místa vytvoříme mechanickým navršením tvarů či prvků charakteristických pro posvátné 

prostory.6  Posvátný prostor se zkrátka nedá jednoduše typologicky „zaškatulkovat“. 

Tvorba takového místa totiž naprosto jasně vyžaduje, aby se jí ujal umělec – architekt, 

který má již od počátku před očima úlohu vytvořit nejen kvalitní architekturu, ale 

především místo setkání člověka s Bohem. 

 

Již od počátku lidské existence byly sakrální stavby (i mimo křesťanskou kulturu) 

tím nejvýznamnějším architektonickým dílem člověka. Ve svém proslulém traktátu to 

dokládá antický teoretik architektury Marcus Vitruvius Pollio, který posvátné stavby 

považuje za prototypy veškeré dobré architektury, protože jejich pořádajícím principem je 

symmetria – harmonický vztah jednotlivých komponent a celku.7 Důležitým faktorem pro 

něj tedy byla uspořádanost celku. Podobně jako Vitruvius se o mnoho století později Leon 

Krier domnívá, že klíčovou vlastností kvalitní architektury, sakrální architekturu 

nevyjímaje, je shoda formy a obsahu, tedy opět uspořádanost celku.8 

Na otázku „Kde slavit liturgii církve?“ před nás Katechismus nejprve staví odpověď, 

že „uctívání Boha není bezpodmínečně vázáno na žádné výlučné místo, protože celá země 

je svatá a nejdůležitější je shromáždění Božího lidu na jednom místě.“9 Vzápětí však 

dodává, že ve svobodném světě křesťané budují stavby k bohoslužbě nejen jako prostory 

                                                      
5 Pojem „sakrální prostor“ obecně označuje široké pole jedné typologické skupiny staveb v rámci 
architektonické tvorby. Vzhledem k potenciálním nejasnostem je pro účely této práce pojem vymezen 
v předchozí bakalářské práci a ve stejném smyslu (tedy shodně s významem spojení „liturgický prostor“) 
bude používán i zde – dále viz JIRSA: op. cit., 8–9. 
6 Srov. HLAVATÝ Pavel, KRATOCHVÍL Zdeněk: Skutečně posvátný prostor musí mít nějaký důvod, in: ERA 21 
4 (2004), 47. 
7 Srov. VITRUVIUS POLLIO, Marcus: Deset knih o architektuře. 4. vydání. Praha: Arista, 2009, svazek III., 
kap.1.  
8 Srov. KRIER Léon: Architektura – volba nebo osud, Praha: Academia, 2001, 25–29. 
9 Srov. Ef 2,20-22; 1 Kor 3,16–17; Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2002, čl. 1179. 
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jejich setkání s Hospodinem, ale také jako svědectví přítomnosti církve v tom místě.10 

Bohoslužebný charakter prostoru kostela má dále „vybízet k usebranosti a k tiché 

modlitbě“11 a nést v sobě symbolický eschatologický význam „přechodu ze světa 

zraněného hříchem do světa nového života, k němuž jsou povoláni všichni lidé.“12 

Magisterium nám předkládá ještě další základní texty pojednávající o sakrálním prostoru 

kostela: „Dům modlitby…má se skvít čistotou a má být upravený pro modlitbu a posvátné 

obřady.“13 V sedmé kapitole Konstituce o posvátné liturgii Druhého vatikánského koncilu 

nalézáme pojednání o umění užitém v sakrálním prostoru. Kromě toho, že jsou na něj 

kladeny ty nejvyšší požadavky, je potřeba, aby umělecká díla architekturu nevyjímaje 

dokázala člověka oslovit a „co nejvíce přispět k oddanému otevření lidské mysli vůči 

Bohu.“14 

Architekt utvářející takovou stavbu – kostel – je tak postaven před tři základní 

úlohy: vytvořit prostor pro setkání s Bohem, vytvořit prostor pro setkávání společenství 

Božího lidu a zároveň vytvořit prostor, ve kterém je obsažena eschatologická přesažnost 

lidského stvoření15, to vše samozřejmě v náležité architektonické kvalitě. Umělec tak 

nemůže být pouhým plnitelem jednotlivých nařízení (která je samozřejmě povinen 

dodržet), ale jeho úkol je především v tom, aby sakrálnímu prostoru vetknul přirozený 

náboj místa Boží přítomnosti uprostřed Božího lidu – církve. 

K tomu všemu je třeba mít na paměti, že církev je „‚duchovním domem‘, takže 

kostelní prostor je prostorem, který je třeba nově a jinak interpretovat, stále nově ho 

naplňovat životem.“16 Uspořádání kostela tak v průběhu historie odráží v jistém smyslu 

uspořádání, vnímání a stav společnosti. Po odchodu křesťanů ze synagog, tedy v době 

těsně po Kristově zmrtvýchvstání, se křesťané shromažďují provizorně po soukromých 

domech. Spolu s šířením křesťanství a koncem pronásledování v Římské říši se ukazuje 

potřeba většího shromažďovacího prostoru, kterou naplňují baziliky. Při vzestupu mnišství 

se odděluje chór od lodi. V románských bazilikách přichází snaha o zhmotnění obrazu 

„Boží říše“, v gotických zase obrazu „Božího města“, což je pro tehdejší velmi málo 

                                                      
10 Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1180–1181. 
11 Srov. tamtéž, čl. 1185. 
12 Srov. tamtéž, čl. 1186. 
13 DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret o službě a životě kněží Presbyterium ordinis (ze dne 7. prosince 
1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995,  čl. 5. 
14 DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum Concilium (ze dne 4. prosince 
1963), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995,  čl. 122. 
15 Srov. BRONKOVÁ Johana: Sakrální prostor, in: Architekt 12 (2008) 2, 89. 
16 SCHMIDT Norbert: Fénix sakrální architektury, in: ERA 21 4 (2004), 53–54. 
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gramotnou společnost jasnou a čitelnou představou Boha jako transcendentní existence. 

V době barokní se akcent obrací na svatostánek a na kostel jako „nebeský trůnní sál“. 

Vývoj spěje dále přes liturgický funkcionalismus 20. století až do dnešní doby obecně 

přeplněné neuspořádaným multimediálním ruchem. Znovu je tedy potřeba nacházet 

formu, která je pro dnešního člověka přirozeně přijatelná a zároveň ho přivádí ke vnímání 

znamení a skutečnosti Boží existence.17 Znovu je potřeba aktualizovat a v kontextu 

liturgických staveb nově objevovat význam obrazu církve jako Božího lidu, jako „Těla 

Kristova“18 a „chrámu Ducha svatého“19.20 

1.1 CHARAKTERISTIKA PROBLEMATIKY
21 

Dle výše uvedeného lze konstatovat, že vnímání a podoba liturgického prostoru je 

z výrazné části ovlivňována vývojem společnosti a jejím dobovým nastavením 

(samozřejmě, že jednotlivé klíčové prvky pro účely liturgie jsou dané, to ale neznamená, 

že mají stálou pozici či že se jejich význam v průběhu dějin neměnil22). Různé sociologické 

akcenty tak vytvářejí podhoubí pro reinterpretaci uspořádání liturgického prostoru 

v průběhu dějin a důležitý podklad pro potřebnou diskusi na toto téma.23 Jde tedy o jakési 

neustálé „novočtení“ liturgického prostoru napříč historií, které je úzce svázáno 

s duchovními důrazy dané doby, tedy s neustálým poznáváním Krista přítomného v tomto 

světě.24 

Dvacáté století přineslo celou řadu takových podnětů. Dva světové válečné 

konflikty mění celou společnost a společně s dalšími událostmi přinášejí radikální 

sociologické a kulturní změny a změny ve vnímání společenských poměrů (lidská práva, 

práva žen, práva menšin, hodnotový systém, přístup k transcendentnu atd.).25 

Technologické a komunikační zrychlení paradoxně velmi zhoršuje přirozenou lidskou 

                                                      
17 Srov. Sacrosanctum Concilium, čl. 7. 
18 Srov. 1 Kor 12,27. 
19 Srov. 1 Kor 3,16;  
20 Srov. Die deutschen Bischöfe – Liturgiekommission: Leitlinien für den Bau und die Ausgestaltung von 
gottesdienstlichen Räumen – Handreichung der Liturgiekommission der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn: 
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 2002 (6. přepracované vydání, 1. vydání 1988), 9; SCHMIDT: 
op. cit., 53–54. 
21 Srov. JIRSA: op. cit., 11–14. 
22 Srov. např. svatostánek v průběhu barokní doby – srov. SCHMIDT: op. cit., 54. 
23 Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes (ze dne 
7. prosince 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995,  čl. 4–10. 
24 Srov. ADAM Adolf: Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj, Praha: Vyšehrad, 2001, 18–19. 
25 Srov. BENEDIKT XVI.: Encyklika Caritas in veritate, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, 27–
42. 
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komunikativnost a mezigenerační porozumění. Církev musí na tyto změny reagovat, a to 

nejen na poli liturgie, což se projevuje snahami různých reformních hnutí v první polovině 

20. století, které nakonec společně s ostatními impulsy vyústí v reformy Druhého 

vatikánského koncilu. 

Ten se stává v mnohých oblastech historickým mezníkem. Nejinak je tomu i 

v oblasti liturgie.26 Celková obnova přináší řadu změn, které se stanou předmětem dalších 

diskusí o představě jejich zavedení. Tehdejší Československo se nachází v situaci, kdy se 

státní orgány snaží všemožně omezit činnost církve na minimum. Totalitnímu režimu 

navzdory ale přichází liturgická obnova i do komunistického Československa a koncilní 

reformy jsou tak realizovány i u nás. Rozhodně to ale není za ideálních podmínek a 

v ideálním stavu, realizace je částečná a diskuse ohledně zavádění jednotlivých změn 

omezená.27 To je nejlépe patrné právě na úpravách liturgických prostorů, které sice 

probíhají, ale pouze s ohledem na tehdejší možnosti. 

Po revoluci se v 90. letech otevírají nové možnosti nabyté svobody a komunikace 

se světem. Znovuobnovení řádné akademické obce, kterou se komunistický režim snažil 

zlikvidovat, přináší nové možnosti odborných teologických diskusí, které v totalitním 

období z veřejného prostoru takřka vymizely. Jejich nepřítomnost měla bohužel delší 

dosah28 a promítla se i do nových realizací liturgických staveb porevolučních let. 

V Čechách a především na Moravě tak vznikají překotná a nekvalitní řešení bez hlubší 

úvahy nad smyslem liturgického prostoru vedená spíše nadšením než touhou po dobrém 

výsledku.29 

V průběhu dalších let dochází ke dvěma jevům, které přispívají k větší kvalitě 

liturgických staveb. Prvním z nich je obnovení odborné diskuse jak z hlediska teologie, tak 

z hlediska architektury a umění. Druhým z nich je postupný úbytek praktikujících katolíků, 

                                                      
26 Srov. Sacrosanctum Concilium, čl. 21. 
27 Srov. OPATRNÝ Aleš: Kardinál Tomášek a pokoncilní proměna pražské arcidiecéze, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2002, 202–203; MATĚJKA Jan: Kardinál Tomášek a liturgická obnova, in: 
OPATRNÝ Aleš (ed.): Kardinál Tomášek a koncil, Praha: Pastorační středisko, 2002, 90–95. 
28 Srov. OPATRNÝ Aleš: Biskup Tomášek a uskutečňování koncilu v pražské arcidiecézi, in: OPATRNÝ Aleš 
(ed.): Kardinál Tomášek a koncil, Praha: Pastorační středisko, 2002, 121–122. 
29 Srov. POMETLO Jiří: Sakrální architektura v českých zemích (1945-2004), in: ERA 21 4 (2004), 64–67. 
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který paradoxně přináší promyšlenější úvahy nad jednotlivými investicemi, jejich 

významem, kvalitou a trvalou hodnotou.30 

Mluvíme-li o liturgickém prostoru v podobě kostelů a kaplí, nelze také opomenout 

jejich sociologicko-kulturní význam. I přes postupující sekularizaci evropské společnosti 

jsou kostely stále vnímané jako stavby výjimečné, jako stavby, které jsou lokálními 

identifikátory, významnými prvky v urbanistické struktuře, nositeli kultury a umění a 

v neposlední řadě jako místa setkání, zklidnění a jako útočiště pro všechny potřebné, kteří 

hledají prostor pro ztišení.31 Tuto aktuální úlohu liturgických staveb v dnešním světě 

zdůraznil i papež Benedikt XVI. v roce 2011 vyhlášením tzv. Nádvoří pohanů (národů), kdy 

na základě myšlenky vycházející z obrazu Velkého nádvoří Jeruzalémského chrámu (tedy 

místa, kde docházelo k setkávání pohanů, nevěřících a cizinců se znalci Písma a ke 

vzájemným dialogům o víře), ustanovil novou dialogickou strukturu mezi věřícími a 

nevěřícími. Toto „území“ vytvořené na prahu sakrálního prostoru32 tak přináší možnost 

setkání a dialogů o víře, a to vše v naprosté svobodě a s plným respektem k druhému.33 

Při vytváření liturgického prostoru je tedy potřeba zohlednit velké množství 

aspektů, což pro architekta – zhotovitele znamená nelehkou úlohu. Aby si taková stavba 

zachovala určitou universalitu především v rámci své hlavní bohoslužebné úlohy, nemůže 

být koncepce uspořádání stavby tvořena rozhodnutím jednoho člověka či koncentraci na 

jeden konkrétní prvek prostoru34. Takový princip by mohl vést k jednostrannému 

pochopení a nefunkčnosti místa. 

                                                      
30 Srov. např. Mladá fronta DNES: NEZBOHATNEME – rozhovor s biskupem Františkem Radkovským, MfD 
6.1.2014. [online]. c2014 [citováno 16. 02. 2014]. Dostupný z WWW: < 
http://www.bip.cz/nezbohatneme/>; 
Centrum.cz: Přehledně: Církve v Evropě se platí z darů i daní [online]. c2014 [citováno 16. 02. 2014]. 
Dostupný z WWW: <http://aktualne.centrum.cz/zahranici/grafika/2012/11/19/cirkve-v-evrope-se-plati-z-
daru-i-dani/>. 
31 Srov. KUPKA Jiří: Duchovní význam místa jako hodnota území, in Urbanismus a územní rozvoj 3 (2009), 
46–50. 
32 Srov. ELIADE Mircea: Posvátné a profánní, 19–20. 
33 Srov. Rádio Vaticana: Začalo Nádvoří národů. Akce, k níž papeže inspirovala návštěva v České republice. 
Rozhovor s jejím výkonným ředitelem, o. Jean-Marie Larentem Mazasem. [online]. c2014 [citováno 03. 02. 
2014]. Dostupný z WWW: < http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=14306>; 
Tiskové středisko České biskupské konference: Nový projekt papeže Nádvoří národů se konal v Paříži [online]. 
c2014 [citováno 03. 02. 2014]. Dostupný z WWW: < http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/novy-projekt-papeze-
nadvori-pohanu-se-konal-v-parizi/>; 
Český rozhlas: Nádvoří pohanů je prostorem pro dialog náboženského a sekulárního. [online]. c2014 
[citováno 03. 02. 2014]. Dostupný z WWW: < http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/876394>. 
34 Srov. SCHMIDT: op. cit., 53–54. 
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Návrh je třeba opřít o výsledek (nejlépe) kontinuální diskuse v široké odborné 

veřejnosti, kterou provází důkladná rešerše a úvaha nad shromážděnými argumenty a 

materiály. Je třeba zkoumat nejen vývoj uspořádání sakrálních staveb z hlediska 

časového, ale také důvody, které k eventuelním změnám tehdejší církevní představitele 

vedly. Rovněž je potřeba vrátit se k zásadním bodům liturgických reforem a provést 

bilanci, do jaké míry byly v této oblasti aplikovány a s jakým úspěchem.35 Se stejnou, ne-li 

větší pozorností je pak třeba se věnovat dnešnímu stavu a eventuelním nastíněným 

tendencím možného vývoje. Jedině komplexní analýza vývoje a současného stavu totiž 

může ukázat, které záležitosti již diskutovány byly a které ještě skýtají nějaký potenciál, 

případně na které otázky se v diskusi zapomnělo nebo u kterých se ukazuje, že nastává 

vhodná doba pro jejich diskutování či případnou realizaci třeba až po letech odmlky. 

1.2 NAVÁZÁNÍ NA PŘEDCHOZÍ BAKALÁŘSKOU PRÁCI 

Diplomová práce přímo navazuje na bakalářskou práci téhož autora z roku 2011.36 

Jejím původním cílem bylo zmapování vývoje a stavu diskuse o liturgickém prostoru 

v českém jazykovém prostředí od počátků existence knih, studií, periodik a dalších 

materiálů zaměřujících se tematicky přímo na liturgický prostor37 až po současnost. 

Vzhledem k rozsahu rešerše však byla práce v průběhu zpracovávání rozdělena na 

období: 

- od počátku existence zdrojů pro rešerši do Druhého vatikánského koncilu 

 (zpracováno v bakalářské práci) 

- od Druhého vatikánského koncilu po současnost 

(zpracováno v diplomové práci). 

 

                                                      
35 Především jde-li o stavby v našich zemích a v zemích, kde vládl v dobách uplatňování změn Druhého 
vatikánského koncilu totalitní režim – srov. Srov. OPATRNÝ Aleš: Kardinál Tomášek a pokoncilní proměna 
pražské arcidiecéze, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 202–203; MATĚJKA Jan: Kardinál 
Tomášek a liturgická obnova, in: OPATRNÝ Aleš (ed.): Kardinál Tomášek a koncil, Praha: Pastorační 
středisko, 2002, 90–95. 
36 JIRSA Prokop: Diskuse o liturgickém prostoru v českém jazykovém prostředí - historie a současnost. 
[rukopis] : bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011. 
37 Tedy zhruba od první poloviny 19. století, což korespondovalo se zvyšujícím se zájmem o liturgii a 
postupným osamostatňováním liturgických věd (později liturgiky) v rámci teologických disciplín; srov. 
ADAM: op. cit. 74–75. 
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Obě práce se prolínají v úvodní a teoretické části, neboť tato východiska jsou pro 

obě stejná. Také proto již není v diplomové práci uveden teoretický vstup ohledně 

základních pojmů, který je dostatečně popsán v předcházející práci. 

Praktická část diplomové práce udržuje členění oblasti a předmětu šetření 

z předchozího díla a je navíc pro přehlednost rozšířena o další hodnotící kritérium 

jednotlivých pramenů, totiž o hledisko tematické. Rovněž struktura vyhodnocení zůstává 

vzhledem ke kontinuitě obou celků stejná. 

Vzhledem k návaznosti obou prací se před studiem diplomové práce doporučuje 

nejprve seznámení se s prací bakalářskou. 

1.3 METODIKA 

1.3.1 STANOVENÍ METODY 

Výzkumná část diplomové práce je zpracována za pomocí metody rešerše, která 

navazuje na rozpracování tématu v části teoretické. Vzhledem ke stanoveným hypotézám 

a cílům jde o faktografický souhrn informací, vybraný podle rešeršního požadavku 

(informace o liturgickém prostoru v určitém období), který bude podroben dalšímu 

zkoumání pro zjištění a interpretaci výsledků.38 

1.3.2 VYMEZENÍ OBLASTI A PŘEDMĚTU ŠETŘENÍ 

Záměrem práce je komplexní zmapování vývoje a stavu diskuse o liturgickém 

prostoru u nás ve všech výše uvedených obdobích. Stejně jako předchozí bakalářská 

práce, i navazující diplomová práce se vzhledem k její možné šíři dotýká liturgického 

prostoru výhradně v katolickém prostředí. Fakt, že je práce vymezena pouze pro materiály 

                                                      
38 Srov.: „Rešerše [...] je soupis záznamů dokumentů nebo jejich částí (rešerše dokumentografická) nebo 
souhrn faktografických informací (rešerše faktografická) vybraných podle věcných a formálních hledisek, 
odpovídajících rešeršnímu dotazu (tematika, časové vymezení, jazyk, druhy dokumentů atd.)“ Úřad pro 
normalizaci a měření: ČSN 010198 - Formální úprava rešerší, Praha: Vydavatelství Úřadu pro normalizaci 
a měření, 1972, 2. 
„Výsledek (popř. proces) vyhledávání informací ve formě dokumentografických nebo faktografických 
záznamů, popř. plných textů dokumentů. Rešerše se zpracovává na základě rešeršního požadavku uživatele, 
který je zformulován pomocí dotazovacího jazyka do rešeršního dotazu; při provádění rešerše se uplatňuje 
rešeršní strategie. Podle charakteru obsažených informací se rozlišuje dokumentografická nebo 
faktografická rešerše; rešerše fixovaná na nosič se považuje za sekundární dokument.“ ŠVEJDA Jan: Rešerše, 
in: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní 
knihovna ČR, 2003- [cit. 2011-03-26]. 
Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001832&local_base=KTD>. 



17 

z českého jazykového prostředí, nemění nic na tom, že jako studijního podkladu jsou 

v teoretické části použita i díla a prameny ze zahraničí. 

Na základě stanovení výchozí myšlenky práce, která je zároveň hlavním rešeršním 

dotazem, bylo provedeno vyhledání a studium monografií a odborných článků, které jsou 

dostupné v psané formě, a dále také šetření výskytu potřebných informací na internetu či 

v jiných vhodných zdrojích. 

Vyhledané materiály se kvalitativně značně liší (především podle zaměření 

materiálu a cíle jeho publikace), proto jsou zdroje informací ve výzkumné části rozděleny 

do skupin dle kvalitativního hlediska: 

• církevní dokumenty 

• odborné publikace 

• populárně naučné publikace 

• periodika 

• skripta, učebnice 

• výstupy ze seminářů, přednášek apod. 

 

Z historického hlediska navazuje dělení na předchozí bakalářskou práci, která 

výzkumnou část ukončila obdobím před Druhým vatikánským koncilem. Na druhé straně 

je výzkum veden až po současnost a vzniklé mezidobí v průběhu druhé poloviny 20. století 

je děleno podle významných církevních a celospolečenských změn, které značně 

promluvily i do diskuse o liturgickém prostoru. Proto jsou v práci materiály rozděleny do 

těchto skupin: 

• reakce na Druhý vatikánský koncil 

• období po Druhém vatikánském koncilu do r. 1989 

• 90. léta 

• období poslední dekády po současnost 

 

Kromě předchozích dvou hledisek se po vyhotovení bakalářské práce ukázalo jako 

účelné přidat pro navazující práci ještě hledisko tematické, totiž seřadit prameny dle 

konkrétních témat vedené diskuse. Ve výzkumné části jsou proto materiály dělené ještě 

do následujících kategorií: 
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• architektura kostela – exteriér a urbanistické zasazení 

• architektura kostela - interiér 

• jednotlivé prvky: 

o oltář 

o ambon 

o katedra/sedes 

o křtitelnice 

• ostatní 

1.3.3 CÍLE REŠERŠE 

Výše stanovená metodika by měla vést k jasnému závěru – komplexně zmapovat 

stav diskuse o liturgickém prostoru v našich zemích, a to v určeném historickém období 

od Druhého vatikánského koncilu po současnost. 

Dalším cílem práce je odpovědět na vyřčené hypotézy a potvrdit či vyvrátit jejich 

teze. 

Na základě rozdělení materiálů získaných rešerší podle historického, kvalitativního 

a tematického hlediska by pak práce měla poskytnout přehled o tom, v kterých oblastech 

a v kterých dobách u nás vzniká jistý deficit v diskusi o sakrálním prostoru. To by pak mělo 

být také východiskem pro zhodnocení současného stavu diskuse a jejího případného 

posunu a pro kritické posouzení aplikace teoretických poznatků v praxi. 

1.4 STANOVENÍ HLAVNÍCH HYPOTÉZ 

Po vyhledání a prostudování dostupné literatury a podkladů pro téma této práce 

lze vymezit několik následujících základních hypotéz, které jsou stanovovány s ohledem 

na české prostředí a jeho vývoj a které budou níže v práci ověřovány a posléze k nim 

budou vyřčeny závěry: 

- kvalita diskuse o liturgickém prostoru je úzce provázána s kontinuitou diskuse 

a návazností na zahraniční diskusi  

Předpoklad: 

Pro zajištění kvality diskuse a správné interpretaci jejích výsledků je nezbytná 

kontinuita diskuse včetně návaznosti na diskusi v zahraničí. Bez těchto 

návazností nelze předpokládat kvalitní výstupy diskuse. 
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- roztříštěnost a oborové zaměření diskuse o liturgickém prostoru 

Předpoklad: 

Diskuse o liturgickém prostoru je u nás roztříštěná mezi architekty a teology. 

Oba obory vedou diskusi po vlastní linii zkoumání. Prozatím existují spíše 

výjimečné případy, kdy se tématu věnují obě profese zároveň.  

 

- vliv kvality diskuse na kvalitu realizací 

Předpoklad: 

Kvalitní odborná diskuse je zásadním prvkem pro podnícení kvalitnější realizace 

v rámci sakrálních staveb a liturgického prostoru. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Na diskusi o liturgickém prostoru v našich zemích měly v průběhu 20. století vliv 

dva zásadní faktory. Tím prvním z nich je vnitropolitické uspořádání. Poválečná orientace 

Československa na Východ a SSSR a následný totalitní režim, který se v maximální možné 

míře snažil církev zbavit života, zamezily jakékoliv svobodné odborné či neodborné diskusi 

na teologická témata. 

V době největšího komunistického útlaku církve v Československu – v 50. létech – 

přichází z Vatikánu zpráva o záměru nově zvoleného papeže Jana XXIII. svolat koncil. 

Skutečnost, která od neukončeného Prvního vatikánského koncilu v církvi již delší dobu 

dozrávala skrze různé tendence, dostala konkrétní obrys. A tak se od roku 1959 začíná 

scházet Komise pro zahájení příprav, aby se o šest let později mohlo konstatovat, že církev 

provedla největší změnu (nejen) liturgie od Tridentského koncilu.39 

Oba tyto faktory – politický režim v Československu a vyhlášený koncil – na sebe 

protikladně narážely, a tak se čeští církevní představitelé museli s touto skutečností 

vyrovnat, jak nejlépe uměli. Deficit, který čtyřicetiletá nesvoboda v této oblasti způsobila, 

je pak stále patrný i v dnešní době. 

Protože tyto události mají vzhledem k tématu diplomové práce na diskusi v 

koncilním a pokoncilním období s přesahem až do současnosti zásadní vliv, věnuje se 

teoretická část právě jim, a to i s ohledem na evropský kontext. 

2.1 STAV DISKUSE A SITUACE U NÁS PŘED DRUHÝM VATIKÁNSKÝM KONCILEM 
40 

Poválečný stav je v církvi stejně jako všude jinde ve znamení obnovy válkou 

zničených věcí a vztahů. Ihned v roce 1945 se obnovují diplomatické styky s Vatikánem. 

Do roku 1948 je ustanoveno několik nových biskupů a opatů. Do celé situace ale přichází 

                                                      
39 PESCH Otto Hermann: Druhý vatikánský koncil 1962-1965: příprava - průběh - odkaz. Praha: Vyšehrad, 
1996, především 48–55. 
40 Srov. HANUŠ Jiří – FIALA Petr: Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. Brno: Centrum pro 
studium demokracie a kultury (CDK), 2001; 
HANUŠ Jiří – FIALA Petr: Koncil a česká společnost: historické, politické a teologické aspekty přijímaní 
II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 
2000; 
DEMEL Zdeněk: Pod dohledem církevních tajemníků: omezování činnosti katolické církve v Československu 
1945-1989 na příkladu jihočeského regionu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 
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odsun Němců a přesídlování Maďarů, které do značné míry ovlivní život v některých 

diecézích. Přes veškerou snahu církve o humánní postoje a dodržování lidských práv 

v těchto otázkách je na její snaze viditelná absence obsazení některých biskupských 

kateder, především pak v Praze, kde k tomu dojde až v listopadu 1946. Zároveň se ale 

začíná projevovat sílící moc komunistů a pod záminkou obnovy vlasti dochází k omezování 

svátkového práva a k porušování svěcení neděle.41 

Tyto proticírkevní snahy se začnou plně uskutečňovat po únorovém převratu 

v roce 1948.  Tehdy začíná otevřený boj o život církve v Československu. Ze strany státu 

dochází přes veškerou snahu biskupů k rušení veřejných církevních aktivit, především 

působení církve ve školství.  Snahu o rozkol katolické církve umocnili komunisté v podobě 

zorganizování „Katolické akce“, proti které se biskupové tvrdě ohradili pastýřským listem 

„Hlas československých biskupů a ordinářů v hodině velké zkoušky“. Když se komunistům 

nepodařilo dojít touto cestou předpokládaného úspěchu v podobě odvolání kardinála 

Berana z funkce ze strany Vatikánu, alespoň po vydání zmíněného pastýřského listu 

zahájili jeho dlouholetou internaci, čímž v podstatě dosáhli izolace hlavy československé 

církve. Podobný osud potkal v několika následujících měsících i většinu ostatních jeho 

kolegů v biskupské službě. Došlo tak v podstatě k izolaci biskupské konference, kterou 

nahradily konference kapitulních a generálních vikářů organizované Státním úřadem pro 

věci církevní. 

Pro důslednější kontrolu činnosti církve režim v roce 1949 schválil tzv. „církevní 

zákony“. Jednalo se o právní normy, které měly církev uvrhnout do područí státu včetně 

rozhodovacích pravomocí. Nad činností církve tak začal probíhat státní dozor v podobě 

krajských a okresních církevních tajemníků. K tomu již delší dobu fungovala mašinerie 

sledování, zatýkání a tvrdých výslechů, mučení, soudů, věznění a poprav služebníků církve 

a lidí spojených s církví. 

V rámci přípravy izolace biskupů pracovala StB i na plánu diskreditace Vatikánu 

v očích veřejnosti a následného přerušení diplomatických vztahů s ním. Na nátlak 

československé strany byl v roce 1949 odvolán vatikánský chargé d’affaires Gennaro 

Verolino, jehož v úřadu zastoupil Ottavio de Liva. I on byl však v době těsně po 

                                                      
41 Srov. DEMEL Zdeněk: Pod dohledem církevních tajemníků: omezování činnosti katolické církve 
v Československu 1945-1989 na příkladu jihočeského regionu. Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2008; DEMEL Zdeněk: Neděle a totalita – Jak bylo v totalitním Československu omezováno svěcení 
neděle, in HANUŠ Jiří – FIALA Petr: Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. Brno: Centrum pro 
studium demokracie a kultury (CDK), 2001, 97–119. 
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tzv. „Číhošťském zázraku“ používaném v propagandě proti Vatikánu vyhoštěn. Následně 

byl „na konzultace“ odvolán i vyslanec ČSR ve Vatikánu, aby se už nevrátil. A tak došlo 

k faktickému přerušení diplomatických styků mezi oběma zeměmi. 

V roce 1950 StB naplánovala a provedla Akci „K“, což znamenalo nezákonnou 

násilnou likvidaci mužských klášterů a jejich centralizaci. Stejný krok podnikli komunisté i 

proti většině ženských klášterů. Pro „ospravedlnění“ tohoto aktu předcházel Akci „K“ 

vykonstruovaný soudní proces s nejvýznamnějšími představiteli řádů. 

Ještě mnohé další nezákonné postupy a způsoby vymýšlela komunistická diktatura 

k tomu, aby všemožně zbavila církev života, ať už to byly různé provokace či aktivity tvářící 

se jako souhlasné s postoji církve, které sloužily především jako úsilí pro ovládnutí nižšího 

kléru (Mírové hnutí katolického duchovenstva, komunisty organizovaná Katolická akce 

apod.). 

Z hlediska liturgie je zde na místě připomenout si snahy o její omezování, které 

začalo pozvolna vyhlašováním „národních směn“ o nedělích, zaměřených na poválečnou 

obnovu vlasti. Následovaly postupné protiakce proti Velikonocím, poutím, největším 

církevním svátkům, kdy se jednotlivé komunistické a státní kulturní či sportovní 

organizace měly pořádáním vlastního programu v čase bohoslužeb zasadit o to, aby 

návštěvnost liturgických slavností byla minimalizována. Okresní církevní tajemníci také 

dostávali za úkol instruovat kněze, aby ve svých kázáních „sloužili lidu“ a kázali na různá 

„vhodná“ témata jako hrdinnost Rudé armády, mírová politika, agitace při zakládání JZD 

apod. To vše mělo za cíl oslabit sváteční charakter liturgie a zamezit vlivu kněží na věřící.42  

Vzhledem k tomu, že v tehdejší době u nás probíhal v podstatě boj o bytí a nebytí 

církve, nelze hovořit o jakékoliv existující diskusi o liturgickém prostoru. Teologické fakulty 

byly reorganizovány a jejich odbornost byla cíleně likvidována tak, aby formace nových 

kněží byla co možná nejméně kvalitní.43 Jistou formu teologického vzdělávání tak zajišťují 

skryté aktivity v diecézích, např. tajné studium kandidátů kněžství v brněnské diecézi, 

jehož prováděním byl r. 1950 biskupem Skoupým pověřen kněz Stanislav Krátký, podobně 

později působil i Václav Dvořák v Praze.44 Skrytou pedagogicko – pastorační činnost 

provádějí rovněž někteří kněží bez státního souhlasu, tyto aktivity se ale rozvíjejí 

                                                      
42 Srov. DEMEL Zdeněk: Neděle a totalita – Jak bylo v totalitním Československu omezováno svěcení neděle, 
op. cit. 
43 Srov. tamtéž, 68–71. 
44 Srov. tamtéž, 99–100. 
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především od 60. let dále. Po Akci „K“ se členové řádů, kteří zůstali na svobodě, snaží 

v mnohých případech zachovat kontinuitu a obnovit alespoň úzkou komunitu spolubratří, 

aby byla mimo jiné zajištěna formace nových adeptů řeholního života a kandidátů 

kněžství.45 Specifickou skupinou ve skryté církvi je společenství Koinótés, jehož ústřední 

postavou byl kněz Felix M. Davídek, později tajně vysvěcený na biskupa. Společenství bylo 

jakousi alternativní strukturou církve k té oficiální, což ale přineslo také svá negativa 

v podobě odchýlení se od oficiální nauky církve včetně prováděné praxe (především u 

svátosti kněžství) a následný zákaz Davídkovy činnosti vyslovený r. 1972 vatikánskou 

Kongregací pro biskupy. I po té však aktivity skupiny pokračovaly dále, a to až do roku 

1989.46 

Jakkoliv byly tyto aktivity odvážné, záslužné a potřebné, na diskusi o liturgickém 

prostoru v tehdejší době žádný vnímatelný vliv neměly. A tak posledním materiálem, 

který se u nás tomuto tématu komplexně věnoval, byla kniha z roku 1945 „Liturgický sloh 

a novodobá tvorba chrámová“, jejímž autorem je Jan Dostálek47 a která byla zřejmě první 

monografií vydanou u nás týkající se výhradně sakrální architektury.48 Do Druhého 

vatikánského koncilu pak najdeme v literatuře o sakrálním prostoru snad již jen jednu 

zmínku, a to v odborném architektonickém časopisu Architektura ČSR49, který v roce 1957 

otiskuje nekrolog Josipa Plečnika50 obsahující výčet architektových děl včetně sakrálních 

interiérů či kostela Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech. 

 

                                                      
45 Srov. tamtéž, 100–102. 
46 Srov. tamtéž, 103–107; Drtivá většina událostí okolo Felixe M. Davídka a společenství Koinótés se sice 
odehrává až v pokoncilních letech, základy Davídkových tezí se však formují již koncem 40. let, proto zde 
tento případ uvádíme. Protože je ale natolik specifický a nelze ho v rámci této práce dostatečně 
charakterizovat, odkazujeme dále na dostupnou literaturu, především: HANUŠ Jiří – FIALA Petr: Skrytá 
církev – Felix M. Davídek a společenství Koinótés, Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999; 
LIŠKA Ondřej: Církev v podzemí a společenství Koinótés, Tišnov: Sursum, 1999; WINTER Miriam Therese: 
Z hlubin bezedných – příběh Ludmily Javorové vysvěcené na římskokatolického kněze, Brno: Cesta, 2003; 
Dále srov. VAŠKO Václav: Neumlčená – kronika katolické církve v Československu po II. světové válce II, 
Praha: Zvon, 1990. 
47 DOSTÁLEK Jan: Liturgický sloh a novodobá tvorba chrámová. Hradec Králové: Družstevní tiskové podniky, 
1945. 
48 Srov. dále viz JIRSA: op.cit. 
49 Časopis „Architektura ČSR: Revue Svazu českých architektů“ (původně pouze „Architektura“) vznikl v roce 
1939 spojením tehdejších periodik „Styl: Časopis pro architekturu, stavbu měst a umělecký průmysl“, 
„Stavba: Měsíčník pro stavební umění“ a „Stavitel = Architecte–constructeur = Architect–builder: Měsíčník 
pro (moderní) architekturu“. 
50 ŠTĚPÁNEK Josef: Josip Plečnik *1872 +1957, in: Architektura ČSR: Revue Svazu českých architektů (1957) 
137–138. 
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Pro ucelený popis situace u nás je potřeba se alespoň stručně dotknout období 

těsně před zahájením Druhého vatikánského koncilu. Totalitní režim všemi možnými 

prostředky sice život církve do značné míry paralyzoval, strach komunistů z jejího 

možného vlivu ale neustále trval. A tak ihned po vyhlášení koncilu podávají okresní a 

krajští církevní tajemníci hlášení o reakcích jednotlivých duchovních, o jejich očekávání a 

předpokládaných tématech jednání. Vláda vyčleňuje skupinu odborníků, aby s předstihem 

studovala a sháněla prameny ke koncilu a aby následně dle vlastních kritérií sestavila 

delegaci mířící na jednotlivá zasedání. A tak se stalo, že otázky koncilu byly velmi 

intenzivně studované nejen církví, ale i samotnými představiteli komunistické diktatury.51  

2.2 SAKRÁLNÍ PROSTOR Z POHLEDU DRUHÉHO VATIKÁNSKÉHO KONCILU  

Před začátkem koncilu stála církev před klíčovou úlohou nového uchopení a 

pochopení sama sebe v rámci současných společenských poměrů. Snahu o aktualizaci 

přítomnosti a působení církve v dnešní době Jan XXIII. výstižně označil heslem 

aggiornamento (zdnešnění, zesoučasnění).52 Hlavním výsledkem koncilu tak nebyla žádná 

přelomová dogmata, nýbrž čtyři konstituce, které by se všechny daly označit za reformní – 

nikoliv z hlediska věrouky, ale z hlediska uchopení tajemství víry. 

Zřejmě nejviditelnější a největší reformou prošla liturgie.53 Vytrvalá snaha skupin 

liturgického hnutí pramenící z přirozené potřeby společenství a porozumění liturgickému 

dění vyvrcholila v klíčové konstituci o posvátné liturgii (Sacrosanctum concilium), kde 

nacházíme de facto kompletní revizi liturgické činnosti církve. Konstituce sama v podstatě 

nepředkládá konkrétní požadavky na sakrální architekturu. V poslední části se sice 

koncilní otcové vyjadřují k sakrálnímu a liturgickému vybavení, ovšem pochopitelně spíše 

                                                      
51 Srov. HANUŠ Jiří – FIALA Petr: Koncil a česká společnost: historické, politické a teologické aspekty přijímaní 
II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 
2000, 71–93; 
SLOUK Petr: Státní orgány a koncil, in: OPATRNÝ Aleš (ed.): Kardinál Tomášek a koncil, Praha: Pastorační 
středisko, 2002, 31–42; 
BALÍK Stanislav – HANUŠ Jiří: Letnice dvacátého století: Druhý vatikánský koncil a české země. Brno: 
Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2012, 7–12. 
52 Srov. Gaudium et Spes, čl.1 
53 Srov. BOUYER Louis: Erneuerte Liturgie: Geistlicher Kommentar zur Liturgiekonstitution, Salzburg: Otto 
Müller, 1965; ADAM Adolf: Erneuerte Liturgie: eine Orientierung überden Gottesdienst heute, Freiburg im 
Breisgau: Herder, 1980, zvláště 61–79; novější souhrnný komentář lze nalézt v VALENZIANO Crispino: 
Liturgical Architecture, in: CHUPUNGCO Anscar J.: Handbook for liturgical studies, vol.V., Collegeville: 
Liturgical Press, 2000, 381–396. 
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v obecné rovině.54 Jednotlivé akcenty, které konstituce v rámci reformy liturgie předkládá 

(důraz na prvek společenství při bohoslužbách, aktivní účast věřících na bohoslužbě, 

čitelnost znamení a srozumitelnost obřadů, liturgická služba laiků atd.), však k revizi 

uspořádání liturgického prostoru nutně vede. Konkrétní požadavky na novou prostorovou 

koncepci nacházíme v následných dokumentech navazujících na uvedenou koncilovou 

konstituci, především v instrukci Inter Oecumenici55 a ve Všeobecném úvodu k římskému 

misálu56 a dále v instrukci a Eucharisticum Mysterium 57 či v novém kodexu kanonického 

práva (CIC 1983)58: 

- centrem chrámového prostoru má být jeden volně stojící oltář (důraz na 

společenství okolo stolu), který lze dobře obcházet a na němž je možno slavit 

mši tváří k lidu59 

- svatostánek je oddělen od oltáře (menzy), může být umístěn v samostatné kapli 

- ambon jako místo zvěstování Božího slova má být umístěn na vhodném místě, 

aby se k němu stejně jako k oltáři přirozeně obracela pozornost věřících; rovněž 

je potřeba, aby byl umístěn ve vztahu k oltáři, protože bohoslužba slova je 

s eucharistickou slavností úzce spojena 

- ustanovení a vhodné umístění sedes v rámci presbytáře; jeho podoba má 

naznačovat, že je pro celebrujícího kněze, který má za úkol předsedat 

shromáždění a řídit modlitbu; vzájemný vztah, uspořádání a zřetelnost sedes, 

                                                      
54 Srov. Sacrosanctum Concilium, čl. 122–130, z hlediska sakrálních staveb především čl. 124 a 128; 
komentář Josefa Andrease Jungmanna ke konstituci – Lexikon für Theologie und Kirche – Das zweite 
Vatikanische Konzil: Dokumente und Kommentare, díl I.,  Freiburg: Herder, 1966, 9–109, k uvedeným 
článkům především 101–106. 
55 KONGREGACE PRO OBŘADY: Instrukce o uplatňování liturgických norem II. vatikánského koncilu, (Inter 
Oecumenici), 26. IX. 1964, především čl.90–99; na tuto instrukci navazují další dvě, které se však liturgického 
prostoru přímo nedotýkají – KONGREGACE PRO OBŘADY: Druhá instrukce ke správnému provádění 
Liturgické konstituce (Tres abhinc annos), 4. V. 1967; KONGREGACE PRO OBŘADY: Třetí instrukce ke 
správnému provádění Liturgické konstituce (Liturgicae Instaurationes), 5. IX. 1970. 
56 IGMR, především 5.kapitola, čl.288–318. 
57 KONGREGACE PRO OBŘADY: Instrukce o úctě k eucharistickému tajemství (Eucharisticum mysterium), 
25. V. 1967, především čl.24. 
58 Kodex kanonického práva (Codex iuris canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, editio typica 
1983), Praha: Zvon, 1994, především kán.1205–1239; srov. SCHMIDT: op. cit., 52; ADAM: op. cit., 403–406; 
KUNETKA František: Slavnost našeho vykoupení, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 40–43. 
59 Tento požadavek v důsledku formuje liturgický prostor jako prostor s centrální dispozicí oproti 
předchozím podélným uspořádáním; Srov. PODHRADSKY Gerhard: Lexikon der Liturgie: ein Überblick für die 
Praxis, Innsbruck: Tyrolia-Verlag, 1967, 457; PESCH Otto Hermann: Druhý vatikánský koncil 1962-1965: 
příprava - průběh – odkaz, Praha: Vyšehrad, 1996, 109; BERGER Rupert: Liturgický slovník, Praha: Vyšehrad, 
2008, 298; popř. v původním německém originálu ADAM Adolf – BERGER Rupert: Pastoralliturgisches 
Handlexikon, Leipzig: St. Benno, 1982. 
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ambonu a oltáře jsou velmi důležité, protože z těchto míst je slavena celá 

liturgie  

- presbytář má být dostatečně veliký pro konání bohoslužeb, vhodně odlišený od 

prostoru pro věřící (např. vyvýšením) a dobře viditelný celému shromáždění 

- uspořádání prostoru pro věřící má podtrhovat smysl slavení bohoslužby ve 

společenství, je potřeba zajistit dobrou viditelnost a slyšitelnost; zároveň je 

potřeba potlačit jakékoliv snahy o vyhrazování míst pro soukromé osoby 

- místo pro sbor a varhany má jasně ukazovat, že zpěváci a varhaník jsou součástí 

sjednoceného společenství 

- velký význam je kladen na umístění křtitelnice, která by měla být situována tak, 

aby byla viditelná celým shromážděním 

- ve výzdobě kostelů má být dbáno na jednoduchost, krásu a důstojnost, 

srozumitelnost a přiměřenost tak, aby obrazy a další prvky přispívaly ke 

zbožnosti věřících a hlubšímu prožívání liturgie 

- následná pokoncilní proměna zpovědní praxe ruší klasické zpovědnice a na 

jejich místo je doporučováno vytvoření zpovědních místností60  

 

Jak již bylo uvedeno, otcové v koncilních dokumentech prostorové uspořádání 

kostelů přímo neřeší. Liturgická reforma však nutně musela v oblasti sakrálních staveb 

přinést zásadní změny.61 Otázka jejich aplikace v následujících letech až do dnešní doby je 

ovšem složitější a je do značné míry ovlivněná oblastí, kde se nový liturgický prostor 

utváří. 

2.3 EVROPSKÝ KONTEXT VČETNĚ PŘÍKLADŮ S DŮRAZEM NA ROZDÍL MEZI ROMÁNSKÝMI A 

NĚMECKY MLUVÍCÍMI OBLASTMI 

Zásadní vliv na liturgickou reformu měla činnost liturgického hnutí. To se sice 

postupně rozšířilo na celou církev, ale vzhledem k rozdílné progresi v různých zemích byla 

úroveň recepce liturgických změn odlišná.   

                                                      
60 BERGER: op. cit. 569–570. 
61 Srov. PODHRADSKY: op. cit., srovnání definice hesla Kirchengebäude z doby těsně před koncilem a těsně 
po koncilu, 163–164 a 446. 
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2.3.1 PŘEDKONCILNÍ
62 

Na počátku 19. století dochází ke zvýšenému zájmu o liturgii, což je způsobeno 

několika hlavními faktory. Prvním z nich je podoba tridentské liturgie. Ta je sice po 

Tridentském koncilu a následných papežských reformách jasně uspořádaná a do 

podrobna rozpracovaná, ovšem v důsledku množství rubrik a více právního než 

teologického postoje k liturgii dochází k její postupné strnulosti. Dalším faktorem je snaha 

osvíceneckých reformních duchovních zdůraznit pedagogicko-etický význam bohoslužby a 

přiblížit tak liturgii běžným lidem, jejichž život se v důsledku společenských změn od 

Tridentského koncilu již radikálně proměnil. V 17. a 18. století rovněž vzrůstá zájem o 

historii liturgie a její pochopení, což je spojeno také s vydáváním historických pramenů, 

patristických textů. Průkopníky v historickém liturgickém bádání byli především italští a 

francouzští benediktini.63 

I tak by málokdo čekal, že prvotní impuls k liturgické obnově vzejde ze země, ve 

které revoluční hnutí takřka zdecimovalo místní církev, totiž z Francie. V první polovině 

19. století v obnoveném benediktinském klášteře v Solesmes začíná Prosper-Louis Pascal 

Guéranger vytvářet dílo, které v konečném důsledku přeroste v koncilní reformu liturgie. 

Jeho činnost se postupně přenese do Německa, kde se zpočátku dále rozvíjí především 

v Tübingenu. Dalším podstatným německým centrem byla Beuronská benediktinská 

kongregace, která byla rovněž napojena na Solesmes. Ta postupně získávala příznivce a 

rozšířila své působení i do dalších zemí, především do Belgie a Holandska (své zastoupení 

měla beuronská škola například i v pražských Emauzích).  V Belgii bylo z Beuronu založeno 

nové opatství v Maredsous, které se stalo základnou pro další středisko, totiž opatství 

Mont-César. V tomto opatství působil Lambert Beauduin, který byl vůdčí osobností šíření 

liturgického apoštolátu v Belgii až do Druhého vatikánského koncilu. V Německu se na 

Beauduinovu činnost napojilo další benediktinské opatství Maria-Laach, jehož 

nejvýraznějšími osobnostmi byli Hildefons Herwegen a Odo Casel. Zdejší opat Hildefons 

Herwegen ve své sbírce Ecclesia orans uveřejnil spis Vom Geist der Liturgie Romana 

Guardiniho, jehož myšlenky mají nakonec dalekosáhlý vliv na podobu liturgie a liturgiky 

                                                      
62 Srov. POLC Jaroslav: Posvátná liturgie, Řím: Křesťanská akademie, 1981, 131–197; dále BERGER: op. cit. 
416–418; Zcela vědomě není vzhledem k rozsahu a tématu kapitoly v textu rozváděno zaměření 
jednotlivých center liturgické obnovy. Cílem je především představit šíři působnosti liturgického hnutí 
v rámci jednotlivých zemí. 
63 Srov. ADAM: Liturgika, op. cit., 50–52; MACEK Petr: Liturgické hnutí v českých zemích na příkladu časopisu 
Pax, in: Teologické texty 1 (2014), 17–28. 
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20. století.64 Aktivity opatství byly inspirací rovněž pro českého rodáka Pia Parsche, který 

zakotvil v augustiniánské kanonii v Klosterneuburgu.65 

V Anglii se liturgické hnutí šířilo především zásluhou Johna Henryho Newmana a 

následně Nicholase Patricka Stephena Wisemana. Snaha o prohloubený zájem o liturgii 

však ztroskotávala na národní roztříštěnosti (většina věřících byli Irové) a zřejmě i malém 

počtu vzdělaných anglických katolíků. Do dvacátých let 20. století tak snaha o obnovu 

liturgie v Anglii neměla valnou odezvu a vrací se až s rozšířením liturgického hnutí skrz 

celou církev. 

Poněkud odlišná byla situace v Itálii. Tuto zemi liturgické hnutí zasáhlo jen 

v omezené míře, a to opět činností benediktinů, především z opatství ve Finalpii. Na ně 

navázali svou prací jednotlivci – Giacomo Moglia, Augustin Gemelli nebo Hildefons 

Schuster s monumentálním dílem Liber sacramentum, které mělo sloužit pro prohloubení 

znalosti liturgie a jejího vývoje. Přes veškerou snahu o šíření liturgického apoštolátu však 

myšlenky obnovy nepronikly dále než do úzké vrstvy intelektuálů a často se setkávaly 

s nepochopením či nepřátelstvím. Obdobná situace, kdy byli kněží a laici vůči liturgickému 

hnutí víceméně apatičtí, byla i ve Španělsku a Portugalsku. Ve všech třech zemích se 

liturgické hnutí ve větší míře začíná uplatňovat až po druhé světové válce. 

Pro doplnění popisu situace je na místě uvést i tehdejší stav ve Spojených státech, 

kde byla latinská liturgie v množství protestantských církví a sekt víceméně prvkem 

identity církve. I přes snahu benediktinů z opatství St. John’s v Collegeville  se větší zájem 

o liturgii projevil až koncem čtyřicátých let. 

Velmi důležitou roli v rámci obnovy liturgie sehrál papež Pius XII., který 

k liturgickému hnutí zaujímal otevřený postoj. To konečně vyjádřil v encyklice Mediator 

Dei z 20. listopadu 1947, ve které papež nahlíží na liturgii jako na „vrcholný zdroj života 

církve, ve kterém Bůh sestupuje k člověku, aby jej uschopnil k výstupu k sobě.“66 Liturgie 

je zde označena jako bohoslužba celého mystického Kristova těla, totiž hlavy i údů67, je 

tak nově nahlížena perspektivou tajemství Krista a tajemství církve.68 Další důležitou 

reformou Pia XII. bylo obnovené slavení Velikonoční vigilie v sobotu večer namísto 

                                                      
64 Srov. např. GUARDINI Romano: Zjevující smysl liturgie, in: Teologické texty 2 (1998), 57–59. 
65 Srov. KRAFT Sigisbert: Liturgické hnutí kdysi – živá bohoslužba dnes, in: Getsemany 6 (2005). 
66 KOPEČEK Pavel: Reforma liturgie a reforma církve - liturgie minulosti a současnosti, [rukopis]: Praha, 2002, 
22. 
67 Srov. RAHNER Karl – VORGRIMLER Herbert: Teologický slovník, Praha: Vyšehrad, 2009, heslo Liturgie, 199. 
68 Srov. PIUS XII..: Encyklika Mediator Dei, Brno: Museum, 1948, čl.13–37. 
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předchozího nesmyslného ranního sobotního slavení (r. 1951) a následně reforma liturgie 

Svatého týdne (r. 1955). Rovněž umožnil slavení večerní mše svaté a v souvislosti s tím 

zmírnil podmínky eucharistického půstu. 

Vydáním encykliky Mediator Dei byl položen základ pro praktické provedení 

obnovy liturgie a teze liturgického hnutí se staly tématem celé církve, což bylo pro jeho 

členy po nacistické hrozbě velkou nadějí. 

Nacismus znamenal pro liturgické hnutí rozšířené převážně v německy mluvících 

oblastech značné nebezpečí. Činnost reformních teologů byla politickou situací a 

restrikcemi vůči církvi sice navenek oslabena, ale za to se prohloubily a ještě dále tříbily 

hlavní myšlenky obnovy. Mezi hlavními představiteli v té době vynikal Josef Jungmann, 

který spojoval intelektuální směr obnovy ražený opatstvím Maria-Laach a praktické 

zaměření liturgie, jehož průkopníkem byl především Pius Parsch. V průběhu druhé 

světové války a v následujících letech dochází k přenesení těžiště liturgické obnovy 

z klášterů (převážně benediktinských) do nově vznikajících liturgických center a institutů. 

První významné centrum vzniká v roce 1943 jako liturgicko-pastorálního středisko Le 

Centre de pastorale liturgique v Paříži. V roce 1947 ho následuje liturgický institut 

v Trevíru založený německou biskupskou konferencí a následně Institut catholique v Paříži 

(1956) či San Anselmo v Římě (1961) založený Salvatorem Marsilim.69 Další instituty pak 

vznikají jako reakce na koncilní reformy.70 Vzájemná spolupráce jednotlivých center a 

klášterů pak vyústila v sérii mezinárodních liturgických kongresů, jejichž výsledky se staly 

velmi dobrým podkladem pro koncilní jednání o obnově liturgie.71 

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že liturgické hnutí bylo rozšířeno především 

v německy mluvících zemích a v Belgii a v Holandsku. Románské země jako Itálie, 

Španělsko či Portugalsko zůstávaly v tomto směru mnohem méně progresivní, specifickou 

roli měla Francie, odkud zájem o liturgii de facto vzešel. Zde sice nadšení z možných 

reforem nejprve opadlo, ale počátkem čtyřicátých let 20. století zde téma liturgické 

obnovy opět zaujímá své původní místo. 

                                                      
69 Srov. KOPEČEK: Reforma liturgie a reforma církve, op. cit. 17–18. 
70 Např. Instituto liturgia pastoral v Padově (1966), Centre Romand de Pastorale Liturgique ve švýcarském 
Fribourgu atd. 
71 Jednotlivé kongresy a studijní dny – Frankfurt (1950), Lucemburk (1950), Lucemburk a Maria-Laach 
(1951), Odilienburg (1952), Lugano (1953), Mont-César v Lovani (1954), Assisi (1956), Monseratt (1958), 
Nijmegen (1959), Eichstätt (1960), Mnichov (1960 – během světového Eucharistického sjezdu). 



30 

Tento stav se logicky odráží v praktických výsledcích úvah o liturgickém prostoru. 

Stejně tak jako probíhají v rámci liturgického hnutí úvahy teologické, vznikají i praktické 

návrhy uspořádání liturgického prostoru pro obnovenou liturgii. V roce 1922 vypracovává 

Otto Bartning jeden z nejznámějších takových projektů – Sternkirche, ideální návrh 

kostela s hvězdicovitým půdorysem a vnitřním centrálním uspořádáním.72 

V meziválečném období pak vzniká řada dalších liturgických staveb s centrální dispozicí.73 

Ve své době jsou sice přijímány spíše s pochybnostmi a rozpaky, ale z hlediska reformy 

sakrálního prostoru se staly důležitou součástí vývoje.74 Mimořádný význam pro nový 

koncept formy uspořádání kostela měla spolupráce Romana Guardiniho a Rudolfa 

Schwarze, kteří na hradě Rothenfels prakticky zkoušejí různé formy liturgického 

shromáždění.75 Guardiniho teologické reflexe, na které navazují Schwarzovy prostorové 

koncepty, se staly významným milníkem při úvahách o liturgickém prostoru.76 Praktický 

dopad je vidět na Schwarzových realizacích. Kostel Božího Těla v Cáchách provedený bez 

jakékoliv výzdoby je odrazem tehdejšího funkcionalistického purismu.77 Z hlediska 

vnitřního uspořádání je ale mnohem revolučnější úprava kostela Liebfrauenkirche 

v Trevíru (1950–1952). Obnova kostelů poničených za II. světové války se stala velkým 

tématem.78 Schwarz se ji v tomto případě chopil velmi progresivně a uspořádal prostor do 

centrální dispozice se dvěma symetrickými ambony.79 Za vrcholné dílo jeho tvorby je 

označován kostel svaté Terezie v Linci s eliptickým půdorysem. Z hlediska vnitřního 

uspořádání však nevykazuje tak revoluční prvky jako díla předchozí. 

Další příkladně promyšlenou koncepci vnitřního uspořádání liturgického prostoru 

lze nalézt v kostele svatého Vavřince v Mnichově od architekta Emila Steffanna, který byl 

dokončen v roce 1955.80 Z hlediska dispozice lze tuto realizaci označit za jednu z klíčových 

pro pozdější utváření koncilních směrnic. 

                                                      
72 Viz obrazová příloha I. 
73 Např. kostel Sv. Ducha z r.1931 – Frankfurt/M–Riederwald od Martina Webera, stejný autor společně 
s Dominikusem Böhmem vypracoval pokrokový projekt Circumstantes (1922). 
74 Srov. RECHLÍK Karel: Architektura a umění českých kostelech po II. vatikánském koncilu, in BALÍK Stanislav 
– HANUŠ Jiří: Letnice dvacátého století: Druhý vatikánský koncil a české země. Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury (CDK), 2012, 189–191. 
75 Srov. SCHMIDT: op. cit., 51. 
76 Viz obrazová příloha II. 
77 Viz obrazová příloha III. 
78 Srov. WIDDER Erich: Alte Kirchen für neue Liturgie, Wien: Wiener Dom, 1968, 112–114. 
79 Viz obrazová příloha IV. 
80 Viz obrazová příloha V. 
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Ve francouzských Lurdech vznikla v roce 1958 bazilika Pia X. podle návrhu Pierra 

Vago. Návrh tohoto předkoncilního chrámu je pozoruhodný hned z několika hledisek – 

celá hmota kostela je umístěna pod úroveň terénu, aby nezastínila původní kostelík, 

půdorys je eliptický a vnitřní uspořádání centrální.81 

Progresivní myšlenky centrálního uspořádání liturgického prostoru pronikly 

postupně i do Spojených států, čehož je důkazem kostel sv. Jana v Collegeville dokončený 

v roce 1961 od původem maďarského architekta Marcela Breuera.82  

Z důvodů úplnosti je potřeba ještě doplnit i díla dalších významných architektů. 

V roce 1955 dokončuje Le Corbusier kapli v Ronchamp. Z architektonického hlediska jde o 

zcela výjimečné dílo vymykající se z hlavního proudu tehdejší architektury. Nutno však 

podotknout, že stejně jako u jeho následovníků jde o prostor, který svou podobou vybízí 

návštěvníka spíše k soukromé kontemplaci a osobnímu prožitku než slavení liturgie ve 

společenství. Nové materiálové možnosti pak udávají hlavní tón pro další i mimoevropské 

realizace, kde se autoři více než na podstatu liturgického uspořádání soustřeďují spíše na 

architektonické působení konstrukce a světla v interiéru.83 

2.3.2 POKONCILNÍ 

Recepce koncilu v zemích západní Evropy byla nad očekávání dobrá. Nedalo se 

samozřejmě počítat s tím, že by tak revoluční změny, jaké v rámci obnovy liturgie koncil 

ustanovil, byly přijaty bez výhrad.84 Stejně tak ale asi nikdo nepředpokládal, že odezva 

bude až tak dynamická. 

Nejpatrnější je to na příkladu Rakouska, kde historik a teoretik umění Herbert 

Muck uvádí změny slovy „liturgie účasti“ proti „inscenovanému představení“.85 Rakousko 

se stává jednou z nejprogresivnějších zemí také z hlediska realizací – v roce 1968 vzniká ve 

                                                      
81 Viz obrazová příloha VI. 
82 Viz obrazová příloha VII. 
83 Srov. VAVERKA Jiří a kolektiv: Nové kostely a kaple z konce 20. století v České republice, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2001, 24–40; Příklady: chrám Madony chudých, Milano (1953–1954), Luigi 
Figini a Gino Pollini; bazilika Naší Paní, Arantzazu (1949–1954), Francisco Javier Sáenz de Oiza, Luis Laorga; 
kostel sv. Františka, Pampulha (1942), Oscar Niemayer; katedrála Panny Marie, Tokyo (1962–1964), Kenzo 
Tange atd. 
84 Srov. PESCH: op. cit. 337-347; POLC: op. cit. 311–320 – problematika skupiny Una Voce, případ Msgra. 
Marcela Lefébvra. 
85 Srov. RECHLÍK Karel: Architektura a umění českých kostelech po II. vatikánském koncilu in BALÍK Stanislav 
– HANUŠ Jiří: Letnice dvacátého století: Druhý vatikánský koncil a české země. Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury (CDK), 2012, 191. 
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Vídni kostel na paměť koncilu.86 Ještě před zahájením koncilu začínají vznikat plány na 

výstavbu vídeňského kostela Čtyř svatých evangelistů, který je dokončen a vysvěcen na 

sklonku roku 1965.87 Z prostředí Vídně nelze opomenout ani pozoruhodný kostel 

Nejsvětější Trojice navržený Fritzem Wotrubou složený ze 152 betonových kvádrů.88 Ten 

byl dokončený roku 1976 po Wotrubově smrti. Stejně tak jako kostel Panny Marie 

Královny Míru v Neviges v Porýní navržený Gottfriedem Böhmem (synem Dominikuse 

Böhma) a dokončený v roce 196889 či kostel Kristova vzkříšení (1968–1970) v Kolíně nad 

Rýnem od stejného autora90, je Wotrubův kostel hmotným důkazem tvůrčí umělecké 

svobody, jež byla deklarována i Druhým vatikánským koncilem.91 a jež se mimojiné 

projevuje také řadou nových prvků – především symbolickým ztvárněním uměleckých 

prvků prostoru, hrou se světlem a prostorem, či abstraktním pojetím architektury.  

Katedrála v Brasilii navržená Oscarem Niemayerem ovlivnila celou řadu velkých 

kostelů z 60. let. Nejinak tomu bylo i u liverpoolské katedrály (1962–1967) od architekta 

Fredericka Gibberda. Na rozdíl od Niemayera Gibberd uspořádává interiér striktně 

centrálně, což opět odkazuje na aktuální liturgické změny a na progresivní proud 

především v německy mluvících zemích. 

Tendence k centrálnímu uspořádání, které se staly u německých a rakouských 

nových kostelů celkem samozřejmou záležitostí, se v románském prostředí příliš 

neuchytily. Tradiční podélné uspořádání, někdy s širším uspořádáním auditoria a větším 

počtem samostatných oltářů, je pro italské prostředí rozhodně charakterističtější. 

V sedmdesátých létech vzniká podle návrhů architekta Giovanniho Michelucciho několik 

kostelů, u kterých je tento trend patrný. Pro úplnost je ale potřeba uvést, že například 

kostel Neposkvrněné v Longarone od zmíněného autora je ryze centrálně orientovaný.92 

                                                      
86 Srov. Konzilgedächtniskirche, 1968, Josef Lackner – viz obrazová příloha VIII. 
87 Viz obrazová příloha IX. 
88 Srov. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kostel Nejsvětější Trojice (Liesing). [online]. c2014 [citováno 27. 
04. 2014]. Dostupný z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice_(Liesing)>. 
89 Srov. VAVERKA Jiří a kolektiv: Nové kostely a kaple z konce 20. století v České republice, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2001, 34–35. 
90 Tamtéž: 46. 
91 Srov. Sacrosanctum Concilium, čl. 122; BRADÁČ Josef – ŠVÉDA Zdeněk: Výklad konstituce o posvátné 
liturgii in: POLC Jaroslav: Posvátná liturgie, Řím: Křesťanská akademie, 1981, 405–406; nutno brát ale 
v potaz i výklad čl.124, neboť nejednou vznikly při schvalování pokoncilní sakrální stavby problémy s jejím 
uměleckým ztvárněním – srov. POLC: op. cit. 295–296. 
92 Srov. VAVERKA Jiří a kolektiv: Nové kostely a kaple z konce 20. století v České republice, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2001, 44–45. 
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Stejně tak postupují i další autoři v čele s Mariem Bottou. Tento vývojový směr je patrný i 

v nových realizacích, určitá míra centralizace se do dispozic ale již promítla.93 

Koncilní učení ale nepřináší změnu jen do nově navrhovaných kostelů a kaplí, ale 

především do těch stávajících. Ještě před schválením konstituce Sacrosanctum Concilium 

varují někteří otcové před novou vlnou „obrazoborectví“, totiž před odstraňováním 

cenných uměleckých děl z kostelů pod záminkou nové liturgie.94 Jejich obava se částečně 

naplnila95, na druhou stranu je potřeba uvést, že v mnohých případech byla úprava 

liturgických prostorů provedena citlivě a prospěšně pro Boží lid.96 

Nové možnosti, které pokoncilní změny přinášejí, se promítají i do typologických 

struktur sakrálních staveb. Na dopravních tepnách – dálnicích, letištích apod. – začínají 

vznikat kaple, vybírají se nová místa pro kostely, v případě nutnosti se vymýšlejí dočasná 

montovaná řešení.97 V rámci nové urbanizace se ukazuje, že je čím dál více potřeba 

uvažovat o farních centrech uprostřed sídlišť, která kromě bohoslužebného prostoru 

obsahují nejen ubytování pro duchovní, ale i pastorační prostory, prostory pro charitativní 

činnost, školku, internát apod. Z hlediska ekonomického se pak do některých staveb 

promítá i tendence víceúčelovosti liturgického prostoru, což se ale posléze ukáže jako 

nežádoucí. Příklady pastoračních center hodné uvedení nalezneme v největší míře 

v Německu, kde se ve více případech osvědčila ekumenická spolupráce mezi církvemi.98 

                                                      
93 Srov. kostel sv. Pavla ve Folignu v Itálii (2001–2009), arch. Doriana a Massimiliano Fuksas – Archiweb: 
Kostel svatého Pavla [online]. c2014 [citováno 27. 04. 2014]. Dostupný z WWW: 
<http://archiweb.cz/buildings.php?type=20&action=show&id=2819>; 
Farní kostel v San Sebastianu ve Španělsku (2011–2012), arch. Rafael Moneo – Archiweb: Farní kostel v San 
Sebastianu [online]. c2014 [citováno 27. 04. 2014]. Dostupný z WWW: 
<http://archiweb.cz/buildings.php?type=20&action=show&id=3864>; 
I některé nové realizace z německého prostředí se vrací k podélnému uspořádání – například Kostel 
Nejsvětějšího srdce Páně v Mnichově (1997–200), arch. Markus Allmann, Amandus Sattler, Ludwig Wappner 
–  Archiweb: Herz Jesu Kirche [online]. c2014 [citováno 27. 04. 2014]. Dostupný z WWW: 
<http://archiweb.cz/buildings.php?type=20&action=show&id=2884>. 
94 Srov. POLC: op.cit. 291–300. 
95 Srov. SCHMIDT: op.cit. 53. 
96 Srov. WIDDER: op.cit. 90–93 – Kostel svatého Ondřeje v Mitterkirchen – viz obrazová příloha X.; a další 
příklady 49–198; Treberspurg & partner architekten: Kirche Maria Hietzing, Wien 13 [online]. c2014 
[citováno 27. 04. 2014]. Dostupný z WWW: <http://www.treberspurg.com/projekte/sanierung/kirche-
maria-hietzing-wien-13/> – viz obrazová příloha XI. 
97 Srov. VAVERKA Jiří a kolektiv: Nové kostely a kaple z konce 20. století v České republice, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2001, 41–45. 
98 Tamtéž: 43–44; Dále srov. Farní centrum Riem, Mnichov (2001–2005), arch. Barbara Nagler, Florian 
Nagler –  Archiweb: Farní centrum Riem [online]. c2014 [citováno 27. 04. 2014]. Dostupný z WWW: 
<http://archiweb.cz/buildings.php?&action=show&id=2939>. 
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3 VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1 VÝVOJ A STAV DISKUSE Z HISTORICKÉHO HLEDISKA  

Z hlediska liturgie vyvolal Druhý vatikánský koncil v křesťanském světě vlnu diskuse 

o podobě a přínosu reforem. U nás byl tento moment redukován a potlačován politickým 

režimem.99 Opravdová otevřená a svobodná diskuse tak mohla začít až o téměř třicet let 

později, kdy už ale stěžejní část koncilních změn byla v praxi realizována (alespoň v té 

míře, ve které to situace umožňovala). Specifika tohoto vývoje prožíváme stále i v dnešní 

době. 

Aby bylo docíleno přesnější představy o postupném formování názorů a vývoje 

diskuse o liturgickém prostoru a jeho prvcích, jsou v této části práce – až na několik 

výjimek – materiály řazeny dle data vydání.  

3.1.1 REAKCE NA DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL 

Vzhledem k politickým restrikcím u nás nebyla příliš velká možnost jakkoliv na 

Druhý vatikánský koncil veřejnou formou  reagovat. Proto se o některých událostech 

dozvídáme až zpětně z tehdy utajovaných archivních materiálů. Přesto i v bezprostředním 

pokoncilním období nalezneme několik publikací, které předávají veřejnosti důležitou 

zprávu o koncilních reformách. 

V první řadě je však potřeba uvést reakci ze strany církevních představitelů. 

Z hlediska oficiálních materiálů vydávaných římskokatolickou církví v Československu je 

velmi důležitým zdrojem Oběžník apoštolské administratury Pražské arcidiecéze, protože 

Pražské arcibiskupství bylo z logiky věci styčným místem veškerých informací. V jeho 

čtvrtém čísle z roku 1965 najdeme zprávu o ustanovení Arcidiecézní liturgické komise.100 

v Praze. Říjnové vydání oběžníku z téhož roku pak otiskuje klíčový dokument - Směrnice 

pro úpravu bohoslužebného prostoru v duchu liturgie.101 V nich najdeme nejprve část 

věnující se očistě bohoslužebného prostředí od nevhodných uměleckých předmětů. 

V druhé části směrnice vyjmenovává požadavky na bohoslužebný prostor – oltář jako 

                                                      
99 Srov. DEMEL: op. cit. 205–210. 
100 Arcidiecézní liturgická komise, in: Oběžník apoštolské administratury Pražské arcidiecéze 4 (1965), 1. 
101 Směrnice pro úpravu bohoslužebného prostoru v duchu liturgie, in: Oběžník apoštolské administratury 
Pražské arcidiecéze 10 (1965), 1–5. 
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ohnisko kostela, oddělený od čelní stěny, aby se na něm dalo soužit čelem k lidu, dále 

oddělení svatostánku od obětního oltáře a vhodné umístění křtitelnice. Třetí oddíl se 

věnuje aplikaci zásad obnovené liturgie. Autoři směrnice požadují zachování hodnotných 

uměleckých děl v chrámech a prozatímní řešení oltáře, ambonu a sedes s tím, že teprve 

praxe ukáže, jaká instalace je vhodná. I tak ale předepisují podobu těchto prvků, aby byly 

dostatečně důstojně zpracovány. Na závěr je apel na duchovní, který stanovuje, že 

případné úpravy liturgického prostoru je potřeba nejprve schválit diecézní liturgickou 

komisí.102 

Informace o liturgické obnově přinášejí i církevní periodika, jedním z nich byl 

Duchovní pastýř103, který o tématu informuje poměrně systematicky.  V zahajovacím roce 

koncilu zde nalezneme článek věnující se smyslu oltáře, v té době jde ale ještě stále o 

oltář předkoncilní úpravy.104 V roce 1964 přináší časopis komentář ke konstituci o 

posvátné liturgii.105 Přímo o liturgickém prostoru nacházíme příspěvek v druhém čísle z 

roku 1966, kde je nejprve v krátkém článku rozebírán smysl ambonu a jeho funkce 

namísto ustupující kazatelny.106 Následuje Maritainova stať o obnově liturgického 

prostoru, kde jasně pojmenovává omyly z minulosti, nebezpečí a úskalí dneška a potřebu 

odborného vedení, řádu a rozvážnosti při úpravách kostelů. Rovněž poukazuje nato, že se 

“člověk má vyjádřit i v církevním umění slovem své doby“, jinak takové umění bude 

nesrozumitelné, a na kvalitní provedení uměleckých děl, která slouží k duchovnímu růstu 

Božího lidu.107 Čtvrté číslo následujícího ročníku přináší komplexnější pojednání Ladislava 

Pokorného o bohoslužebném prostoru. Jde o teoretickou stať o smyslu a základu 

pokoncilních úprav liturgického prostoru a o apel na ušlechtilost novodobého umění a 

úctu k hodnotným uměleckým prvkům ve stávajících kostelích, které jsou někdy 

neprávem atakovány při úpravách chrámových interiérů.108 

                                                      
102 Jak ale připomíná Jan Matějka, kardinál Tomášek „…neměl rád pouze formální změny bez vnitřního 
obsahu. Připomínal, že pouhé obrácení oltáře nemusí mít ještě nic společného s liturgickou obnovou. 
Vybízel kněze, aby při zavádění úprav souvisejících s liturgickou obnovou dbali především na vnitřní obsah.“ 
– MATĚJKA Jan: Kardinál Tomášek a liturgická obnova, in: OPATRNÝ Aleš (ed.): Kardinál Tomášek a koncil, 
Praha: Pastorační středisko, 2002, 94–95. 
103 Srov. Liturgická obnova, in: Duchovní pastýř 5 (1965), 90–94; 6 (1965), 109–111. 
104 NĚMEC Josef: Oltář, in: Duchovní pastýř 3 (1962), 64–65. 
105 KOUŘIL Jaroslav: Po vydání konstituce o posvátné liturgii, in: Duchovní pastýř 8 (1964), 147–148. 
106 Srov. Ambon a kazatelna, in: Duchovní pastýř 2 (1966), 32. 
107 MARITAIN Jacques: K úpravě kostelů pro obnovenou liturgii, in: Duchovní pastýř 2 (1966), 32–34. 
108 POKORNÝ Ladislav: Několik poznámek k ideji bohoslužebného prostoru, in: Duchovní pastýř 4 (1967), 69–
70. 
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První pražský arcidiecézní Oběžník roku 1967 vydává zprávu o zřizování oltářů 

„versum populum“, ve které se upozorňuje na nelichotivý výsledek některých úprav a 

potřebu schválení takového zásahu Arcidiecézní liturgickou komisí.109 Rovněž v roce 1967 

vydává liturgická komise nový souhrn předpisů v obnovené liturgii, který tvoří přílohu č.4 

sedmého čísla pražského arcidiecézního Oběžníku r. 1967.110 Souhrn je řazen podle 

jednotlivých prvků liturgického prostoru, u kterých je vždy popis, jak má být konkrétní 

prvek proveden a umístěn. V závěru najdeme odstavec, který v rámci možností vybízí ke 

změně provizorních oltářů na „fixní zařízení“. Ve stejném Oběžníku najdeme pokyny pro 

úpravu památkově chráněných kostelů, u kterých je potřeba postupovat v souladu 

s pokyny pracovníků památkové péče.111 Deváté číslo následujícího ročníku obsahuje 

výzvu k úpravě a údržbě okolí kostelů112 a o tři vydání později nacházíme kvůli většímu 

množství radikálních úprav kostelních interiérů opětovnou výzvu o povinné konzultaci 

takových akcí s liturgickou komisí, popřípadě Státní památkovou péčí.113 

V Duchovním pastýři (r. 1968) nalézáme široké pojednání o historii křesťanského 

oltáře na pokračování, které je alespoň ve vydaných  částech zaměřeno pouze na 

historický vývoj.114 

V roce 1968 také začíná pod záštitou Františka Mikuláška a Josefa Zvěřiny vycházet 

časopis Via, kde hned ve třetím čísle nalezneme stručnou kritickou zmínku o novém 

sakrálním umění.115 O tři čísla později uvádí časopis mnohem rozsáhlejší kritický pohled 

Jiřího Reinsberga na současnou podobu liturgického prostoru. Svěží formou se dotýká 

jednotlivých stěžejních prvků v kostele a přidává k nim doporučující komentář a kritické 

výtky k prováděné praxi. Z článku je patrné, že pokoncilní úprava presbytáře včetně 

                                                      
109 Oltáře čelem k lidu, in: Oběžník apoštolské administratury Pražské arcidiecéze 1 (1967), 2–3. 
110 Liturgický prostor: souhrn předpisů v obnovené liturgii k 31.5.1967, in: Oběžník apoštolské 
administratury Pražské arcidiecéze 7 (1967), příloha č.4. 
111 Tamtéž, Úprava interiérů památkově chráněných kostelů v Praze ve smyslu nové liturgie, č.j. 2846/67. 
112 Úprava okolí kostelů a údržba církevních budov, in: Oběžník apoštolské administratury Pražské 
arcidiecéze 9 (1968). 
113 Povinnost konsultace úprav interiérů kostelů s liturgickou komisí a se středisky památkové péče, in: 
Oběžník apoštolské administratury Pražské arcidiecéze 12 (1968), 2. 
114 ŘEZANINA Dušan: K dějinám křesťanského oltáře, in: Duchovní pastýř 2– 4 (1968) – od čtvrtého čísla 
vydaném v roce 1968 nahrazuje Duchovního pastýře časopis Via, který je vydáván až do roku 1970, aby ho 
pak opět nahradil Duchovní pastýř; ani Via ani Duchovní pastýř z roku 1970 však na Řezaninův článek 
nenavazuje, přestože u poslední publikované části článku je odkaz na pokračování v dalším čísle. 
115 FLOSS Karel: Nové umění v obnovené církvi, in: Via 3 (1968), 57–58. 
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instalace sedes a ambonu je již v kostelích rozšířená, jen je stále potřeba objasňovat její 

smysl.116 

V roce 1968 startuje v Katolických novinách série článků Tomáše Černouška 

Architektura ve službách církve. Tyto příspěvky jsou zaměřeny především na rozšíření 

rozhledu čtenáře, neboť Černoušek zde většinou s komentářem prezentuje nové sakrální 

stavby od světoznámých autorů (Le Corbusier, Oscar Niemayer).117 Květnová čísla 

stejného ročníku otiskují zprávy o ustanovení Díla koncilové obnovy (DKO), které má za 

úkol pomáhat biskupům uvést reformy koncilu do praxe. V akčním programu DKO 

nalezneme bod, který předpokládá činnost DKO v oblasti umění, především pak při 

stavbě, zařizování a opravě sakrálních staveb.118 To v podstatě navazuje na koncilní 

podněty k ustanovení diecézních liturgických komisí, popřípadě liturgických komisí pro 

větší oblasti.119 

Druhý vatikánský koncil zasáhl svými myšlenkami i mimokatolické církevní pole, o 

čemž přináší zprávu Náboženská (později Theologická) revue církve československé. Hned 

v roce 1964 tak přináší zprávu o úpravách v liturgii, ve které je z hlediska sakrálního 

prostoru krátká zmínka o možnosti výzdobě kostelů, jenž má být provedena v patřičné 

kvalitě a pokud možno jen v omezené míře.120 O čtyři roky později pak Zdeněk Kučera 

srovnává změny liturgie v římskokatolické církvi se změnami, které zavedl svou liturgií 

Karel Farský v Církvi československé. Dotýká se i otázky sloužení čelem k lidu, což má 

přímý dopad na uspořádání presbytáře.121 

Časopisu Via v roce 1970 přináší číslo zaměřené přímo na liturgii a liturgické 

umění. Stěžejním příspěvkem je článek Maxe Rosnera Koncil a kostel.122 Přestože jde o 

článek převzatý z německého prostředí, je potřeba ho zmínit, protože je jedním z prvních 

takto komplexních pojednání o sakrálním prostoru u nás po Druhém vatikánském koncilu. 

                                                      
116 REINSBERG Jiří: Obnova liturgická a obnova kostela z hlediska kněze, in: Via 6 (1968), 112–114. 
117 Srov. ČERNOUŠEK Tomáš: Architektura ve službách církve, in: Katolické noviny 39–46 (1968), 22 (1969); 
Pro úplnost se sluší dodat, že v Katolických novinách čas od času vycházela výzva k pomoci při budování na 
naše poměry pozoruhodného kostela sv. Josefa v Senetářově – srov. Katolické noviny 42 (1969), 10 (1971). 
118 NĚMEC Jiří: Dílu koncilové obnovy na cestu; Akční program DKO, in: Katolické noviny 19 (1968); Dílo 
koncilové obnovy ustaveno, in: Katolické noviny 21 (1968). 
119 Československá celostátní liturgická komise byla ustanovena 25.2.1965 v Bratislavě, Česká liturgická 
komise pak 10.3.1965 v Olomouci – srov. HRADILEK Pavel: Liturgická reforma římskokatolické církve 
v českých zemích, in: BALÍK Stanislav – HANUŠ Jiří: Letnice dvacátého století: Druhý vatikánský koncil a české 
země. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2012, 159–162.  
120 Druhý vatikánský koncil, in Náboženská revue církve československé (1964), 148–150. 
121 KUČERA Zdeněk: Nad liturgickou obnovou katolické církve, in Theologická revue církve československé 
(1968), 118–122. 
122 ROSNER Max: Koncil a kostel, in Via 3, 4, 5 (1970). 
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Autor text člení na několik základních částí. Nejprve se věnuje historickým základům 

moderní stavby kostela, posléze pokračuje teologickými a liturgickými základy, aby mohl 

na teoretickém podkladu přejít k praktické části, totiž základní koncepci chrámové stavby. 

Rosner jasně definuje, jak má koncept vypadat včetně uvedení všech základních prvků 

stavby. Rovněž uvádí dobové příklady a praktické rady při uspořádání a utváření prostoru. 

Dotýká se také architektonického výrazu a v závěru i urbanistického usazení sakrálních 

staveb v rámci sídla. Vzhledem k celistvosti a rozsahu příspěvku se v tehdejší době jedná o 

důležitou součást tehdejší české diskuse. 

V čísle 3 (1970) nalezneme ještě několik článků týkajících se liturgického umění. 

Příspěvek „Malířství a plastika v prostoru kostela“ na první pohled není pro liturgický 

prostor až tak důležitý, autor v něm ale upozorňuje na důležitý vliv umělců při 

transformaci liturgického uspořádání starých kostelů – tedy při nakládání s uměleckými 

díly, které jsou výzdobou i funkčními prvky presbytářů.123 Dále číslo přináší zajímavý 

průzkum z francouzského prostředí obsahující souhrn názorů o osobním vnímání 

kostela.124 Jeho použití pro české prostředí je ale spíše v rovině inspirační než 

v praktickém dopadu. Následuje článek ze švýcarského prostředí, který by naopak mohl 

být více než inspirační i v dnešní době, totiž text, který pojednává o žádoucí ekumenické 

spolupráci při výstavbě farních center uprostřed rostoucích sídlišť.125 

V úvodním vydání z roku 1970 otiskuje arcidiecézí Oběžník podrobný popis 

postupu při úpravách kostelů, který vychází z již uvedených výzev a souhrnů předpisů. 

Administrátoři farností by měli u každé akce předložit investiční záměr, návrh a následně 

si nechat schválit provedenou realizaci.126 

Symbolickou tečku za bezprostředním pokoncilním obdobím představuje v roce 

1970 vydání brožury Druhý vatikánský koncil a jeho poselství od Stanislava Krátkého.127 

Publikace obsahuje český překlad poselství Pavla VI. z 8. prosince 1965 k zakončení 

Druhého vatikánského koncilu. Část poselství je věnována umělcům, jimž je kladeno na 

srdce, aby umění vykazovalo opravdovou krásu a sloužilo především Bohu.128 

V navazujícím pojednání Krátký shrnuje hlavní myšlenky koncilu, kde se dotýká tématu 

                                                      
123 ROMBOLD Günter: Malířství a plastika v prostoru kostela, in Via 3 (1968), 38–39. 
124 Srov. Jak budou vypadat kostely zítřka, in Via 3 (1968), 43–44. 
125 Kostelní stavba není povzbuzením k víře, in Via 3 (1968), 44. 
126 Postup při úpravách kostelů podle obnovené liturgie, in: Oběžník apoštolské administratury Pražské 
arcidiecéze 1 (1970), 6–7. 
127 KRÁTKÝ Stanislav: Druhý vatikánský koncil a jeho poselství, Praha: Vyšehrad, 1970 
128 Tamtéž, 49. 
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dvojího stolu – pro bohoslužbu slova a bohoslužbu oběti. Nepřímo tak nastiňuje význam 

ambonu a oltáře v liturgickém prostoru.129  

 

Reakci na koncil bylo v českém prostředí věnováno více článků až po revoluci. 

Vzhledem k tomu, že jde již o pohled ovlivněný výsledky koncilu a nově dostupnými 

materiály (i když historickými), jsou tyto články případně uváděny v obdobích dle jejich 

vydání.  

3.1.2 OBDOBÍ PO DRUHÉM VATIKÁNSKÉM KONCILU DO R. 1989 

Postupné zavádění koncilních změn vyvolávalo nové a nové reakce. Tak se 

můžeme v roce 1971 v srpnovém vydání Katolických novin dočíst v článku Věry Remešové 

o nesouhlasném postoji k „vyčištění“ kostelů od původní výzdoby.130 Úvahu nad střetem 

památkové ochrany a liturgické obnovy prostoru nabízí  Ladislav Pokorný ve své reakci na 

článek Huga Rokyty z Katolických novin č.35 (1971).131 

Koncilní změny liturgie si rovněž vyžádaly potřebu nových skript pro vzdělávání 

kněží. Prvním takovým větším počinem u nás jsou Theologické otázky současnosti132, 

skriptum pro bohoslovce pražské bohoslovecké fakulty (tehdy sídlící v Litoměřicích). Část 

určenou liturgickému prostoru zpracovával Ladislav Pokorný133. V úvodu klade důraz na 

propojení liturgiky s ostatními disciplínami, a to i při úvahách o uspořádání kostela. Dále 

se zamýšlí nad pojetím prostoru z hlediska jeho využívání. Zdůrazňuje zde dvě roviny – 

především prostor pro slavení bohoslužby ve společenství, ale zároveň prostor pro 

individuální rozjímání. Obojí je potřeba mít na paměti, jinak dojde ke ztrátě důležité 

funkcionality. Po obecném souhrnu nutných úprav se ve druhé části Pokorný dostává 

k úpravám liturgického prostoru z hlediska historických hodnot a památkové péče. 

Podotýká, že zkušenost s prvními realizacemi v mnohých případech nebyla dobrá a klade 

důraz na spolupráci s odborníky, aby obnovený liturgický prostor byl skutečně umělecky i 

                                                      
129 Srov. tamtéž, 33. 
130 REMEŠOVÁ Věra: Umění v chrámovém prostoru, in: Katolické noviny 24 (1971). 
131 POKORNÝ Ladislav: Obecně platná norma, in: Katolické noviny 41 (1971). 
132 MERELL Jan: Theologické otázky současnosti: přednášky z theologického kursu pro kněze 1971, 
Litoměřice: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta, 1971. 
133 POKORNÝ Ladislav: Praktické důsledky liturgické reformy, in: MERELL Jan: Theologické otázky 
současnosti: přednášky z theologického kursu pro kněze 1971, Litoměřice: Cyrilometodějská bohoslovecká 
fakulta, 1971. 
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duchovně hodnotný. V závěru upozorňuje na vznikající potřebu zpovědních místností, 

s nimiž bude potřeba v kostelích do budoucna počítat. 

Rok po Merrelově sborníku vychází Bradáčova Věda o liturgii134, což je souhrn 

přednášek a textů z let 1970 – 1972 určený pro olomouckou pobočku pražské 

Cyrilometodějské fakulty. Po úvodním historicko-teologickém exkurzu do vývoje kostela 

řadí Bradáč za sebe jednotlivé prvky liturgického prostoru a popisuje jejich řádné 

provedení na podkladu nových liturgických instrukcí a předpisů. Stejně jako u předchozí 

publikace i zde si autor všímá vznikající potřeby lepšího zázemí pro svátost smíření, které 

by lépe vyhovovalo „potřebám moderního člověka“135. 

Vztah uměleckých děl z hlediska památkové ochrany a obnovy sakrálního prostoru 

se stal jedním velkým tématem, které se v pokoncilní diskusi neustále opakuje. Architekt 

Oldřich Bouška se mu opět věnuje v článku na pokračování uvedeném v Katolických 

novinách136. Bouška upozorňuje na potřebu vhodného a citlivého řešení oltáře, ambonu a 

sedes, jejichž instalace by ale z památkového hlediska neměla činit obtíže. Jako spornou 

záležitost však vnímá odstraňování mřížek a shledává možnost jejího zachování 

v případech, kde je tento prvek umělecky významný. 

První číslo Duchovního pastýře z roku 1973 reaguje v článku Umění a nové 

liturgické zařízení137 na příspěvek z časopisu kanadského liturgického hnutí Bulletin 

National de Liturgie a připomíná některá zde uvedená stanoviska – především otázku 

nových oltářů a ambonů, které v mnohých případech nejsou ztvárněny řádně a působí 

spíše jako „jídelní stůl“ a „hubený hudební pult“. Autor pak přidává několik praktických 

rad k uspořádání presbytáře. Třetí číslo stejného ročníku přináší trojici pojednání 

s názvem Liturgický projev církve138. Jan Matějka ve svém příspěvku poukazuje na to, že 

probíhající úpravy liturgického prostoru, které mají vést k aktivní účasti věřících, u nás 

nejsou zdaleka optimální a upozorňuje na potřebu odborného vedení skrze liturgickou 

komisi, v případě památkové ochrany objektu i pracovníků památkové péče. 

                                                      
134 BRADÁČ Josef: Věda o liturgii: [Skriptum pro studijní účely Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Praze, 
pobočky v Olomouci], Olomouc: CMBF v Praze, pobočka v Olomouci, 1972. 
135 Tamtéž, 2. část, 90. 
136 BOUŠKA Oldřich: Hledání tvůrčích cest, in: Katolické noviny 22, 23, 24 (1972). 
137 Umění a nové liturgické zařízení, in: Duchovní pastýř 1 (1973), 16. 
138 BRADÁČ Josef – MATĚJKA Jan – POKORNÝ Ladislav: Liturgický projev církve, in: Duchovní pastýř 3 (1973), 
34–39. 
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V roce 1976 Pokorný obohacuje dobovou diskusi komplexním pojednáním o liturgii 

v podobě knihy Obnovená liturgie.139 Jedná se o souhrnný pokoncilní pohled na liturgii, ve 

kterém se autor snaží postihnout celou šíři liturgické vědy. Z hlediska sakrálního prostoru 

je klíčová kapitola VIII., ve které se Pokorný věnuje kostelu a jeho vybavení. Stejně jako 

v dalších uváděných publikacích téhož teologa i zde autor zdůrazňuje potřebu současného 

teologického pohledu při tvorbě sakrálního prostoru, citlivost pro původní řešení 

stávajících staveb, potřebu diferenciace prostoru z hlediska společenství a jednotlivce a 

potřebný soulad funkčnosti a symboliky kostela. V závěru pak čtenářům předkládá 

historický souhrn o bohoslužebném prostoru. 

Ve světském prostředí se o sakrálních stavbách z pochopitelných důvodů téměř 

nepíše. Vzpomínka na Gočárův kostel svatého Václava v Praze – Vršovicích v článku 

věnovaném tomuto autorovi k příležitosti výstavy jeho díla je tak spíše světlou 

výjimkou.140 Časopis Architektura ČSR pak ještě několik zmínek o sakrálních stavbách 

přináší, týkají se ale pouze obnovy těchto staveb z hlediska památkové ochrany.141 

V roce 1977 vychází v Katolických novinách článek na pokračování o vybavení 

kostela z historického hlediska.142 U oltáře, ambonu, sedes, křtitelnice a zvonů je uveden 

jen popis historického vývoje, ovšem u odstavce týkajícího se zpovědnice je patrné, že jde 

o momentálně diskutované téma a je zde uveden i teoretický pohled do budoucna. 

Periodikum Studie vydávané Křesťanskou akademií v Římě se ve svých článcích 

sakrálnímu prostoru přímo nikdy nevěnuje, v pátém čísle z roku 1978 zde ale najdeme 

teoretické pojednání Josefa Zvěřiny „Umělecká zkušenost a přístup k Bohu“143, v němž 

autor přemýšlí o možnosti setkávání se s Bohem skrze umění. V následujícím příspěvku 

rozebírá Pavel Černý problematiku soudobého náboženského umění na příkladu malíře 

George Rouaulta.144  

V roce 1979 vzniká v Litoměřicích rozsáhlé souhrnné skriptum pro studium 

liturgiky, jehož autorem je tehdejší přední postava české liturgiky Ladislav Pokorný145. Ve 

                                                      
139 POKORNÝ Ladislav: Obnovená liturgie, Praha: Česká katolická charita, 1976. 
140 Josef Gočár, in: Architektura ČSR: Revue Svazu českých architektů, (1971), 276–286. 
141 Např. ANTONY Ladislav: Péče o kulturní památky v ČSR, in: Architektura ČSR: Revue Svazu českých 
architektů, 10(1979), 446–447. 
142 Vybavení kostela z hlediska historického, in: Katolické noviny 42, 43, 44 (1977). 
143 ZVĚŘINA Josef: Umělecká zkušenost a přístup k Bohu, in: Studie, V (1978), 370–377. 
144 Tamtéž, 378–387. 
145 POKORNÝ Ladislav: Liturgika, Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1979. 
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čtvrté části146 nalezneme oddíl věnující se kostelu a dalším bohoslužebným místům a oddíl 

pojednávající o vybavení kostela. Celek věnující se kostelu je opět uveden liturgickými 

předpisy, na něž navazuje teoretické pojednání o kostele a jeho vnitřním prostoru. Jde 

v podstatě o rozšířený a upřesněný pohled téhož autora z uváděného Merellova skripta 

s přidáním konkrétních příkladů. Závěr je věnován křesťanským pohřebištím jako dalšímu 

bohoslužebnému místu. Oddíl o vybavení kostela je uspořádán podobně jako v Bradáčově 

skriptu. Pokorný uvádí jednotlivé prvky interiéru s odkazy na předepsané zásady jejich 

vytváření a umístění, k tomu připojuje jejich dějinný vývoj a vlastní komentář. V úplném 

závěru uvádí zajímavý pohled na kostelní zvony a zvonky, kde oproti tradiční symbolice 

venkovského používání zvonění zpochybňuje vhodnost investice do nákladné věže u 

moderních novostaveb katolických chrámů. 

Kniha Prostřený stůl147 stejného autora vydaná v roce 1979 je zaměřená na výklad 

eucharistické slavnosti. V předběžných poznámkách zde ale nalezneme i dvě statě o 

smyslu a uspořádání kostela. První se věnuje otázce, proč je vůbec potřeba kostela jako 

bohoslužebného místa148, druhé pak podobě kostela a jeho vnitřního uspořádání. Pokorný 

zde zdůrazňuje klíčový vztah mezi oltářem, ambonem a sedes a také důležitost 

svatostánku, který by však neměl být centrálním prvkem.149 

V desátém čísle Duchovního pastýře z roku 1979 upozorňuje Ladislav Pokorný na 

knihu Fundamentalliturgie Hermanna Reifenberga, ve které se autor nejen okrajově 

dotýká znamení a symboliky utvářející liturgii a liturgický prostor.150 

V roce 1981 vychází v Římě Polcova Posvátná liturgie151 – souborné dílo 

k východiskům a důsledkům liturgické konstituce Sacrosanctum concilium. V první části, 

která obsahuje dějinný souhrn, popis příprav a průběhu Druhého vatikánského koncilu a 

provádění liturgické obnovy, Polc zevrubně popisuje vývoj liturgie včetně všech milníků, 

reformních hnutí a odpůrců reforem. Dále připojuje souhrn dekretů úřadů Svatého stolce 

týkajících se provedení liturgických reforem a dekretů konkrétně upravující liturgii 

v Čechách a na Moravě. Druhá část obsahuje výklad liturgické konstituce zpracovaný 

Zdeňkem Švédou a Josefem Bradáčem. Jakkoliv se může zdát z hlediska liturgického 

                                                      
146 Tamtéž, díl 4. - Liturgické reálie, posvěcení času. 
147 POKORNÝ Ladislav: Prostřený stůl, Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1979. 
148 Srov. tamtéž, 21–23. 
149 Srov. tamtéž, 25–28. 
150 Srov. POKORNÝ Ladislav: O základech liturgického myšlení, in: Duchovní pastýř 10 (1979), 156–157. 
151 POLC Jaroslav: Posvátná liturgie, Řím: Křesťanská akademie. 1981. 
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umění nejdůležitější výklad sedmé kapitoly konstituce, je hned v úvodu komentáře této 

části citován výrok Valeria Vigorelliho zdůrazňující fakt, že pro umělce má mít mnohem 

větší důležitost první kapitola, „neboť nadšení našich umělců nemůže být vyvoláno 

suchými zákony, musí vyjít ze všeobecného náboženského hnutí v církvi.“152 To 

samozřejmě neubírá nic na potřebě důsledně přivést do praxe i články sedmé kapitoly 

konstituce, v jejichž komentářích se objevuje především důraz na kvalitu umění bez 

zbytečné monumentality, otázka vhodnosti moderního umění v liturgickém prostoru či 

vztah historických uměleckých děl k pokoncilním úpravám kostelů.153 

O rok později vydává Pokorný ještě jednu publikaci, která se sice liturgického 

prostoru přímo nedotýká, ale z hlediska uchopení nové liturgie je podstatná. Jde o Dvě 

liturgická pojednání154 – studii historickou a teoretickou. Historická studie pojednávající 

na základě archeologických průzkumů o křestních objektech směrem k liturgickému 

prostoru přináší pouze dějinný podklad. Druhá část je mnohem důležitější, protože se 

věnuje adaptaci liturgie a mezím liturgického přizpůsobení po Druhém vatikánském 

koncilu. Konkrétní požadavky na liturgický prostor v textu nenajdeme, teoretické úvahy o 

smyslu pokoncilních změn, možná pestrost a pojetí liturgie však mají na vytváření 

liturgického prostoru přímou návaznost a měly by být jedním ze základních podkladů pro 

jeho koncepci. 

Sborník Stopami koncilu155 vydaný jako souhrn příspěvků teologicko-mírového 

semináře Sdružení katolických duchovních Pacem in terris156 pohlíží na pokoncilní změny 

přímou optikou českého prostředí. Z hlediska liturgického prostoru zde najdeme zmínku 

ve výčtu pokoncilních dokumentů, kde jsou v reakci na první instrukci Inter Oecumenici 

zmiňovány dvě instrukce našich biskupů z r.1965 v podobě pastýřských listů 

pojednávajících mj. i o sloužení bohoslužby čelem k lidu a s tím související pozicí oltáře.157 

                                                      
152 Tamtéž, 405. 
153 Srov. tamtéž, 405–407. 
154 POKORNÝ Ladislav: Dvě liturgická pojednání, Praha: Česká katolická Charita, 1982. 
155 Stopami koncilu: Sborník teologickomírového semináře SKD Pacem in Terris v Hradci Králové ve dnech 
23.–26. srpna 1982, uspořádal Ladislav Pokorný, Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1983. 
156 Sdružení katolických duchovních Pacem in terris bylo sdružení kolaborující s tehdejším režimem – viz 
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Sdružení katolických duchovních Pacem in terris. [online]. c2014 
[citováno 04. 05. 2014]. Dostupný z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Sdru%C5%BEen%C3%AD_katolick%C3%BDch_duchovn%C3%ADch_Pacem_in
_terris>. 
Do jaké míry byl seminář a následně i sborník touto skutečností ovlivněn, nelze prokázat.  
157 Srov. Stopami koncilu, 38–39.  
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Miloslav Cibulka uvádí v Duchovním pastýři 4/1983 praktickou analýzu stavu 

venkovských farností z hlediska liturgické obnovy.158 Poukazuje na to, že provedení změny 

uspořádání každého liturgického prostoru naráží nezřídka na finanční, fyzické či 

památkářské limity. Proto vyzývá k tomu, aby byly upravovány jen ty kostely, v nichž je 

pravděpodobnost udržení pravidelného liturgického života. Autor zároveň popisuje 

nešvary, které se v mnohých kostelích při úpravách objevily. Stejný autor se o čtyři čísla 

později věnuje venkovské praxi zpovědní, kde poukazuje na vhodnost zavádění 

zpovědních místností.159 

V desátém čísle téhož ročníku je uveden článek o úpravách v šebkovickém kostele, 

které jsou v tehdejší době a při jejích možnostech předkládány jako příkladná realizace 

pokoncilních úprav.160 

Deváté vydání Duchovního pastýře v roce 1984 obsahuje souhrnný článek o 

obnově olomoucké katedrály.161 Jde však spíše o činnost rekonstrukční a renovační než o 

obnovu sakrálního prostoru v pokoncilním duchu. 

Jedenácté samizdatové vydání Teologických textů se obrací k dvacetiletému výročí 

ukončení koncilu. V hodnotícím článku Česká koncilová bilance162 je zmínka i o liturgickém 

prostoru a o tom, že liturgie je jediná oblast, kde bylo možné v rámci možností koncilovou 

obnovu uskutečnit. 

V článku „Náš kostel“ uvedeném v Katolických novinách 43/1986 vzpomíná 

Ladislav Pokorný na profesora Josefa Cibulku a následně navazuje na jeho výklad o 

sakrálním prostoru. Ve zkratce pak čtenáři shrnuje význam kostela a smysl liturgického 

dění.163 

Po zavedení nového Ordo paenitantie164 vyvstávají i u nás otázky k nové zpovědní 

praxi. Na jednu z nich odpovídá článek ve třetím čísle Duchovního pastýře roku 1987165. 

Kromě komentáře paragrafů kánonu 964 nového Kodexu kanonického práva166, které se 

                                                      
158 CIBULKA Miloslav: Úspěchy a prohry liturgické obnovy na venkově, in: Duchovní pastýř 4 (1983), 58–59. 
159 CIBULKA Miloslav: Liturgie svátosti smíření v českých venkovských podmínkách, in: Duchovní pastýř 8 
(1983), 143–144. 
160 Příklad liturgické obnovy, in: Duchovní pastýř 10 (1983), 155. 
161 ZLÁMAL Bohumil: Obnova olomoucké katedrály, in: Duchovní pastýř 9 (1984), 171–173. 
162 Česká koncilová bilance, in: Teologické texty samizdat č.11 (1985), 18–19.  
163 POKORNÝ Ladislav: Náš kostel, in: Katolické noviny 43 (1986). 
164 Srov. KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI: Ordo Paenitentiae, 2. XII. 1973 (editio typica). 
165 Zpovědní místnost (zpovědnice), in: Duchovní pastýř 3 (1987), 56. 
166 Srov. Kodex kanonického práva (CIC 1983), kán.964, §1–§3. 
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tématu článku dotýkají, zde autor popisuje, jak by měla vypadat zpovědní místnost a 

praxe slavení svátosti smíření. 

Do roku 1989 najdeme v tomto periodiku z hlediska liturgického prostoru už jen 

články týkající se technických záležitostí, které na uspořádání a podobu kostelů mají jen 

minimální vliv.167 Také Katolické noviny již neotiskují zásadní příspěvky týkající se 

sakrálních staveb. Přesto je ale potřeba připomenout, že se čas od času objevuje 

v jednotlivých číslech fotografie upraveného liturgického prostoru či nové sakrální stavby 

z ciziny doprovázená krátkým komentářem.168 

 

V tomto období vznikly ještě dvě práce, které svým způsobem vybočují, přesto je 

potřeba je zařadit. 

První jsou samizdaty Zdeňka Bonaventury Bouše, které vznikaly v průběhu 

osmdesátých let. Souhrnem těchto samizdatů a úvah v nich obsažených je publikace Malá 

katolická liturgika vydaná v roce 2004.169 Bouše zde promýšlí jednotlivé prvky liturgie 

včetně místa slavení liturgie. Spíše teoretický popis s teologickým základem opatřený 

místy někdy až překvapivě konkrétní poznámkou vychází z pokoncilních předpisů a 

v zásadě se neodlišuje od vlny liturgické obnovy.170  

Druhým příspěvkem je disertační práce Jaroslavy Horákové Obnova sakrálních 

staveb a jejich využití pro socialistickou společnost.171 Z hlediska přínosu do diskuse o 

tvorbě liturgického prostoru není potřeba tomuto dílu věnovat pozornost, protože je 

                                                      
167 Srov. POSPÍŠIL Jiří: Studený a vlhký kostel, in: Duchovní pastýř 1 (1988), 16–17; POSPÍŠIL Jiří: 
K diagnostice rosného bodu, in: Duchovní pastýř 4 (1988) 77–78; POSPÍŠIL Jiří: Co by měl farář vědět o 
varhanách, in: Duchovní pastýř 6 (1988), 117–119; ČERVENÁK Jan: Ještě jednou Studený kostel a Rosný bod, 
in: Duchovní pastýř 4 (1989), 76. 
168 Např. Kostel na pochodu, in: Katolické noviny 39 (1975) – článek o přemisťování kostela v Mostě; 
Katedrála století, in: Katolické noviny 28 (1976) – článek o nové katedrále v Rio de Janeiru; Úprava 
liturgického prostoru v kostele sv. Prokopa v Praze – Braníku, in: Katolické noviny 27 (1978); Posvěcení 
nového oltáře v Olomouci, in: Katolické noviny 23 (1980); Úprava rotundy sv. Marie Magdalény 
v Šebkovicích, in: Katolické noviny 23 (1983); Úprava kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Veltrubech, in: 
Katolické noviny 33 (1986); Liturgická úprava u Salvátora, in: Katolické noviny 17 (1988); a další. 
169 BOUŠE Bonaventura: Malá katolická liturgika: tradice, kritika, budoucnost, Praha: Vyšehrad, 2004; pro 
lepší uchopení díla lze doporučit: NOVOTNÝ Vojtěch: Běda církvi: Bonaventura Bouše burcující, Praha: 
Karolinum, 2012, zvláště 265–266; s případným komentářem v – POSPÍŠIL Ctirad, V.: Vyrovnávání se s 
myšlenkovým a životním odkazem Bonaventury Bouše, in: AUC Theologica 1 (2013), 173–185. 
170 Srov. BOUŠE, op. cit. 19–26. 
171 HORÁKOVÁ Jaroslava: Obnova sakrálních staveb a jejich využití pro socialistickou společnost, kandidátská 
disertace, Praha: Fakulta stavební ČVUT, 1977. 
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zásadně ideologicky ovlivněno.172 Jde ovšem o první dostupnou práci, která se tématu 

alternativního využití sakrálních staveb věnuje a tak ji uvádíme z hlediska zajímavého 

primátu. Téma využití kostelů mimo bohoslužebné účely je od revoluce až do dnešních 

dnů velmi aktuální, protože v mnohých případech jsou sakrální stavby zdevastované 

minulým režimem v nevyhovujícím stavu či na místech bez výhledu širšího 

bohoslužebného využití.173 

3.1.3 90. LÉTA 

Po revoluci se teprve ukazuje, jak veliký deficit u nás v tématu oproti ostatním 

zemím panuje. Nejlépe je to vidět na množství překotných realizací sakrálních staveb, 

které sice vznikají z dlouholeté potřeby, ale také spíše z nadšení než na podkladu určité 

širší kvalitní diskuse. Především v začátku 90. let jsou nositelem kontinuity diskuse o 

liturgickém prostoru periodika, jejichž počet z hlediska titulů po revoluci rapidně narostl.  

Na Katolické noviny navazuje Katolický týdeník, který informuje o nových stavbách 

jako například o vznikajícím kostele v Praze – Strašnicích.174  O rok později přetiskuje 

časopis Dialog – Evropa XXI výše uvedený článek Josefa Zvěřiny „Umělecká zkušenost a 

přístup k Bohu“.175 

Katolický týdeník z dubna 1991 podává informaci o konání konference o sakrální 

architektuře v Bratislavě. Autor článku, Jiří Skalický, se na základě toho zamýšlí, jaká jsou 

úskalí překotné stavby nových chrámů a přirovnává to k poválečné situaci r.1945 a dále, 

kdy bylo postaveno velké množství kostelů, které jsou však dnes využívány jen z 30%. 

Nabádá tak k pečlivé analýze stavu a ke skutečně dobře odvedené práci.176 

                                                      
172 Srov. tamtéž, 137 – „Církevní stavby zaujímají svými umělecko-historickými hodnotami prvořadé místo 
v architektonické tvorbě minulosti a budou tudíž i na základě tohoto aspektu nejen hodnoceny, ale i 
společensky užívány.“ 
173 Srov. KRČMÁŘ Luděk – SOUKUP Jan: Ohrožené kostely, Plzeň: Kraj, 2008.  
174 Nový kostel ve Strašnicích, in: Katolický týdeník 41 (1990); dále např. V Drnovicích nový kostel, in: 
Katolický týdeník 33 (1991); PALA Josef: Než vyroste kostel, in: in: Katolický týdeník 9 (1993); OULÍK Jan: 
Strašnické díkůvzdání, in: Katolický týdeník 21 (1993); PALA Josef: Nový kostel v Křelově, in: Katolický 
týdeník 22 (1993); KREJČÍŘ Miroslav: V Břeclavi budují nový chrám, in: Katolický týdeník 31 (1993); 
V Hustopečích budují nový chrám, in: Katolický týdeník 31 (1993); URBANEC Jiří: V Slezsku září nový chrám, 
in: in: Katolický týdeník 45 (1993); PALA Josef: Staví se až po padesáti letech, in: Katolický týdeník 47 (1994); 
Otevřené dveře chrámu, in: Katolický týdeník 39 (1995); Nové filiální kostely, in: Katolický týdeník 29 (1996); 
Novostavba v Tavíkovicích, in: Katolický týdeník 4 (1997). 
175 ZVĚŘINA Josef: Umělecká zkušenost a přístup k Bohu, in: Dialog – Evropa XXI 3 (1991), 2–5. 
176 SKALICKÝ Jiří: Konference o sakrální architektuře v Bratislavě, in: Katolický týdeník 17 (1991). 
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V roce 1993 vychází český překlad Guardiniho knihy O duchu liturgie. 177 Nejde 

přímo o dílo, které by konkrétně rozebíralo liturgický prostor, ale Guardiniho myšlenkový 

odkaz vybízející k ve všech směrech živé účasti na prožívání liturgie je natolik zásadní, že 

nelze tuto publikaci ve výčtu opominout. 

Třetí číslo časopisu Dialog – Evropa XXI z roku 1993 je tematicky zaměřené přímo 

na sakrální architekturu.178 Přináší několik článků převzatých ze zahraničí, které jsou pro 

české prostředí jednoznačným obohacením. Sandro Benedetti představuje italskou 

sakrální architekturu a popisuje úskalí, která přineslo velmi vlažné přijímání liturgického 

hnutí a následné velké pokoncilní změny.179 Na něj navazuje Schulzovo teoretické 

pojednání o architektuře jako obrazu světa180, Gieselmannovo zamyšlení nad smyslovým 

vnímáním prostoru kostela181 a Richterova úvaha o liturgickém prostoru jako prvku, který 

spoluutváří víru.182 Pohled více praktický přináší v článku „Stavíme správné kostely?“ 

Justus Dahinden.183 Prochází jednotlivé části mozaiky utváření sakrální stavby a 

zhodnocuje jejich dnešní řešení ve světle vnímání postmoderního člověka. Georg Moser 

na závěr přidává zamyšlení, co je třeba „splnit“, aby byla stavba kostela zdařilá.184 

Zájem o téma sakrálních staveb se vrací i do necírkevních periodik, které tak 

doplňují teologickou diskusi o odbornou architektonickou a technickou část. V srpnovém 

čísle časopisu Architekt z roku 1993 tak můžeme najít fotografii nového farního kostela sv. 

Jiljí v Olomouci – Křelově.185 V prvním čísle následujícího ročníku najdeme příspěvek o 

oceněné reinstalaci galerijní expozice děkanského kostela v Mostě.186 V čísle 12 téhož 

roku otiskuje Architekt vzpomínku na architekta Jana Sokola187, jenž se velmi intenzivně 

věnoval také sakrální architektuře. V obrazové příloze článku najdeme několik 

                                                      
177 GUARDINI Romano: O duchu liturgie, Praha: Česká křesťanská akademie, 1993. 
178 Dialog – Evropa XXI 3 (1993). 
179 Srov. tamtéž, BENEDETTI Sandro: Italská sakrální architektura, 2–7. 
180 Tamtéž, SCHULZ Christian Norberg: Architektura jako obraz světa, 8–10. 
181 Tamtéž, GIESELMANN Reinhard: Kalich a mikrofon, 11–13. 
182 Tamtéž, RICHTER Klemens: Liturgický prostor spoluutváří víru, 14–17. 
183 Tamtéž, DAHINDEN Justus: Stavíme správné kostely?, 18–21. 
184 Tamtéž, MOSER Georg: Stavba kostela se podařila, 22. 
185 Architekt 16/17 (1993), 17; obdobné příspěvky nacházíme i dále – např. Římskokatolický kostel 
v Čelovicích, in: Architekt 10 (1994), 15; Klášter ve Šternberku, in: Architekt 6 (1997), 40; Farní kostel 
v Hněvošicích u Opavy, in: Architekt 21 (1997), 42; Kaple sv. Jana Sarkandera v Pašovicích, in: Architekt 8 
(1996), 8; Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů v Brně – Žabovřeskách, in: Architekt 1/2 (1998), 67; 
Kostel Nejsvětěšího srdce Ježíšova v Lomné, in: Architekt 4 (1998), 39; Kaple sv. Anny v Rudolci, in: Architekt 
17/18 (1998), 59; Kaple v Šošůvce, in: Architekt 11 (2002), 54. 
186 Architekt 1/2 (1994), 5. 
187 VYBÍRAL Jindřich: Architekt Jan Sokol, in: Architekt 12 (1994), 6–8; Janu Sokolovi je věnována i dvojstrana 
v čísle 21 (1997), 38–39, při příležitosti představení knihy Dlouhá léta s architekturou; podobně se mu 
věnuje i Fórum architektury a stavitelství 6 (2004), 6–9 v článku Jan Sokol: Moje plány. 
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přetištěných návrhů kostelů a fotografií realizací liturgického vybavení. Srpnové vydání 

stejného periodika pak konečně přináší větší příspěvek o dokončené realizaci kostela 

Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze – Strašnicích. V kontextu českých a 

především moravských realizací 90. let je kostel přijímán celkem pozitivně, kvalit 

předválečných realizací pražských kostelů však podle autora článků nedosahuje.188 

Prosincové vydání Architekta uvádí jednu realizaci ze Slovenska, totiž kostel v Bratislavě – 

Vrakuni. K původnímu malému kostelíku je na půdorysu segmentu oválu přistavěn nový 

liturgický prostor s vějířovitým uspořádáním lavic směřujícím k menze umístěné v 

pomyslném středu oválu. Zdeněk Lukeš v článku hodnotí stavbu jako velmi zdařilou pouze 

s drobnými nedostatky.189  

V roce 1994 vychází souhrnné vydání dokumentů liturgické obnovy, které 

uspořádal František Kunetka.190 Jde sice jen o studijní vydání pro potřebu olomoucké 

teologické fakulty bez jakéhokoliv komentáře, ale z hlediska funkce – osvojení si ducha 

obnovené liturgie – jde o dobře uspořádanou publikaci. 

Čtvrté vydání Teologických textů ze stejného roku se věnuje tématu liturgie a 

obsahuje i příspěvek věnující se liturgickému umění.191 Jde ale spíše o historický souhrn 

než o přínosné teze do diskuse o liturgickém prostoru. 

V roce 1995 vychází první dvě porevoluční monografie zaměřující se výhradně na 

tematiku sakrálních staveb. Tomáš Černoušek vydává svou závěrečnou práci z oboru 

liturgie s názvem Liturgický prostor.192 Jedná se o ucelený přehled rozdělený na pojednání 

o prostoru a základním členění liturgického prostoru, část věnující se vybavení chrámu, 

komentáře k vybraným realizacím a několik textů různých osobností uvedených v dodatku 

sloužících pro lepší uchopení myšlenky liturgického prostoru a slavení eucharistie. 

Druhou publikací je skriptum Církevní stavby.193 Na rozdíl od Černouškovy knihy 

tato publikace nevychází z teologického prostředí, což má svá pro i proti. V úvodu je 

uveden prostorový průzkum podílu věřících v obyvatelstvu rozdělený dle jednotlivých 

denominací. I dále je obsah rozdělen dle náboženského vyznání na tři skupiny – stavby 

církve římskokatolické, stavby nekatolických církví a stavby židovské. Vlastní kapitola 

                                                      
188 KOTALÍK Jiří T.: Jindřich Synek: Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, in: Architekt 14/15 (1994), 3. 
189 LUKEŠ Zdeněk: Kostel v Bratislavě – Vrakuni, in: Architekt 25/26 (1994), 3. 
190 Dokumenty liturgické obnovy, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994. 
191 STUDENÝ Jaroslav: Liturgické umění, in: Teologické texty 4 (1994), 126–128. 
192 ČERNOUŠEK Tomáš: Liturgický prostor, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1995. 
193 ROZEHNALOVÁ Eva – TOMÍŠKOVÁ Marie a kol.: Církevní stavby, Brno: Ústav územního rozvoje, 1995. 
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věnující se římskokatolickým stavbám je uvedena historickým přehledem, po němž 

následuje víceméně technicistní popis jednotlivých prvků sakrálního prostoru, i když vždy 

s úvodníkem z některého z textů magisteria. Následují kapitoly v teologických 

pojednáních často opomíjené, totiž pasáže věnující se situování sakrálních staveb v obci a 

krajině a uplatnění zeleně v jejich okolí. Obsah knihy je doplněn přehledem občanských 

staveb provozovaných církvemi a specifických církevních staveb v podmínkách lázeňských 

měst. Přestože se nejedná o nijak zvlášť rozsáhlou publikaci, je svým způsobem velmi 

cennou součástí diskuse, protože jde o první monografii vydanou mimo církevní prostředí. 

To má sice za následek určité okleštění vnímání smyslu liturgického prostoru, na druhou 

stranu je zde znát větší přesah do praxe z hlediska architektonického a urbanistického. 

Dvanácté vydání odborného architektonického periodika Zlatý řez z léta 1996 

otiskuje soutěžní návrh kostela v Luhačovicích od Ivana Kroupy. Uvedené obrazové přílohy 

demonstrují nepochopení či nepřijetí liturgické reformy autorem a zohlednění především 

uměleckého hlediska před liturgickým.194 Páté číslo Architekta ze stejného roku přináší 

zprávu o osmi návrzích na kostel v Neratovicích. Výsledek vyzvané soutěže hovoří sám za 

sebe – z předložených návrhů nebyl k realizaci či k rozpracování vybrán žádný.195  První 

číslo časopisu Stavba z roku 1996 uvádí článek „Akustika v sakrálních stavbách“.196 O rok 

později věnuje Stavba část čtvrtého čísla představení kostela v polské Wrocławi.197 

Téma obnovené římskokatolické liturgie se neztrácí ani v prostoru jiných 

denominací. První číslo Teologické reflexe z roku 1997198 upozorňuje krátkými recenzemi 

na dva tituly věnující se vatikánskému koncilu a katolické liturgii, totiž na Peschovu knihu 

Druhý vatikánský koncil 1962 – 1965: příprava – průběh – odkaz199 a Richterovo dílo 

Liturgie a život200. 

                                                      
194 KROUPA Ivan: Kostel v Luhačovicích, in: Zlatý řez, 12 (1996), 28–29. 
195 Kostel Těla a krve Páně v Neratovicích, in: Architekt 5 (1997), 16–18; v čísle dále nalezneme přehled 
studentských projektů kostelů (19) a představení výstavy dřevěných finských kostelů (20–21). 
196 VAVERKA Jiří: Akustika v sakrálních stavbách, in: Stavba 1 (1996), 47–51; obdobný článek od stejného 
autora uvádí Architekt 6 (1999), 71–74, 7 (1999) 79–80. 
197 Posvátno, architektura, individualita, in: Stavba 4 (1997), 39–43. 
198 Druhý vatikánský koncil; Potřebná liturgická osvěta, in: Teologická reflexe 1 (1997). 
199 PESCH Otto Hermann: Druhý vatikánský koncil 1962-1965: příprava - průběh - odkaz. Praha: Vyšehrad, 
1996. 
200 RICHTER Klemens: Liturgie a život: smysl liturgie, mše, církevní svátky, svátostná znamení, Praha: 
Vyšehrad, 2003. 
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V roce 1997 vydává František Kunetka pod názvem Slavnost našeho vykoupení201 

sborník vlastních přednášek z liturgiky. Samostatně se v něm liturgického prostoru 

nedotýká, ale v kapitole o přítomnosti Krista v liturgických úkonech využívá smysl tří 

liturgických ohnisek v podobě oltáře, ambonu a sedes.202 

Osmnácté číslo Zlatého řezu publikované v roce 1998 představuje realizaci kaple 

Panny Marie – Královny v Jestřebí u Brtnice od architektů Ladislava Kuby a Tomáše 

Pilaře.203 Kaple se vyznačuje triviálním půdorysným schématem s tradičním uspořádáním, 

střídmou čistou architekturou odpovídající umístění na návsi moravské vesnice bez 

jakékoliv modernistické ambice. 

O rok později vychází ve třetím čísle Architekta velký článek o Rudolfovi 

Schwarzovi k příležitosti výstavy jeho díla ve Vídni. Tvorba i myšlenkové pochody tohoto 

autora se tak dostávají i do necírkevního zdroje, což je jistě z hlediska obohacení 

architektonického oboru přínosem.204 

Mezinárodní katolická revue Communio věnuje v roce 1999 liturgii celé čtvrté 

číslo.205 K tématu sakrálního prostoru otiskuje část výše uváděné závěrečné práce Tomáše 

Černouška.206 

Tematické příspěvky do diskuse z devadesátých let uzavírá vydání „Koncepce 

úprav liturgického prostoru“ v Acta curiae Arcibiskupství pražského.207 Jde o dokument 

projednaný společnou liturgickou komisí pražské arcidiecéze a plzeňské diecéze. 

Liturgická komise ČBK tento text schválila v roce 1998 a doporučila ho ke zveřejnění. O tři 

roky později na něj navazuje rozšířeným vydáním stejnojmenného dokumentu.  

3.1.4 OBDOBÍ POSLEDNÍ DEKÁDY PO SOUČASNOST 

Hned první číslo časopisu Stavba roku 2000 je z větší části zaměřeno na sakrální 

stavby. V rozsáhlém článku Jiří Pometlo nejprve nastiňuje teoretická východiska současné 

                                                      
201 KUNETKA František: Slavnost našeho vykoupení, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. 
202 Srov. tamtéž, 38–43. 
203 Kaple Panny Marie – Královny, in: Zlatý řez, 18 (1998), 52–53; rovněž v Architekt 4 (1999), 3–6; Architekt 
12 (1999), 24. 
204 Rudolf Schwarz, in: Architekt 3 (1999), 34–37; 
205 Communio: Mezinárodní katolická revue 4 (1999). 
206 ČERNOUŠEK Tomáš: Liturgický prostor – základní orientace a nástin vývoje, in Communio: Mezinárodní 
katolická revue 4 (1999), 386–397. 
207 Koncepce úprav liturgického prostoru, in: Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis, Praha: Katolická církev 
Praha: Katolická církev, 1999. 
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tvorby a následně předkládá výběr z posledních realizací a jejich hodnocení jak 

v římskokatolické, tak i v ostatních církvích. Teoretik Rostislav Švácha se pak v dalším 

článku zamýšlí nad dílem a odkazem Rudolfa Schwarze.208 Zajímavou realizaci publikuje ve 

svém dvacátém vydání periodikum Zlatý řez. Netypicky uspořádaný klášter pasionistů 

v Lucce je důkazem, že se lze vypořádat i se složitými vstupními podmínkami.209 

Katolický týdeník v třicátém vydání r. 2000 otiskuje sérii článků o varhanách. Z nich 

je z hlediska liturgického prostoru a pozice varhan významný příspěvek Jiřího Sehnala.210 

Ve stejném roce vychází jedenácté číslo dominikánského časopisu Amen tematicky 

zaměřené na liturgii. Z hlediska liturgického prostoru jsou nosné především články o 

předkoncilní mši a Mohelníkem komentované změny ve třetím typickém vydání 

Všeobecného úvodu k Římskému misálu.211 

Časopis Getsemany se v lednovém čísle roku 2000 skrze článek Klemense Richtera 

věnuje vhodnému místu pro hlásání Božího slova, tedy vhodnému provedení ambonu.212 

O dvě čísla později je od stejného autora publikováno zamyšlení nad smyslem a vhodným 

pojednáním místa pro uložení eucharistie.213 

O rok později vychází zřejmě nejkomplexnější publikace o liturgickém prostoru 

v porevoluční historii, Vaverkova kniha Nové kostely a kaple z konce 20. století v České 

republice.214 Vaverka se s kolektivem autorů snaží dotknout všech momentů, které 

zasahují do tvorby sakrální architektury. Od úvodního teoreticko-právního úvodu, přes 

význam výtvarného díla, světla a symboliky v liturgickém prostoru se dostává až 

k urbanistickým souvislostem, typologii, architektuře a stavebně technickým 

souvislostem. V poslední části je pak uveden výčet tuzemských realizací z uplynulého 

desetiletí. 

Ani vydavatelé periodik nezůstávají v roce 2001 pozadu a objevuje se hned několik 

zajímavých příspěvků. Časopis Projekt si všímá začínající realizace kláštera trapistů 

                                                      
208 POMETLO Jiří: Sakrální stavby v českých zemích, in: Stavba 1 (2000), 46–52; ŠVÁCHA Rostislav: Rudolf 
Schwarz: obraz proti pojmu, in: Stavba 1 (2000), 53–55. 
209 Klášter a klauzura, Lucca, in: Zlatý řez 20(2000), 38–39. 
210 SEHNAL Jiří: Jak se dostaly varhany do kostela, in: Katolický týdeník 30 (2000). 
211 Mše svatá před II. vatikánským koncilem; Všeobecný úvod k Římskému misálu – třetí typické vydání, in: 
Amen 11 (2000). 
212 RICHTER Klemens: Místo pro hlásání Božího slova, in: Getsemany 1 (2000). 
213 RICHTER Klemens: Místo pro uložení eucharistie, in: Getsemany 3 (2000). 
214 VAVERKA Jiří a kolektiv: Nové kostely a kaple z konce 20. století v České republice, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2001 
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v Novém Dvoře.215 Ve třetím čísle Stavby najdeme projekt rekonstrukce kostela sv. Anny 

v areálu pražského Anenského kláštera.216 Kostel již delší dobu nebyl liturgicky využíván a 

tak byla navržena jeho konverze na kulturní centrum. Tento projekt je pak následně velmi 

diskutován.217 Z hlediska využití nepoužívaných liturgických staveb se ale rozhodně jedná 

o jednu z důstojnějších úprav původních kostelů v Praze.218 

Časopis Architekt věnuje první číslo roku 2001 tématu „Mezi sakrálním a 

profánním“. Po religionistické eseji „Posvátná krajina“219 najdeme v čísle článek o již 

zmiňované rekonstrukci/novostavbě trapistického kláštera v Novém Dvoře220 a prezentaci 

novostavby pastoračního centra v Bratislavě.221 V sedmém vydání stejného ročníku téhož 

periodika je nejprve uveden příspěvek o památkové obnově kostela sv. Mikuláše 

v Čečovicích a následně představena novostavba komunitního centra sv. Prokopa v Praze 

– Nových Butovicích.222 

V roce 2001 vychází rovněž komplexní pojednání Adolfa Adama Liturgika. O 

sakrálním prostoru je zde vzhledem k rozsahu publikace krátká zmínka, ale to, co je pro 

čtenáře důležité, je zasazení tématu do kontextu celého oboru.223 

Obohacující pohled na téma liturgického prostoru přináší kniha Moudrost liturgie a 

jak jí porozumět Paula De Clerca vydaná u nás v roce 2002.224 Pasáž věnující se místu pro 

liturgické shromáždění přináší střízlivé a ryzí úvahy o jednotlivých místech liturgického 

prostoru a jejich využívání. Autor, vědom si praktických nešvarů, především nabádá 

k užívání prvků liturgického prostoru pouze k těm účelům, pro které jsou určeny, aby lépe 

vynikl jejich smysl. 

                                                      
215 SOUKUP Jan: Klášter trapistů v Novém Dvoře, in: Projekt 11 (2001), 34–37; a dále in: Projekt 1 (2004), 
48–51. 
216 SRŠŇOVÁ Milena – PREINIGEROVÁ Miroslava: Kostel svaté Anny, in: Stavba 3 (2001), 46–52. 
217 Další příspěvky o tomto projektu: Kostel svaté Anny, in: Architekt 1 (2001), 55; Otazníky kolem kostela 
svaté Anny, in: Projekt 10 (2001), 12–15; Kostel svaté Anny, in: Fórum architektury a stavitelství 5-6 (2005), 
9–11; Svatá Anna, in: Stavba 1 (2005), 40–45; Historie a současnost Kostela sv. Anny v Praze, in: Fórum 
architektury a stavitelství 3-4 (2006). 
218 Srov. např. s využitím původního kostela sv. Michaela archanděla v Michalské ulici či s palácem U 
Hybernů – původně kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie (viz BIEGEL Richard: Muzikál nebo 
truchlohra, in: Architekt 4 (2001), 68–69. 
219 KOUBOVÁ–EIDERNOVÁ Vladimíra: Posvátná krajina, in: Architekt 1 (2001), 22–27. 
220 Tamtéž, 32–24. 
221 Tamtéž, 43–45. 
222 Památková obnova kostela sv. Mikuláše v Čečovicích, in: Architekt 7 (2001), 3–8; Tamtéž, Komunitní 
centrum sv. Prokopa, 9–13. 
223 ADAM Adolf: Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj, Praha: Vyšehrad, 2001. 
224 DE CLERC Paul: Moudrost liturgie a jak jí porozumět, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. 
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Katolický týdeník v roce 2002 otiskuje několik článků o probíhajících stavbách či 

novostavbách kostelů.225 Číslo 41 se pak problematice kostelů věnuje komplexněji. Článek 

„Každý svého kostela strůjcem“ o výstavbě nových kostelů je však natolik zjednodušující, 

že může z hlediska diskuse o liturgickém prostoru přinášet spíše nebezpečná rizika než 

jakýkoliv posun vpřed.226 Další článek je rozhovorem Zuzany Dvořákové s historikem 

umění Janem Roytem, ve kterém se věnují interiéru kostela.227 Royt zde uvádí historické 

souvislosti a současné tendence výtvarného umění v liturgickém prostoru. Dále je v čísle 

publikován přehled realizovaných kostelů228 a kaplí v jednotlivých diecézích a zpráva o 

novostavbě otrokovického kostela.229 

V roce 2002 vydává ČBK Koncepci úprav liturgického prostoru.230 Materiál je sice 

určen pro vnitřní potřebu, přesto je veřejně dostupný a tak může být jeho strohost a 

stručnost příčinou řady nepochopení složitosti procesu tvorby liturgického prostoru 

z okruhu laické veřejnosti. Pro srovnání vyšla v katolickém periodiku Salve v čísle 2/02 

Schmidtova recenze německé obdoby této směrnice.231 Schmidt se sice snaží najít 

společné body, následně však prohlašuje, že jde o neporovnatelné dokumenty, protože 

kvalita a komplexnost zpracování německých směrnic je zcela jinde.  

Únorový Architekt z roku 2003 otiskuje průřez zajímavými slovenskými realizacemi 

posledního desetiletí, mezi kterými jsou i čtyři kostely.232 Sedmé číslo téhož ročníku 

obsahuje zprávu o rekonstrukci farního kostela Navštívení Panny Marie v Poštorné233, jde 

ovšem jen o rekonstrukci stavebních prvků, nikoliv o úpravu liturgického prostoru. Fórum 

architektury a stavitelství 6/2003 prezentuje hned několik sakrálních staveb najednou. Na 

našem území je to dokončená část trapistického kláštera v Novém Dvoře, ze zahraničních 

                                                      
225 MACHÁNĚ Jiří: Trapisté položili základní kámen nového klášterního kostela, in: Katolický týdeník 14 
(2002); PÁLA Josef: Ve Zlíně dokončují novostavbu kostela, in: Katolický týdeník 39 (2002), následně PÁLA 
Josef: Zlín má druhý katolický kostel, in: Katolický týdeník 20 (2003); Katolický týdeník pak informuje i o 
dalších realizacích – PALÁN Aleš: Citlivá architektura Chuchelné, in: Katolický týdeník 37 (2005); ŠTAUD 
Václav: Nový kostel roste na cyrilometodějských základech, in: Katolický týdeník 2 (2009). 
226 Srov. MAZANEC Jan – DVOŘÁKOVÁ Zuzana: Každý svého kostela strůjcem, in: Katolický týdeník 41 (2002). 
227 Těm, kdo v knihách čísti neumějí, in: Katolický týdeník 41 (2002). 
228 Tamtéž, Přehled kostelů a kaplí po roce 1989. 
229 Tamtéž, Otrokovická dominanta.  
230 Česká biskupská konference: Koncepce úprav liturgického prostoru, Praha: Sekretariát České biskupské 
konference, 2002. 
231 SCHMIDT Norbert: Recenze Koncepce úprav liturgického prostoru (Česká biskupská konference) a 
Leitlinien für den Bau und die Ausgestaltung von gottesdienstlichen Räumen – Handreichung (Německá 
biskupská konference), in: Salve 2 (2002), 73–75. 
232 Kostel sv. Bartoloměje ve Vojkovicích, Kostel v Lovinobani, Kostel sv. Františka v Bratislavě – Karlově Vsi a 
Pastorační centrum v Bratislavě, in: Architekt 3 (2003), 20–21. 
233 Farní kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné, in: Architekt 7 (2003), 18–20. 
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realizací pak kostel v Tre Ponti a jubilejní kostel Boha Milosrdného otce.234 Zajímavou 

realizací je především kostel v Tre Ponti, protože jeho autorem je český architekt Jan 

Koutský. Jakkoliv by se dalo polemizovat nad liturgickým uspořádáním, které zůstává u 

tradiční podélné dispozice, architektonický projev celku realizace v českých zemích 

kvalitativně výrazně převyšuje. 

Katolický týdeník z roku 2003 přináší ve čtrnáctém čísle téma „Vztah k mému 

kostelu“. Uvádí ho rozhovor s umělcem Václavem Sokolem, synem výše zmiňovaného 

architekta Jana Sokola, ve kterém dotazovaný polemizuje o formách moderního umění 

v sakrálním prostoru.235 

Druhé a třetí číslo časopisu Studia Theologica z roku 2003 přináší o liturgickém 

prostoru hned několik článků. V čísle 2/2003 uvádí František Kunetka teologickou úvahu 

nad chrámem v církvi.236 Na něj navazuje Miroslav Pojsl s příspěvkem o historiografii 

sakrální architektury, který je spíše informací o soupisech církevních staveb.237 

V následujícím čísle jsou příspěvky vázány přímo na liturgický prostor. Pavel Kopeček 

předkládá studii o teologii a současné architektuře.238 Na historickém kontextu a 

současném stavu sakrální architektury ukazuje nutnost propojení architektury a liturgiky a 

dalších teologických disciplín při vytváření liturgického prostoru. V závěru článku shrnuje 

pokoncilní chápání sakrální architektury po jednotlivých desetiletích a uvádí změny, které 

postupně ovlivňují vnímání liturgického prostoru člověkem. Dalším příspěvkem je úvaha 

nad vyjadřovacími prostředky moderních kostelů od Karla Rechlíka.239 Na něj pak 

navazuje konkrétní zkušenost s úpravou liturgického prostoru a to ve farnosti obnovené 

společenstvím Neokatechumenátní cesty.240 

Prosincové vydání Getseman je uvedeno pojednáním Jana Klípy o sedadlech 

v liturgickém prostoru. Klípa se obrací nejprve do historie a následně popisuje uspořádání 

sedadel v průběhu historie až do doby pokoncilních změn.241 

                                                      
234 Klášter trapistů, Nový Dvůr u Toužimi, 12–15; Kostel v Tre Ponti, Pesaro, 16–19; Jubilejní kostel Boha 
Milosrdného otce, Řím, 8–11; vše in: Fórum architektury a stavitelství 6 (2003) 
235 DVOŘÁKOVÁ Zuzana – TUČEK Ondřej: Kostel je příruční muzeum – rozhovor s Václavem Sokolem, 
in: Katolický týdeník 14 (2003). 
236 KUNETKA František: Chrám jako domus ecclesiae, in: Studia theologica 2 (2003), 68–74. 
237 POJSL Miroslav: K historiografii sakrální architektury, in: Studia theologica 2 (2003), 75–80. 
238 KOPEČEK Pavel: Teologie a současná sakrální architektura, in: Studia theologica 3 (2003), 16–23. 
239 RECHLÍK Karel: Jistoty a otázky moderních kostelů, in: Studia theologica 3 (2003), 24–33. 
240 KYSELICA Jozef: Liturgické a pastoračné prostory farnosti obnovenej spoločenstvami 
neokatechumanátnej cesty, in: Studia theologica 3 (2003), 34–43.  
241 KLÍPA Jan: Sedadla, in: Getsemany 12 (2003). 
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Rok 2004 je na publikace o liturgickém prostoru poměrně bohatý. Jiří Vaverka 

vydává souhrnnou publikaci Moderní sakrální stavby církví a náboženských společností na 

území Čech, Moravy a Slezska.242 V ní po úvodních statích o světových náboženstvích, 

vývoji chrámu, varhanách a zvonech nalezneme zástupce moderních staveb nejen z řad 

římskokatolické církve, ale i z ostatních církví a náboženských společností. Vaverka vydává 

v roce 2004 ještě jednu publikaci, totiž sborník přednášek Moderní sakrální stavby ze 

stejnojmenné mezinárodní konference pořádané v Brně. Jednotlivé příspěvky se věnují 

historii sakrálních staveb, fenoménu posvátného prostoru, symbolice, užitému 

výtvarnému umění v liturgickém prostoru i praktickým technickým otázkám tvorby 

liturgického prostoru.243 Hlubší teologická reflexe, která by měla být spíše vstupním 

předpokladem, zde ovšem chybí. Na Vaverkovu práci a brněnskou konferenci odkazuje 

článek Dalibora Papouška v časopise Religio.244 

Páté číslo Stavby z roku 2004 prezentuje klášterní budovy a nový kostel trapistů 

v Novém Dvoře realizovaný podle návrhu Johna Pawsona. Článek k obrázkové příloze 

napsal Norbert Schmidt, který oproti drtivé většině článků z ostatních profánních periodik 

zasazuje realizaci i do souvislostí historických, církevních a teologických.245 Stejné realizaci 

se věnuje i první číslo časopisu Projekt z téhož roku.246 

Trapistický klášter se objevuje rovněž v monotematickém čísle 4/04 časopisu 

ERA 21 věnujícím se sakrální architektuře v obecném slova smyslu. Najdeme zde jak řadu 

realizací (chrám Padre Pia Pilgrimage v San Giovanni Rotondo od Renza Piana, dostavba 

věže kostela sv. Floriana v Kozomicích a rekonstrukce interiéru sv. Václava v Ostravě od 

Marka Štěpána či pastorační centrum v Bratislavě od Lubomíra Závodného),247 tak i 

přínosné studie a teoretická pojednání.248 Za pozornost stojí především Schmidtův článek 

                                                      
242 VAVERKA Jiří a kolektiv: Moderní sakrální stavby církví a náboženských společností na území Čech, 
Moravy a Slezska, Brno: Jota, 2004. 
243 VAVERKA Jiří (ed.): Moderní sakrální stavby: sborník přednášek, Brno: Fakulta architektury VUT Brno, 
2004. 
244 PAPOUŠEK Dalibor: Moderní sakrální stavby v České republice, in: Religio 2 (2004), 281–284. 
245 SCHMIDT Norbert: Krok z průměrnosti: Klášter Matky Boží v Novém Dvoře u Plzně, in: Stavba 5 (2004), 
15–25. 
246 Klášter trapistů v Novém Dvoře, in: Projekt 1 (2004), 48–51. 
247 Realizace, in: ERA 21 4 (2004), 11–33. 
248 Rozhovor, studie, teorie, in: ERA 21 4 (2004), 47–73. 
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mapující vývoj liturgického prostoru249, Kopečkův příspěvek o Schwarzově spolupráci 

s Guardinim250 a Pometlův přehled sakrální architektury v českých zemích251. 

Rovněž revue Salve věnuje jedno číslo (4/04) sakrální architektuře. Z hlediska 

obohacení diskuse o liturgickém prostoru u nás je třeba upozornit především na rozhovor 

s Klementem Richterem.252 

Po delší odmlce se mezi publikacemi opět objevuje jedno skriptum a to Slavení 

křesťanského tajemství od Pavla Kopečka253, které ve dvanácté kapitole pojednává i o 

liturgickém prostoru a vybavení. 

Číslo 3-4/2005 periodika Dialog Evropa XXI se tematicky věnuje malým sakrálním 

stavbám na Moravě a ve Slezsku.254 Jedná se však víceméně o mapování stávajících 

staveb, což má přínos spíše archivní. 

V roce 2006 vychází v Katolickém týdeníku několik víceméně informativních 

příspěvků k liturgickému prostoru a k užitému umění v kostelích.255 

Časopis Teologie&Společnost se v pátém čísle z roku 2006 tematicky věnuje 

posvátnému prostoru. Z hlediska příspěvků je stěžejním článkem „Kostel jako stodola“ od 

Norberta Schmidta pojednávající o životě a díle architekta Emila Steffanna.256 

Také v Getsemanech najdeme ve stejném roce článek o liturgickém prostoru a to 

v březnovém čísle, kde Lukáš Kratochvíl předkládá souhrn vývoje sakrálních staveb 

v průběhu 20. století.257 

Na začátku roku 2007 se v  Katolickém týdeníku objevuje zpráva o výstavbě první 

dálniční kaple v České republice, což je z hlediska českého prostředí nový typologický 

                                                      
249 SCHMIDT Norbert: Fénix sakrální architektury, in: ERA 21 4 (2004) 50–58. 
250 KOPEČEK Pavel: Setkání jednoho architekta s jedním liturgem, in: ERA 21 4 (2004) 59–61. 
251 POMETLO Jiří: Sakrální architektura v českých zemích (1945 – 2004), in: ERA 21 4 (2004) 62–67. 
252 Prostor kostela utváří víru někdy hlouběji než hlásání slova. Rozhovor s Klementem Richterem, in: Salve 4 
(2004), 13–27. 
253 KOPEČEK Pavel: Slavení křesťanského tajemství – stručný úvod do liturgiky, [rukopis]: Brno, 2004. 
254 Téma: Malé sakrální stavby na Moravě a Slezsku, in: Dialog Evropa XXI 3-4 (2005), 2–10. 
255 ČAPEK Radek: Malovat oltáře útěchy, in: Katolický týdeník 13 (2006); PALÁN Aleš: Ježíšová úzkost 
v Hirošimě, in: Katolický týdeník 13 (2006); PALÁN Aleš: Zbožnost k umělecké tvorbě nestačí, in: Katolický 
týdeník 13 (2006); Typické americké „megakostely“, in: Katolický týdeník 24 (2006); PALÁN Aleš: Dobrá 
Voda se skleněným retabulem, in: Katolické noviny 34 (2006); Kostely na hranicích, in: Katolické noviny 34 
(2006). 
256 SCHMIDT Norbert: Kostel jako stodola – architekt Emil Steffann, in: Teologie&Společnost 5 (2006), 3–10. 
257 KRATOCHVÍL Lukáš: Liturgický prostor ve 20. století, in: Getsemany 03 (2006). 
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prvek.258 Časopis Projekt nahlíží do tvorby liturgického prostoru v Itálii a v říjnovém vydání 

r. 2007 přináší zprávu o novém kostelu Svaté Tváře v Turíně, jehož autorem je věhlasný 

architekt Mario Botta.259 ERA 21 v šestém čísle roku 2007 prezentuje kapli svatého 

Antonína autorské dvojice Ladislav Kuba a Tomáš Pilař.260 

Rovněž v roce 2007 vzniká při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v 

Praze Centrum teologie a umění (dále jen CTU), které v následujících létech vlastní 

aktivitou zasahuje do diskuse o liturgickém prostoru u nás. Ještě ve stejném roce CTU 

uskutečnilo přednášku „Moderní umění ve starém kostele“ a debatní večer „Křesťanství a 

současné umění“ s Friedhelmem Mennekesem.261 

V již citované publikaci Zdeňka Demela Pod dohledem církevních tajemníků z roku 

2008 najdeme zajímavý oddíl věnující se demolici starých kostelů a nepovolování nových 

za minulého režimu. Článek obsahuje i výpis šestice jediných povolených novostaveb 

kostelů v období od Druhého vatikánského koncilu do roku 1989.262 

V únorových Getsemanech roku 2008 nalezneme Hradilkův text o liturgické 

obnově v českých zemích. V rámci zmapování všech obnovených oblastí Hradilek popisuje 

i změny projevující se v pokoncilním uspořádání liturgického prostoru.263 Květnové číslo 

otiskuje Holetonův text „Několik poznámek k liturgické obnově“.264 O liturgickém 

prostoru v zásadě nehovoří, ale v závěru klade zásadní otázku, co vlastně liturgický  

prostor vypovídá o významu křtu a eucharistie a o společenství, které jej využívá.  

Prosincové vydání časopisu RC Monitor z roku 2008 přináší pojednání Johany 

Bronkové o sakrálním prostoru. Autorka na podkladu knihy Benedikta XVI. Duch liturgie265 

popisuje, jaké má být nové ohnisko liturgického prostoru – kříž umístěný před oltářem 

jako symbol oběti, místa epochálního zvratu a znamení druhého Kristova příchodu.266 

                                                      
258 U Plzně roste první dálniční kaple v Česku, in: Katolický týdeník 3 (2007); V západních zemích jsou tyto 
realizace samozřejmě již dlouho známé a obvyklé. Jen je škoda, že ještě před dokončením realizace kaple je 
podle článku již v plánu, že kaple bude zavřená a klíč bude k dispozici u přilehlé benzinové pumpy, což 
svědčí o míře kulturnosti v našem prostředí. 
259 Kostel Svaté Tváře, in: Projekt 10 (2007), 40–45. 
260 Kaple sv. Antonína, in: ERA 21 6 (2007), 54–55. 
261 Vzhledem k počtu dalších akcí odkazujeme na webové stránky CTU s programem již proběhnuvších 
přednášek a debatních večerů: Centrum teologie a umění: přednášky a debatní večery [online]. c2014 
[citováno 09. 05. 2014]. Dostupný z WWW: <http://ctu-uk.cz/prednasky>; dále budou zdůrazňovány jen 
významnější akce s větším významem pro diskusi o liturgickém prostoru. 
262 DEMEL: op. cit., 210–212. 
263 HRADILEK Pavel: Liturgická obnova římskokatolické církve u nás, in: Getsemany 2 (2008). 
264 HOLETON David R.: Několik poznámek k liturgické obnově, in: Getsemany 5 (2008). 
265 BENEDIKT XVI.: Duch liturgie, Brno: Barrister & Principal, 2006. 
266 BRONKOVÁ Johana: Sakrální prostor, in: RC Monitor 21 (2008), 6–8. 
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Stejný text otiskuje jako úvodník časopis Architekt v čísle 12/2008 tematicky zaměřeném 

na sakrální stavby.267 Kromě přehledu českých moderních kostelů od Karla Rechlíka se 

číslo věnuje především prezentaci realizací a návrhů sakrálních staveb nejen 

z křesťanského prostředí.268 

První číslo Stavby roku 2009 stejně jako poslední zmiňované číslo časopisu 

Architekt prezentuje kostel svatého Ducha v Šumné navržený architektem Markem 

Štěpánem a to včetně hodnocení Richarda Biegela.269 

Zcela specifickým příspěvkem do diskuse, který s liturgickým prostorem na první 

pohled nesouvisí, je článek Jiřího Kupky „Duchovní význam místa jako hodnota území“270 

ve třetím čísle časopisu Urbanismus a územní rozvoj z roku 2009. Kupka se v něm zabývá 

nehmotnou hodnotou místa, kterou nelze exaktně vyjádřit, ale která přitom vytváří 

určitou hodnotu v území. Zároveň uvádí několik příkladů, jak genius loci funguje, často ve 

spojení se sakrální architekturou. K tématu se v rozhovoru uvedeném v čísle 3-4/2009 

časopisu Dialog Evropa XXI vyjadřuje i architekt David Vávra, který vnímá volnou krajinu 

jako nejpravdivější formu sakrálního prostoru.271 

V květnu 2009 pro potřebu semináře „Liturgický prostor v současné architektuře“ 

vychází stejnojmenný sborník příspěvků.272 Seminář je zajímavý už z toho důvodu, že 

zvolená témata nenabízí pouze optikou římskokatolické církve. Kromě teoretických 

příspěvků o významu chrámu a jeho vývoji zde zaznívá i otázka perspektivy centrálního či 

bipolárního uspořádání liturgického prostoru.273  

Zcela výjimečným příspěvkem z hlediska jedinečnosti liturgického prostoru je 

návrh areálu pro návštěvu papeže v Brně od Marka Štěpána publikovaný v roce 2009 

v časopise Architekt.274 

Rovněž v roce 2009 vychází sborník příspěvků z mikulovského kolokvia Dům Boží a 

brána nebe ve 20. století pořádaného Mikulovským centrem pro evropskou kulturu 

                                                      
267 BRONKOVÁ Johana: Sakrální prostor, in: Architekt 12 (2008), 2,91. 
268 Architekt 12 (2008), 4–61,  
269 Kostel sv. Ducha v Šumné, in: Stavba 1 (2009), 20–25. 
270 KUPKA Jiří: Duchovní význam místa jako hodnota území, in: Urbanismus a územní rozvoj 3 (2009), 46–50. 
271 Srov. Nejpravdivějším sakrálním prostorem je volná krajina – rozhovor s Davidem Vávrou pro Dialog 
Evropa XXI, in: Dialog Evropa XXI 3–4 (2009), 61–64. 
272 KLÍPA Jan (ed.): Liturgický prostor v současné architektuře (sborník), Praha: Síť, 2009. 
273 Srov. RICHTER Klemens: Vývoj liturgického prostoru ve 20. století. Od podélného ke komuniálnímu 
prostoru, in: KLÍPA Jan (ed.): Liturgický prostor v současné architektuře (sborník), Praha: Síť, 2009, 50–52. 
274 Areál pro návštěvu papeže v Brně, in: Architekt 08-09 (2009), 86–87; rovněž in: Katolický týdeník 27 
(2009) a 38 (2009). 
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v listopadu 2005.275 Jednotlivé příspěvky sledují vývoj liturgického prostoru, symboliku a 

užívání světla v liturgickém prostoru a konkrétní příklady nejen římskokatolických staveb. 

Stručný přehled nových a rekonstruovaných sakrálních staveb českého a 

moravského venkova přináší kniha Tvář venkova vydaná v roce 2010.276 

Časopis ASB v čísle 4/2011 přináší úvahu Marka Štěpána nad limity podoby 

kostela, která v posledních desetiletích prodělala velký vývoj. V textu uvažuje nad tím, zda 

je možné popřít archetypální výrazové prostředky kostela tak, aby taková stavba stále 

působila jako stavba sakrální.277 Ve stejném čísle nalezneme ještě několik realizací 

sakrálních staveb, z nichž především obě uvedené modlitebny Církve bratrské od Zdeňka 

Fránka stojí za pozornost, protože z hlediska sakrálních staveb na našem území prokazují 

mnohem vyšší architektonickou kvalitu než drtivá většina staveb z římskokatolického 

prostředí.278 Oběma modlitebnám se v následujícím roce věnuje i časopis Architekt.279 

V roce 2012 vychází kniha mapující Druhý vatikánský koncil z pohledu českého 

prostředí – Letnice dvacátého století.280 Toto komplexní dílo několika autorů shrnuje 

koncilní dění, složení a aktivitu českého zastoupení a následně změny aplikované v naší 

zemi. Změnám v architektuře a umění na základě liturgické reformy je věnována 

samostatná kapitola, kterou zpracoval Karel Rechlík.281 

Tématu obnovy liturgického prostoru a propojování starého a nového umění se 

trvale věnuje Friedhelm Mennekes, jezuita, zakladatel Stanice umění sv. Petra v Kolíně 

nad Rýnem a spolupracovník CTU. Jeho úvahy realizované v kostele sv. Petra a další texty 

shrnuje do knihy Nadšení a pochybnost vydané v roce 2012 Norbert Schmidt.282 

                                                      
275 FILIP Aleš – SCHMIDT Norbert (ed.): Dům Boží a brána nebe ve 20. století: studie o sakrální architektuře : 
[texty z kolokvia pořádaného Mikulovským centrem pro evropskou kulturu ve spolupráci se Státním 
archivem Břeclav se sídlem v Mikulově, 5.- 6.11.2005]. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2009; Srov. KLÍPA Jan: Dům Boží a brána nebe ve 20. Století, in: Getsemany 3 (2010). 
276 FLORIAN Jan (ed.): Tvář venkova, Třanovice: Obec Třenovice a Mikroregion Podblanicko, 2010. 
277 ŠTĚPÁN Marek Jan: Má kostel vypadat jako kostel?, in: ASB 4 (2011), 22–24. 
278 Dvojitý souzvuk, in: ASB 4 (2011), 30–34. 
279 Spřízněné duše, in: Architekt 1 (2012), 105–111. 
280 BALÍK Stanislav – HANUŠ Jiří: Letnice dvacátého století: Druhý vatikánský koncil a české země. Brno: 
Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2012 
281 RECHLÍK Karel: Architektura a umění českých kostelech po II. vatikánském koncilu, in BALÍK Stanislav – 
HANUŠ Jiří: Letnice dvacátého století: Druhý vatikánský koncil a české země. Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury (CDK), 2012, 189–191. 
282 MENNEKES Friedhelm: Nadšení a pochybnost, Praha: Centrum teologie a umění, 2012. 
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Pod záštitou České komory inženýrů a techniků vychází Stavební kniha 2012 

věnovaná církevním stavbám.283 Teoretický úvod obsahuje několik příspěvků o vývoji 

církevní architektury a o problematice obnovy církevních památek. Následuje výčet 

realizací, z nichž stojí za povšimnutí článek o obnoveném kostele v Neratově.284 

Brněnské biskupství v roce 2012 vydává knihu Kostel, živé místo k setkávání, 

koncipovanou jako umělecko-teologický průvodce po brněnských kostelech. Fotografie 

liturgického prostoru od Libora Teplého zde doprovází komentář brněnského biskupa 

Vojtěcha Cikrleho o smyslu a podstatě kostela.285 

Z církevních periodik se tématu liturgického prostoru v roce 2012 věnuje Katolický 

týdeník a revue Salve. Katolický týdeník v čísle 37 přináší zprávu o uvažované výstavbě 

některých nových kostelů a v tematickém článku se věnuje historickému vývoji 

liturgického prostoru.286 Salve otiskuje některé příspěvky jednotlivých přednášejících na 

mezinárodní konferenci Současná liturgie ve starém kostele pořádané v říjnu 2011 CTU.287 

Z hlediska diskuse o liturgickém prostoru v českém prostředí se jedná o velmi přínosný 

počin, protože se zde střetly odborné pohledy z České republiky a z Německa a z oborů 

architektury, liturgiky, teologie či historie umění. Salve pak doplňuje příspěvky dalšími 

přínosnými články z oboru liturgiky. 

V roce 2013 přináší Studia theologica článek Františka Kunetky k příležitosti 

50. výročí schválení Konstituce o posvátné liturgii.288 Autor se sice liturgickému prostoru 

přímo nevěnuje, ale velmi důkladně rozebírá liturgickou reformu slavení eucharistie, ze 

které logicky vyplývají i požadavky na uspořádání liturgického prostoru. V závěru pak 

připomíná zásadu permanentní obnovy (semper reformanda), která platí jak o církvi, tak o 

liturgii. 

Zamyšlení nad vztahem mezi člověkem, prostorem a transcendencí poskytuje 

kniha Sensorium Dei vydaná v roce 2013 Centrem pro studium demokracie a kultury.289 

Nejde o oborově vyhraněnou publikaci, ale o souhrnný pohled více odborníku z oborů 

                                                      
283 Kolektiv autorů: Církevní stavby – stavební kniha, 2012, Praha: ČKAIT, 2012. 
284 Tamtéž, 75–79. 
285 Kostel: živé místo k setkávání, Brno: Biskupství brněnské, 2012. 
286 Nové kostely v čase recese; HAVLÍČEK Štěpán: Sto let liturgického prostoru, obojí in: Katolický týdeník 37 
(2012). 
287 Salve 2 (2012). 
288 KUNETKA František: Reforma liturgické reformy?, in: Studia theologica 4 (2013), 47–67. 
289 RECHLÍK Karel – HANUŠ Jiří – VYBÍRAL Jan (ed.): Sensorium Dei: člověk - prostor – transcendence, Brno: 
Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 
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přírodovědy, teologie, religionistiky, historie, umění či architektury. Čtenář je provázen 

náhledy a osobními zkušenostmi jednotlivých autorů na smysl a chápání prostoru a 

vnímání jeho přesažnosti. Závěrečná pasáž doplněna praktickými ukázkami je věnována 

sakrální architektuře a otázce posvátnosti liturgického prostoru. 

Chronologicky posledním příspěvkem o liturgickém prostoru v českém jazykovém 

prostředí, který tato práce postihuje, je představení kaple Jana Pavla II. v Bukovanech 

v prvním čísle z roku 2014 časopisu Beton – technologie, konstrukce, sanace.290 

3.2 VÝVOJ A STAV DISKUSE Z KVALITATIVNÍHO HLEDISKA (DLE DRUHU MATERIÁLŮ) 

3.2.1 CÍRKEVNÍ DOKUMENTY 

Po Druhém vatikánském koncilu bylo klíčovou otázkou vydání alespoň základních 

textů v podobě české jazykové mutace koncilních konstitucí. Části konstitucí tak 

nacházíme v diecézních oběžnících, souhrnné vydání vychází poprvé v Trnavě v roce 1969, 

o tři roky později pak vychází druhý díl obsahující další koncilní dokumenty.291 Další šíření 

koncilních textů probíhá až do revoluce skrze samizdaty. Po revoluci se velmi rychle 

objevují snahy seznamovat veřejnost s koncilními texty, z hlediska liturgie je obzvlášť 

významná publikace Dokumenty liturgické obnovy292 shrnující nejdůležitější oficiální texty 

magisteria k tématu, české souhrnné vydání koncilních dokumentů pak vychází v roce 

1995293. V rámci vydání Dokumentů liturgické obnovy vyšel i Všeobecný úvod k římskému 

misálu, tehdy ovšem teprve ve své druhé verzi. V roce 2003 pak ČBK připravila třetí 

upravené vydání schválené papežem Janem Pavlem II. v roce 2000, které je platné 

dodnes.294 Pro úplnost výpisu církevních dokumentů papežského magisteria dotýkajících 

se liturgického prostoru je potřeba ještě zmínit Kodex kanonického práva (CIC 1983) 

v českém překladu vydaný v roce 1994.295 

Z hlediska liturgického prostoru vydávají představitelé římskokatolické církve 

v naší zemi první instrukce v roce 1965 ještě před ukončením Druhého vatikánského 

                                                      
290 Kaple Jana Pavla II. v Bukovanech, in: Beton – technologie, konstrukce, sanace 1 (2014), 36–39. 
291

 Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu I, Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1969; Dokumenty druhého 
vatikánskeho koncilu II, Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1972. 
292 Dokumenty liturgické obnovy, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994. 
293 Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995. 
294 Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Všeobecné pokyny k Římskému misálu (Institutio generalis 
Missalis Romani), 20. IV. 2000 (editio typica tertia 2002), Praha: Česká biskupská konference, 2003. 
295 Kodex kanonického práva (Codex iuris canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, editio typica 
1983), Praha: Zvon, 1994. 
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koncilu.296 Po dvouletém prověření provádění úprav v praxi liturgická komise zpřesňuje 

znění a vydává nový souhrn předpisů v obnovené liturgii.297 

To je z hlediska oficiálních dokumentů k úpravě liturgického prostoru na dlouhou 

dobu vše. Až v roce 2002 vydává ČBK stručnou brožuru Koncepce úprav v liturgickém 

prostoru zpracovanou na základě stejného dokumentu vypracovaného společnou 

liturgickou komisí pražské arcidiecéze a plzeňské diecéze v roce 1998.298 Z hlediska kvality 

je ale tato brožura spíše informativním materiálem, protože pro úpravy liturgického 

prostoru rozhodně neposkytuje dostatečný podklad jako například směrnice německá.299  

3.2.2 ODBORNÉ PUBLIKACE 

Samostatné publikace o liturgickém prostoru se v české odborné literatuře 

prakticky nevyskytují, protože téma je z důvodu úzkého kontextu s další látkou liturgiky 

v převážné většině případů včleněno do ucelených liturgických pojednání. Těch se ale u 

nás několik objevuje. 

V 70. a 80. letech odvádí na poli liturgiky vynikající práci Ladislav Pokorný, jehož 

publikace kladou problematiku liturgického prostoru jak do souvislostí v rámci ostatních 

teologických disciplín, tak i do kontextu umělecko – historického.300 Pokorného publikace 

tak vynikají uceleností a jednoznačností závěrů, ve kterém autor zdůrazňuje především 

funkčnost a aktuálnost z hlediska liturgického, citlivost z hlediska uměleckého, a 

diferenciaci prostoru z hlediska uživatelského. Polcova Posvátná liturgie301 je mnohem 

více zaměřená na historii a koncilní změny v oblasti liturgie a k aktuálnímu dění se 

prakticky nevyslovuje. Přesto je především díky obsáhlému popisu schvalování Konstituce 

o posvátné liturgii přínosným dílem, protože mapuje nejen formulování textu, ale i výtky a 

argumenty odpůrců. Dílo Bonaventury Bouše je zde uvedeno v pozdějším vydání jeho 

                                                      
296 Směrnice pro úpravu bohoslužebného prostoru v duchu liturgie, in: Oběžník apoštolské administratury 
Pražské arcidiecéze 10 (1965), 1–5. 
297 Liturgický prostor: souhrn předpisů v obnovené liturgii k 31.5.1967, in: Oběžník apoštolské 
administratury Pražské arcidiecéze 7 (1967), příloha č.4. 
298 Česká biskupská konference: Koncepce úprav liturgického prostoru, Praha: Sekretariát České biskupské 
konference, 2002. 
299 Srov. Die deutschen Bischöfe – Liturgiekommission: Leitlinien für den Bau und die Ausgestaltung von 
gottesdienstlichen Räumen – Handreichung der Liturgiekommission der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn: 
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 2002 (6. přepracované vydání, 1. vydání 1988). 
300 POKORNÝ Ladislav: Dvě liturgická pojednání, Praha: Česká katolická Charita, 1982; POKORNÝ Ladislav: 
Obnovená liturgie, Praha: Česká katolická charita, 1976; POKORNÝ Ladislav: Prostřený stůl, Praha: Ústřední 
církevní nakladatelství, 1979. 
301 POLC: op.cit. 
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samizdatových prací Malá katolická liturgika302 a z hlediska sakrálního prostoru je jeho 

přínos především v neotřelých praktických poznámkách, které přirozeně vpravuje 

do textu. 

Jediným materiálem, který se věnuje pouze tématu liturgickému prostoru a lze ho 

s jistou mírou tolerance zařadit do odborné literatury je Černouškův Liturgický prostor.303 

Jedná se o stručnou, ale ucelenou a přehledně uspořádanou publikaci, vycházející 

z biblického a teologického kontextu liturgického prostoru. 

Mezi odborné publikace patří i Adamovo vědecké kompendium Liturgika 

obohacující českou diskusi o německý pohled. Cílem této knihy je ukázat na podstatu a 

strukturu bohoslužby a všech věcí s tím souvisejících včetně místa slavení. 

Z hlediska koncilu a bezprostředního pokoncilního vývoje je mezi odbornou 

literaturu dotýkající se tématu liturgického prostoru potřeba zařadit také Demelovu knihu 

Pod dohledem církevních tajemníků304 a Balíkovo a Hanušovo Letnice dvacátého století.305 

3.2.3 POPULÁRNĚ NAUČNÉ PUBLIKACE 

Je poněkud ošidné kvalifikovat některé publikace o liturgickém prostoru jako 

populárně naučné, protože u tak specifického tématu, jakým liturgický prostor bezesporu 

je, je prakticky vždy potřeba určité míry odbornosti. Proto některé zde zařazené publikace 

mají přesah i do odborných textů, ale z uvedených důvodů jsou zařazeny právě do tohoto 

segmentu. 

Zcela určitě lze mezi populárně naučné publikace řadit přehledovou literaturu306, 

jejíž význam lze spatřovat především v rozšiřování informovanosti o existenci sakrálních 

staveb v území. Především Vaverkův souhrn je z hlediska své komplexnosti velmi 

přínosným dílem. 

                                                      
302 BOUŠE: op.cit. 
303 ČERNOUŠEK, op.cit. 
304 DEMEL, op.cit. 
305 BALÍK Stanislav – HANUŠ Jiří, op. cit. 
306 FLORIAN Jan (ed.): Tvář venkova, Třanovice: Obec Třenovice a Mikroregion Podblanicko, 2010; Kolektiv 
autorů: Církevní stavby – stavební kniha, 2012, Praha: ČKAIT, 2012; VAVERKA Jiří a kolektiv: Moderní 
sakrální stavby církví a náboženských společností na území Čech, Moravy a Slezska, Brno: Jota, 2004; 
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Další Vaverkova kniha Nové kostely a kaple z konce 20. století v České republice307 

je do jisté míry odborným dílem, protože některé úvodní texty (především Rechlíkovy 

příspěvky) jdou v látce poměrně do hloubky. Přesto jde spíše o populárně naučnou knihu, 

protože v ostatních částech včetně těch technických se pohybuje víceméně po povrchu 

jednotlivých témat a zcela ji chybí teologický přesah, což je u všech tří Vaverkových 

příspěvků ostatně typické. Výhodou ale je, že kniha poskytuje výborný přehled i pro 

nezasvěcené laiky. 

Specifickou část výčtu tvoří knihy Nadšení a pochybnost308 a Sensorium Dei309, 

jejichž autoři předkládají čtenářům hluboké úvahy o působení prostoru na člověka, jeho 

vztahu k transcendenci a sakrálnosti prostoru. Tyto úvahy jsou pro téma liturgického 

prostoru velmi důležité, protože přinášejí do diskuse praktické poznatky. 

3.2.4 PERIODIKA 

Stejně jako v předkoncilním období jsou i po koncilu v diskusi o liturgickém 

prostoru naprosto zásadním materiálem periodika, protože mohou bez větších obtíží 

udržovat tematickou kontinuitu. 

Nejprve je potřeba rozdělit tituly podle jejich původu. Jejich obsah je totiž až na 

výjimky značně odlišný podle toho zda se věnují liturgickému prostoru z teologického 

pohledu nebo z pohledu architektonického. Zaměření pochopitelně odpovídá i prostředí, 

ve kterém periodika vycházejí. 

Do roku 1989 se v profánních periodikách o církevních stavbách prakticky nepíše. 

Drobné zmínky můžeme najít v časopisu Architektura ČSR, v uvedených článcích jde ale 

jen o připomenutí historického objektu nebo otázku obnovy památkově chráněných 

církevních staveb. 

Počet periodik vycházejících v církevním prostředí byl režimem omezen, přesto se 

podařilo odbornou diskusi kontinuálně pokrýt časopisem Duchovní pastýř, který v letech 

1968–1970 nahradil časopis Via. Do revoluce ho doplňuje Theologická revue církve 

československé a od roku 1978 samizdatová vydání Teologických textů. Spíše pro laickou 

                                                      
307 VAVERKA Jiří a kolektiv: Nové kostely a kaple z konce 20. století v České republice, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2001. 
308 MENNEKES Friedhelm: op. cit. 
309 RECHLÍK Karel – HANUŠ Jiří – VYBÍRAL Jan (ed.): op.cit. 
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veřejnost jsou určeny Katolické noviny, téma liturgického prostoru je zde ale také celkem 

hojně zastoupeno. 

Po revoluci se některá periodika transformují, některá zůstávají a především vzniká 

celá řada dalších. Paradoxně to má negativní vliv na kontinuitu diskuse, protože po 

revoluci se mnoho periodik zaměřuje v každém vydání monotematicky, zatímco za 

komunismu prakticky jeden dva povolené vydávané teologické měsíčníky si prostě 

monotematická čísla mohly dovolit jen výjimečně. A tak se jednotlivá témata dostávala na 

řadu častěji, i když v menší míře. Z celé řady periodik, jejichž konkrétní čísla věnující se 

liturgickému prostoru jsou uvedena v textu výše, lze vyzdvihnout časopis Dialog – Evropa 

XXI, který především v 90. letech zasahuje do diskuse. Dále Getsemany, které i přes svou 

základnu v protestantských církvích projevují poměrně silně svůj zájem o katolickou 

liturgii, a dominikánská periodika Amen a Salve, jejichž tematicky uspořádaná čísla se 

vyznačují vysokou odborností, rozhledem a vyvážeností. 

Katolický týdeník, který se transformoval z Katolických novin, přináší po revoluci 

k tématu liturgického prostoru sice množství příspěvků, jejich význam je ale spíše 

informativní. 

Stejná situace z hlediska počtu titulů nastává po revoluci i mezi odbornými 

architektonickými periodiky. Příspěvky z této části spektra jsou většinou informativní a 

poskytují tak přehled o nových realizacích sakrálních staveb u nás i v zahraničí. V tomto 

směru vyniká především časopis Architekt. Z celé řady příspěvků je potřeba vyzdvihnout 

článek o trapistickém klášteru v Novém Dvoře ve Stavbě 5/2004 a dvě monotematická 

čísla o sakrálních stavbách, totiž ERA 21 4/04 a Architekt 12/2008. V těch je totiž obsažena 

nejen praktická část s ukázkami realizací, ale i teoretická část, která prokazuje jistou 

přesažnost do religionistického a teologického vědeckého pole. 

3.2.5 SKRIPTA, UČEBNICE 

Ač se to zdá poněkud zvláštní, podle vydaných publikací jsou zlatým obdobím 

skript z oblasti liturgiky 70. léta 20. století. Tehdy totiž vychází Merellův sborník 

Theologické otázky současnosti310, Bradáčova Věda o liturgii311 a Pokorného pětidílná 

                                                      
310 BRADÁČ: op. cit. 
311 MERELL: op. cit. 
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Liturgika.312 Nutno podotknout, že všechna díla se vyznačují dobrou systematičností i 

obsahovou stránkou. 

V porevoluční době se v oblasti teologických skript o liturgickém prostoru stručně 

zmiňuje jen Kopečkův rukopis.313 

Samostatnou kapitolou jsou skripta Církevní stavby.314 Ty pocházejí z profánního 

prostředí (vydány jsou brněnským Ústavem územního rozvoje), což se podepisuje na 

jejich obsahu. Jde totiž víceméně o technická skripta bez hlubšího teologického kontextu. 

Na druhou stranu se věnují architektonicko-urbanistickým vazbám, které jsou 

v teologickém prostředí téměř vždy opomíjeny.  

3.2.6 VÝSTUPY ZE SEMINÁŘŮ, PŘEDNÁŠEK APOD. 

Z předrevoluční doby známe pouze sborník Stopami koncilu315, který ovšem do 

diskuse o liturgickém prostoru nijak zásadně nezasahuje. Pořádání dalších větších 

tematických seminářů se odsouvá až do 21. století. 

Stručně se o liturgickém prostoru zmiňuje Kunetkův soubor přednášek určený  

posluchačům prvního ročníku olomoucké teologické fakulty z roku 1995/1996 vydaný pod 

názvem Slavnost našeho vykoupení.316 

Sympatickou průkopnickou snahu vyvíjí Jiří Vaverka, který v Brně v letech 2002 a 

2004 pořádá mezinárodní konference o moderních sakrálních stavbách.317 Sborník Dům 

Boží a brána nebe ve 20. století318 je souhrnem kolokvia z roku 2005 pořádaného 

v Mikulově. Tento seminář byl orientován především umělecky, čemuž odpovídá i 

zaměření jednotlivých příspěvků. Naopak stěžejní důraz na teologická východiska 

liturgického prostoru jsou kladena na semináři „Liturgický prostor v současné 

architektuře“ spolupořádaném pražskou Evangelickou teologickou fakultou, z něhož 

vzniká stejnojmenný sborník přednášek.319 Ten je z hlediska tematického přínosu cenným 

                                                      
312 POKORNÝ Ladislav: Liturgika, Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1979. 
313 KOPEČEK Pavel: Slavení křesťanského tajemství – stručný úvod do liturgiky, [rukopis]: Brno, 2004. 
314 ROZEHNALOVÁ Eva – TOMÍŠKOVÁ Marie a kol.: Církevní stavby, Brno: Ústav územního rozvoje, 1995. 
315 Stopami koncilu: Sborník teologickomírového semináře SKD Pacem in Terris v Hradci Králové ve dnech 
23.–26. srpna 1982, uspořádal Ladislav Pokorný, Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1983. 
316 KUNETKA František: Slavnost našeho vykoupení, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 1997. 
317 VAVERKA Jiří (ed.): Moderní sakrální stavby: sborník přednášek, Brno: Fakulta architektury VUT Brno, 
2004. 
318 FILIP Aleš – SCHMIDT Norbert (ed.): op. cit. 
319 KLÍPA Jan (ed.): Liturgický prostor v současné architektuře (sborník), Praha: Síť, 2009. 
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materiálem, protože obsahuje nejen souhrnné zhodnocení stavu úprav a vytváření 

liturgického prostoru u nás, ale i progresivní výhledy do budoucna. 

V roce 2007 zahajuje svou činnost CTU, které v roce 2011 pořádá mezinárodní 

konferenci Současná liturgie ve starém kostele. Samostatný sborník z konference sice 

nevznikl, což lze vzhledem k odborné vyváženosti a kvalitě přispěvovatelů považovat za 

škodu, některé příspěvky z konference jsou ale uvedeny v časopise Salve (02/12). 

3.3 VÝVOJ A STAV DISKUSE Z TEMATICKÉHO HLEDISKA (DLE TÉMAT DISKUSE) 

Z obsahového hlediska by nemělo smysl znovu uvádět veškeré prameny, jen 

rozřazené podle témat, protože mnohá souhrnná pojednání (obzvláště skripta) 

pojednávají o liturgickém prostoru prakticky ve všech tematických rovinách. Proto jsou u 

jednotlivých témat uváděny jen ty příspěvky, které jsou přímo na danou látku orientovány 

nebo o ní ve svém souhrnu o liturgickém prostoru pojednávají významněji než o ostatních 

součástech liturgického prostoru. 

3.3.1 ARCHITEKTURA KOSTELA – EXTERIÉR A URBANISTICKÉ ZASAZENÍ 

Vnější architektonický výraz kostela má dvě roviny – podoba vlastní stavby a její 

urbanistické zasazení v okolí. 

 

Umisťování církevních staveb v rámci sídel a krajiny a jejich urbanistická úloha jsou 

v diskusi dlouhodobě opomíjeny a diskuse na toto téma prakticky neprobíhá. To je 

z hlediska urbanismu ale i z hlediska samotných sakrálních staveb velká škoda, protože 

kostely a kaple byly vždy základním prvkem utvářejícím urbanismus sídel. I když se situace 

mění a nové kostely často vznikají z přirozené potřeby uprostřed sídlišť, pořád jde o tak 

specifickou stavbu, která v území vyžaduje vlastní prostor pro vytvoření vztahu s okolím. 

Přesto najdeme několik světlých výjimek, které se tématu věnují, všechny až na jednu 

však vycházejí z profánního prostředí. 

Pojednání o sakrálních stavbách a urbanistických vztazích najdeme ve skriptu 

Církevní stavby z roku 1995.320 Nese se v duchu skript a jde tedy víceméně o odbornou 

urbanistickou stať bez jakéhokoliv transcendentálního přesahu. Naopak esej „Posvátná 

                                                      
320 ROZEHNALOVÁ Eva – TOMÍŠKOVÁ Marie a kol.: op. cit. 



68 

krajina“ uvedená v časopise Architekt321 je více zamyšlením nad přirozenou religiozitou 

krajiny než jakkoliv odborným příspěvkem z hlediska urbanismu. 

Velmi přínosným se jeví článek Jiřího Kupky, který čtenáři předkládá úvahu o 

hodnotě krajiny a místa, o geniu loci, který člověk dokáže přirozeně vnímat a využívat 

opakovaně ve spojení s církevními stavbami. 

Asi nejnosnějším příspěvkem je studie Maxe Rosnera vydaná těsně po koncilu.322 

Rosner komplexně pojednává o kostele, jeho utváření a koncilním pohledu na liturgické 

stavby a tak si výborně připravuje půdu pro úvahu nad urbanistickým začleněním sakrální 

stavby v dnešních městech. Zdůrazňuje, že dnes již nelze očekávat, že sakrální stavba 

s mohutnou věží bude tvořit urbanistickou dominantu měst. Je potřeba hledat správnou 

formu, jak ji začlenit do sídlišť, aby bylo možné využívat všech očekávaných a svým 

způsobem specifických funkcionalit, které musí splňovat. 

 

Zcela jinak je tomu u vnějšího vzhledu kostela. Téměř každá sakrální stavba které 

se v architektonickém periodiku dostává většího prostoru, je kriticky ohodnocena 

nezávislým odborníkem. Z hlediska diskuse jsou ale spíše přínosné obecné příspěvky, 

které se zamýšlejí nad výrazem kostela jako stavby, nad tím, zda jeho archetypální vzhled 

je potřeba neustále opakovat a zda je vnímání posvátnosti kostela vázáno na jeho 

exteriér. 

Jeden z nejpřínosnějších článků je opět část úvahy Maxe Rosnera.323 Velmi 

intenzivně se v ní věnuje třem základním tendencím ovlivňujícím návrh sakrálních staveb 

– expresivní, historizující a technická. V každé lze spatřit jistou míru problematičnosti a tak 

autor vybízí především k pravdivosti při užívání materiálů a jasnosti stavebních forem, 

kterou s dokonalostí ovládal Rudolf Schwarz. 

I Justus Dahinden se v periodiku Dialog – Evropa XXI zamýšlí nad tím, proč v oblasti 

sakrálních staveb selhávají principy moderní architektonické tvorby.324 Dochází k tomu, že 

v důsledku zprůmyslnění architektonické tvorby, kdy je úspora času včetně doby na 

přípravu projektu jedním z hlavních faktorů při stavebním procesu, nejsme schopni 

                                                      
321 KOUBOVÁ–EIDERNOVÁ Vladimíra: Posvátná krajina, in: Architekt 1 (2001), 22–27. 
322 ROSNER Max: Koncil a kostel, in Via 3, 4, 5 (1970). 
323 Tamtéž. 
324 DAHINDEN Justus: Stavíme správné kostely?, in: Dialog – Evropa XXI 3 (1993), 18–21. 
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produkovat architekturu osobně blízkou. Poukazuje tím na důležitost vnímání vztahu 

člověka a prostoru, ze kterého by mělo vytváření sakrálního prostoru mimo jiné vycházet. 

Podobnou úvahu na příkladu životní tvorby Emila Steffanna předkládá v článku 

uvedeném v periodiku Teologie&Společnost Norbert Schmidt.325 Název příspěvku „Kostel 

jako stodola“ pak komentuje fotografií skladovací haly JZD s provokativním popisem: 

„Nepůsobí tato stodola ‚sakrálněji‘ než většina kostelů postavených v 90. letech 20. století 

v České republice?“ 

Teoretickou studii o podobě kostela najdeme i v odborném architektonickém 

periodiku, konkrétně v ASB 4/2011 kde se Marek Štěpán ptá „Má kostel vypadat jako 

kostel?“326 Podle Štěpána je podstatné, aby návrhy nových kostelů stále obsahovaly 

archetypální prvky charakteristické pro typologii těchto sakrálních staveb. V opačném 

případě totiž vzniká nebezpečí, že se začnou připodobňovat ostatním moderním stavbám, 

nebudou v ostatní zástavbě patrné a ztratí část své výjimečnosti. Dále se pozastavuje nad 

nebezpečím symbolického naivismu, který tvorbu sakrálních objektů stále doprovází.    

3.3.2 ARCHITEKTURA KOSTELA – INTERIÉR 

Otázka interiéru sakrálních staveb je především spojena s vnitřním uspořádáním 

liturgického prostoru a s jeho teologickým pojetím vůbec. Proto v této části diskuse 

nejsou až tak klíčové odborné architektonické články a kritické hodnocení architektonické 

kvality vnitřního prostředí, ale především úvahy teologické s návazností na teorie umění a 

prostoru.  

Zásadní příspěvky přicházejí do našeho prostředí ve dvou vlnách. První je reakcí na 

koncilní změny. 

Hned v roce 1966 u nás vychází pojednání Jacquese Maritaina o úpravě kostelů.327 

Ve své době vnímá dva zásadní předpoklady pro dobře provedenou úpravu vnitřního 

prostoru. První je aktuálnost výrazových prostředků – církev se musí umět i 

prostřednictvím úpravy liturgického prostoru vyjádřit tak, aby to bylo srozumitelné 

dnešnímu člověku. Druhým předpokladem je kvalita uměleckých děl, ke které vybízí i 

koncilní otcové. O kvalitě prováděných změn u nás svědčí o několik let později uvedený 

                                                      
325 SCHMIDT Norbert: Kostel jako stodola – architekt Emil Steffann, in: Teologie&Společnost 5 (2006), 3–10. 
326 ŠTĚPÁN Marek Jan: Má kostel vypadat jako kostel?, in: ASB 4 (2011), 22–24. 
327 MARITAIN Jacques: K úpravě kostelů pro obnovenou liturgii, in: Duchovní pastýř 2 (1966), 32–34. 
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příspěvek Jana Matějky328, který upozorňuje na mnohdy nízkou kvalitu prováděných 

úprav (jenž je často vedená laickou snahou o rychlé řešení) a připomíná nutnost 

odborného návrhu a vedení takových zásahů. 

Druhá vlna příspěvků se zásadnějším významem pro diskusi o liturgickém prostoru 

přichází v posledním desetiletí zřejmě jako reakce na překotné a mnohdy kýčovité 

realizace z devadesátých let.  

Johana Bronková píše ve svém komentáři „Sakrální prostor“329 o potřebě nové 

orientovanosti sakrálního prostoru, ke které vybízí Benedikt XVI. a která se podle její 

interpretace Ratzingerova textu vytrácí kvůli množství singulárních těžišť vzniklých 

v důsledku koncilní reformy. Otázkou je, nakolik je text aktuální pro české prostředí, ve 

kterém doposud nevznikl jediný ryze centrálně orientovaný liturgický prostor.330 

Zajímavostí ale je, že tento článek, teologicky poměrně hutný, přebírá odborné 

architektonické periodikum Architekt, což je z hlediska mezioborového propojení diskuse 

pozitivní moment. 

V dalších letech vycházejí tři publikace, které pojednávají především o působení 

sakrálního prostoru na člověka. První z nich je sborník textů z kolokvia o výtvarném umění 

a jeho vztahu k sakrálnímu prostoru.331 Druhou podstatnou prací je pojednání o vztahu 

člověka, prostoru a vnímání transcendence. Přínosný je zde především pohled řady 

odborníku z různých oborů, kterých se tematika dotýká. Jde tak o komplexní pohled, který 

může sloužit jako podklad pro vytváření dobře srozumitelného liturgického prostoru pro 

dnešního člověka. Třetí publikace, jejímž autorem je jezuitský kněz Friedhelm Mennekes, 

je souhrn teoretických úvah i představení experimentálních instalací přímo v liturgickém 

prostoru sv. Petra v Kolíně nad Rýnem.332  

                                                      
328 BRADÁČ Josef – MATĚJKA Jan – POKORNÝ Ladislav: Liturgický projev církve, in: Duchovní pastýř 3 (1973), 
34–39. 
329 BRONKOVÁ Johana: Sakrální prostor, in: Architekt 12 (2008) 2, 89; BRONKOVÁ Johana: Sakrální prostor, 
in: RC Monitor 21 (2008), 6–8. 
330 Snad s výjimkou barokního poutního místa Lomec u Vodňan, které je však na centrálním uspořádání 
založeno už od doby svého vzniku (výstavba probíhala v letech 1692–1704). 
331 FILIP Aleš – SCHMIDT Norbert (ed.): op. cit. 
332 MENNEKES: op. cit. 
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3.3.3 JEDNOTLIVÉ PRVKY 

3.3.3.1 OLTÁŘ 

Otázka umístění a provedení oltáře se ihned po koncilu stává velmi 

problematickou, jak o tom svědčí Oběžník pražského arcibiskupství z roku 1967333, který 

kriticky hodnotí některé laicky provedené úpravy pro liturgii „versum populum“. Škoda, že 

se z redakčních důvodů nedočkalo dalšího pokračování široké Řezaninovo pojednání o 

oltáři z roku 1968334, které by mohlo v konečném důsledku v mnohém objasnit smysl 

nového uspořádání. 

Kritickou pasáž o provedení nových menz přináší Duchovní pastýř o pět let 

později.335 Není to sice původní článek z českého prostředí, podle různých reakcí lze ale 

usuzovat, že problémy uměleckého ztvárnění nových prvků liturgického prostoru se 

netýkají jen naší země. 

Ačkoliv velmi stručně, velmi zásadně pojednává o smyslu oltáře a jeho umístění 

v presbytáři František Kunetka ve sborníku vlastních přednášek vydaném v roce 1997.336 

Stejně jako Pokorný v knize Prostřený stůl337 z roku 1979 poukazuje i Kunetka na základě 

průběhu slavení bohoslužby na tři základní ohniska v presbytáři v podobě oltáře, ambonu 

a sedes, které musí být jednoznačně umístěny ve vzájemném vztahu.  

 

3.3.3.2 SVATOSTÁNEK 

Pokorný v knize Prostřený stůl pojednává i o umístění svatostánku, který je podle 

něj sice důležitým prvkem, ovšem bez nároku na to, aby se stal prvkem centrálním. 

Samostatné pojednání o svatostánku najdeme v Getsemanech, které pro své březnové 

číslo v roce 2000 přebírají text Klemense Richtera. V něm se Richter na základě 

historického kontextu zamýšlí nejen nad umístěním svatostánku, ale vůbec nad smyslem 

uchovávání eucharistie. 

 

                                                      
333 Oltáře čelem k lidu, in: Oběžník apoštolské administratury Pražské arcidiecéze 1 (1967), 2–3. 
334 ŘEZANINA: op. cit. 
335 Umění a nové liturgické zařízení, in: Duchovní pastýř 1 (1973), 16. 
336 KUNETKA František: Slavnost našeho vykoupení, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 38–
43. 
337 POKORNÝ Ladislav: Prostřený stůl, Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1979. 
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3.3.3.3 AMBON 

Hned v roce 1966 přináší Duchovní pastýř krátké pojednání o smyslu zřizovaných 

ambonů namísto kazatelen. Autor v něm umístění ambonu odůvodňuje souvislostí mezi 

„mešní obětí, svátostí a Božím slovem“.338 Jiří Reinsberg ve svém kritickém příspěvku 

z roku 1968 komentuje kromě všech ostatních prvků zvláště také ambon a sedes.339 Dle 

jeho svědectví je již ambon v mnohých kostelech instalován, ovšem často v podobě 

„něčím přikrytého muzikantského pultu“. A tak vybízí k mnohem větší důstojnosti, kterou 

by místo zvěstování evangelia mělo mít. Z podobné kritické výtky původem zahraničního 

článku otištěného v Duchovním pastýři v roce 1973 lze usuzovat, že „nápad 

s muzikantským pultem“ není ojedinělý ani mimo naši republiku.340 

Samostatné pojednání o ambonu přinášejí Getsemany v roce 2000.341 Klemens 

Richter v něm uvažuje o vhodném pojetí ambonu a jeho vztahu k oltáři, který oficiální 

dokumenty sice obecně definují342, ale konkrétní podobu nechávají na autorovi řešení 

liturgického prostoru. 

 

3.3.3.4 KATEDRA/SEDES 

Reinsbergův kritický pohled na sedes v článku z r. 1968 ukazuje, že jistá bezradnost 

panuje i v zavádění tohoto prvku. Upozorňuje na to, že funkce důstojného místa 

předsedajícího nemůže plnit vyřazená židle či zbytečně přezdobené barokní křeslo, a 

vybízí k provedení sedes v podobě decentně ztvárněné stoličky bez opěradla.343 

Jan Klípa se v roce 2003 věnuje v úvodníku Getseman sedadlům obecně. Široký 

historický přehled zakončuje úvahou o vztahu sedes a lavic pro lid. 

 

3.3.3.5 KŘTITELNICE 

Otázku křtitelnice řeší v podstatě všechna souhrnná pojednání o liturgickém 

prostoru, která v této věci nepředkládají nic jiného než oficiální stanovisko magisteria. 

                                                      
338 Srov. Ambon a kazatelna, in: Duchovní pastýř 2 (1966), 32. 
339 REINSBERG: op. cit. 
340 Srov. Umění a nové liturgické zařízení, in: Duchovní pastýř 1 (1973), 16. 
341 RICHTER Klemens: Místo pro hlásání Božího slova, in: Getsemany 1 (2000). 
342 Srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Všeobecné pokyny k mešnímu lekcionáři (Ordo lectionum 
missae), (editio typica altera 1981), čl.32. 
343 REINSBERG: op. cit. 
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Specifické místo zaujímá publikace Ladislava Pokorného Dvě liturgická pojednání344, která 

v první části obsahuje pojednání o historickém vývoji křestních objektů. Jde ovšem jen o 

dějinný podklad a tak se v této oblasti lze orientovat především podle instrukcí České 

biskupské konference.345 

 

3.3.3.6 OSTATNÍ 

Zpovědnice 

Z ostatních součástí liturgického prostoru se větší množství příspěvků věnuje 

především zpovědnici. Již od koncilu se objevují texty, ve kterých je zdůrazňován budoucí 

požadavek na zpovědní místnosti umožňující vytvoření vhodnějšího prostředí k udělování 

a přijímání svátosti smíření či k duchovním rozhovorům. O tom svědčí hned několik 

příspěvků z kraje 70. let.346 O dlouhém čekání na zavedení této změny do praxe 

(v podstatě až do doby porevoluční) svědčí pozdější zmínky.347 

 

Zvony a věž 

Zajímavou polemiku nad smyslem zvonů a věže přináší ve svých pojednáních Max 

Rosner348 a Ladislav Pokorný349. Rosner usuzuje, že věž jako nositelka zvonů již ztratila svůj 

význam a uprostřed sídlišť už urbanisticky jako městská dominanta rozhodně působit 

nemůže. I Pokorný se kloní k představě, že na rozdíl od tradičního vesnického prostředí 

nemá u moderních novostaveb uvnitř měst příliš smysl stavět ekonomicky náročnou 

vertikálu. V českém porevolučním prostředí tuto debatu rozvířila realizace komunitního 

centra sv. Prokopa, která je umístěna uprostřed sídliště. Věž kostela, která je o několik 

podlaží nižší, než jsou okolní bytové domy, jako dominanta prostě působit nemůže. Na 

                                                      
344 POKORNÝ Ladislav: Dvě liturgická pojednání, Praha: Česká katolická Charita, 1982. 
345 Srov. Česká biskupská konference: Koncepce úprav liturgického prostoru, Praha: Sekretariát České 
biskupské konference, 2002, 7. 
346 Srov. např. POKORNÝ Ladislav: Praktické důsledky liturgické reformy, in: MERELL Jan: Theologické otázky 
současnosti: přednášky z theologického kursu pro kněze 1971, Litoměřice: Cyrilometodějská bohoslovecká 
fakulta, 1971; BRADÁČ: op. cit., 2.část, 90;  
347 Srov. Vybavení kostela z hlediska historického, in: Katolické noviny 42, 43, 44 (1977); Zpovědní místnost 
(zpovědnice), in: Duchovní pastýř 3 (1987), 56. 
348 ROSNER: op. cit. 
349 POKORNÝ Ladislav: Liturgika, Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1979. 
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druhou stranu se staví názor vyjádřený Markem Štěpánem o zachování archetypální 

podoby kostela.350 

 

Umělecké předměty a výzdoba v liturgickém prostoru 

Samostatnou kapitolou je otázka uměleckých předmětů a výzdoby liturgického 

prostoru. Pokoncilní požadavek na střídmost a kvalitu výzdoby351 si při některých 

radikálních úpravách vybírá daň v podobě nenávratného zničení historicky cenných 

interiérů. Otázka míry památkové péče v sakrálních objektech jdoucí proti potřebné 

funkčnosti prostoru je tak v pokoncilních letech velmi častým tématem. Věnuje se mu 

například Oldřich Bouška v Katolických novinách, který upřednostňuje zachování 

umělecky významných prvků i při omezení funkčnosti liturgického prostoru.352 

Problematika nakládání s uměleckými díly při pokoncilních úpravách je opět otázka 

mezinárodního charakteru, jak o tom konečně svědčí článek Güntera Rombolda uvedený 

v časopisu Via.353 

Těžiště diskuse se s postupujícími prováděnými úpravami posouvá k otázce kvality 

uměleckých děl a vhodných vyjadřovacích prostředků, které mohou dnešního člověka 

oslovit a posunout blíže Bohu.354 Teoretickou stať o přístupu k Bohu skrze umění 

předkládá v exilovém periodiku Studie Josef Zvěřina. 355 Její tematickou důležitost dokládá 

i porevoluční přetisk v periodiku Dialog – Evropa XXI.356 

Téma umění v sakrálním prostoru je řešeno i v Katolickém týdeníku, ve kterém 

v roce 2002 vychází rozhovor s historikem umění Janem Roytem, který zde uvádí 

historické souvislosti a aktuální směry výtvarného umění v liturgickém prostoru.357 V čísle 

13/2006, které je tematicky věnováno moderním křížovým cestám, Royt v dalším 

rozhovoru definuje častou bolest dnešních českých a moravských uměleckých počinů 

                                                      
350 Srov. ŠTĚPÁN Marek Jan: Má kostel vypadat jako kostel?, in: ASB 4 (2011), 22–24. 
351 Srov. Druhý vatikánský koncil, in Náboženská revue církve československé (1964), 148–150. 
352 BOUŠKA Oldřich: Hledání tvůrčích cest, in: Katolické noviny 22, 23, 24 (1972). 
353 ROMBOLD Günter: Malířství a plastika v prostoru kostela, in Via 3 (1968), 38–39. 
354 Často jde především o otázku vnímání symbolů a symboliky – srov. např. POKORNÝ Ladislav: O základech 
liturgického myšlení, in: Duchovní pastýř 10 (1979), 156–157.  
355 Např. ZVĚŘINA Josef: Umělecká zkušenost a přístup k Bohu, in: Studie, V (1978), 370–377. 
356 ZVĚŘINA Josef: Umělecká zkušenost a přístup k Bohu, in: Dialog – Evropa XXI 3 (1991), 2–5. 
357 Těm, kdo v knihách čísti neumějí, in: Katolický týdeník 41 (2002). 
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v liturgickém prostoru jednou větou, která se stala i nadpisem pro celý rozhovor – 

zbožnost k umělecké tvorbě nestačí.358 

                                                      
358 Zbožnost k umělecké tvorbě nestačí, in: Katolický týdeník 13 (2006). 
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4 VÝSLEDKY REŠERŠE 

4.1 OBECNÉ SHRNUTÍ 

Rešerše přináší souhrnný přehled o kvantitě i kvalitě zdrojů, jejich druhu a tématu 

v rámci diskuse o liturgickém prostoru v českém jazykovém prostředí. Zkoumané období 

zahrnuje dva zásadní historické zlomy – církevní v podobě Druhého vatikánského koncilu 

a politický v podobě Sametové revoluce. Vliv obou událostí je z níže rozebíraných 

výsledků rešerše patrný. 

Zároveň je v diskusi zřetelný vliv vývoje lidské civilizace. Značné sociologicko-

kulturní změny a s nimi související změny v hodnotovém žebříčku a výrazné urychlení 

technického pokroku a zvýšení vzdělanosti vyžadují reakci v podobě neustálé aktualizace 

úvahy o možnostech vnímání posvátnosti prostoru z pohledu dnešního člověka. Svůj vliv 

má i neustálý pokrok v technických možnostech stavebního průmyslu poskytující 

architektům široký prostor pro tvarování konstrukcí. 

Důsledky těchto jevů jsou podrobněji rozebrány níže ve výsledcích rešerše dle 

jednotlivých hledisek. 

4.1.1 HLEDISKO HISTORICKÉ 

Z hlediska historického je samozřejmě velmi očekávaná diskuse nad změnami 

zavedenými Druhým vatikánským koncilem. Příspěvky v druhé polovině a v závěru 

šedesátých let se u nás skutečně tomuto tématu široce věnují. Obzvláště na konci 60. let 

jde ale často spíše o kritický náhled na realizaci změn v liturgickém prostoru, které často 

probíhají nekoncepčně a bez odborného vedení. 

Další desetiletí je ve znamení precizování diskuse o těchto změnách. Na rozdíl od 

80. let vzniká v 70. letech 20. století celá řada kvalitních odborných publikací359, které 

systematicky pojednávají nejen o koncilním vývoji a ustanovených reformách, ale 

především o jejich smyslu a správném provádění. I přes politickou nesvobodu se zcela 

jistě jedná o jedno z nejplodnějších období novodobé české liturgiky. V 80. letech je pak 

                                                      
359 Přední postavou tohoto období je Ladislav Pokorný, jehož úsilí se projevuje v publikování mnohých 
odborných textů a ve vydání zřejmě nejkomplexnějšího skripta liturgiky v novodobé české historii – srov. 
POKORNÝ Ladislav: Liturgika I.-V., Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1972–1980. 



77 

patrný útlum, který je do jisté míry způsoben větším odstupem od konce Druhého 

vatikánského koncilu a zřejmě i do jisté míry vyčerpaností odborné veřejnosti v důsledku 

restrikcí ze strany režimu. Řada aktivit se také ukryla do skrytosti mimo oficiální tvář 

církve a tak není možné toto období úplně přesně zmapovat. 

K dokreslení představy o tehdejší diskusi o liturgickém prostoru je potřeba 

podotknout, že probíhala pouze na poli církevním. Odborná architektonická veřejnost, 

pokud vůbec chtěla, neměla šanci do diskuse zasáhnout jinak než skrze církevní média. 

Odborné tiskoviny z oboru architektury a stavitelství se o sakrálním prostoru ve 

zmiňovaných obdobích prakticky nezmiňují. 

Porevoluční doba je v úvodních letech naplněna více nadšením ze svobody než 

snahou o vedení odborné diskuse, která byla a je z hlediska reflexe myšlenek koncilní 

reformy stále potřeba. To se v důsledku projevuje v mnoha nepovedených realizacích 

sakrálních staveb realizovaných obzvláště na Moravě. Postupná stabilizace odborné 

veřejnosti a teologických fakult vrací především do periodik odborná pojednání. Zhruba 

od poloviny 90. let je pak znát vzrůstající zájem odborných architektonických periodik o 

publikování sakrální architektury. 

Období poslední dekády až po současnost je provázeno jakýmsi dozráváním 

poněkud živelného vývoje v letech devadesátých, především pak v jejich první polovině. 

Diskuse se kultivuje, odborně zkvalitňuje a mnohem více propojuje mezi oblastmi 

teologie, architektury a umění. V posledních letech jsme svědky mnohem širšího zapojení 

mezinárodní veřejnosti do diskuse u nás a oboustranné oborové propojenosti. 

4.1.2 HLEDISKO KVALITATIVNÍ 

Z kvalitativního hlediska jsou hlavním těžištěm diskusních příspěvků jednoznačně 

periodika. Jejich kontinuální činnost umožňuje nepřetržitou návaznost, která u monografií 

logicky chybí. Paradoxně nejlepší kontinuitou a kvalitou v diskusi mezi periodiky 

disponoval časopis Duchovní pastýř, protože jako jeden z mála povolených pravidelných 

církevních titulů v tehdejším režimu vydával články především odborné. I Katolické noviny 

v předrevoluční době informovaly o liturgickém prostoru poměrně erudovaně na rozdíl od 

následujícího Katolického týdeníku, který se z hlediska církevních staveb až na několik 

málo výjimek omezil v podstatě jen na pouhé informování veřejnosti o probíhající 

výstavbě. 
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Po revoluci vzniká velké množství časopisů s teologickým zaměřením, které se ale 

nevěnují liturgickému prostoru kontinuálně, a tak jde o jakousi občasnou koncentraci 

tématu, většinou v monotematických číslech. Takový způsob publikování však většinou 

vyžaduje jakési uvedení do tématu v podobě jednoho či více článků o historickém vývoji, 

kontextu či obecně o liturgickém prostoru, které se co do obsahu pravidelně opakují, což 

zbytečně ubírá prostor pro potřebnou diskusi nad konkrétními dílčími tématy. 

Rovněž v profánním prostoru vzniká široká škála odborných periodik, které se 

postupně začínají zajímat i o tematiku sakrálních staveb. V jejich případě jde většinou o 

prezentaci staveb hodnotných především v architektonickém ohledu, chybí zde však 

přesah do oboru teologie. To se postupně mění a v posledním desetiletí lze sledovat 

oboustranné mezioborové propojení, kdy teologické časopisy čerpají ze zkušeností 

architektů a naopak. Jako příkladné tituly lze jmenovat Stavba 5/2004, ERA 21 4/04 či 

Architekt 12/2008 a na straně církevní Salve 02/12. 

Důležitou podporou diskuse obzvláště v posledních letech tvoří semináře, 

přednášky a výstupy z nich. Za velmi přínosnou lze označit především odbornou činnost 

CTU. Za zmínku však stojí i seminář o liturgickém prostoru, který pro veřejnost v roce 2010 

uspořádala farnost v Praze – Vršovicích.  

Přínos odborných publikací a skript je patrný především v 70. letech, kdy vzniká 

větší množství kvalitních materiálů v obou oblastech. V obdobích následujících už jde jen 

o jednotlivé tituly, jejichž kvalita ovšem zvláště v případě odborných publikací nijak 

nekolísá. Naopak díky porevoluční změně režimu a zrušení komunistických omezení 

publikování je možné oficiálně vydat samizdatovou literaturu nebo překlady zahraničních 

titulů. V tomto směru stojí za pozornost dvě souhrnné publikace – Adamova Liturgika360 a 

Malá katolická liturgika Bonaventury Bouše361. 

Existence populárně naučné literatury o liturgickém prostoru byla v předrevoluční 

době naprosto vyloučena. S takovými publikacemi se tak setkáváme až v posledních 

letech, kde odvedl velmi důležitou práci Jiří Vaverka.362 Jeho souhrny jsou velmi dobře 

                                                      
360 ADAM Adolf: Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj, Praha: Vyšehrad, 2001. 
361 BOUŠE Bonaventura: Malá katolická liturgika: tradice, kritika, budoucnost, Praha: Vyšehrad, 2004. 
362 VAVERKA Jiří a kolektiv: Nové kostely a kaple z konce 20. století v České republice, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2001; VAVERKA Jiří a kolektiv: Moderní sakrální stavby církví a náboženských 
společností na území Čech, Moravy a Slezska, Brno: Jota, 2004 
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čitelné i pro laickou veřejnost a pro elementární představu o problematice liturgického 

prostoru se jeví jako naprosto dostačující. 

Specifickou oblastí jsou oficiální církevní dokumenty vydané Československou, 

později Českou biskupskou konferencí. Téměř hned po koncilu vydává Liturgická komise 

Československé biskupské konference instrukce pro úpravu liturgického prostoru, které se 

stanou vodítkem i pro další diskusní příspěvky. Z hlediska liturgického prostoru je to ale na 

velmi dlouhou dobu vše. Až v roce 2002 vydává Česká biskupská konference brožuru 

s novými instrukcemi. Jde však o velmi stručný materiál, který dokonce obsahuje některé 

nepřesnosti.363 

4.1.3 HLEDISKO TEMATICKÉ 

Z drtivé většiny jde z tematického hlediska o souhrnné příspěvky, které 

pojednávají o liturgickém prostoru obecně nebo se dotýkají prakticky všech zmiňovaných 

tematických rovin v podobě popisu vnějšího a vnitřního vzhledu a jednotlivých prvků 

interiéru.364 Přesto se ale čas od času objevuje příspěvek, který se věnuje pouze jednomu 

tématu v oblasti liturgického prostoru. To je z hlediska diskuse většinou velmi přínosné, 

protože se dané látce věnuje mnohem větší prostor. 

Takových jednotlivých článků se nejvíce vyskytuje v oblasti exteriéru a interiéru 

kostela. V oblasti urbanistického zasazení kostela do struktury obce se ukazuje, že 

oborové rozdělení diskuse je někdy výhodou, protože tématu urbanismu se věnují až na 

výjimku Maxe Rosnera výhradně specialisté. 

V pramenech najdeme ale i příspěvky o jednotlivých prvcích interiéru, mezi ty 

nejnosnější patří texty Klemense Richtera o ambonu a svatostánku uvedené 

v Getsemanech365. 

 

 

                                                      
363 Srov. Česká biskupská konference: Koncepce úprav liturgického prostoru, Praha: Sekretariát České 
biskupské konference, 2002; SCHMIDT Norbert: Recenze Koncepce úprav liturgického prostoru (Česká 
biskupská konference) a Leitlinien für den Bau und die Ausgestaltung von gottesdienstlichen Räumen – 
Handreichung (Německá biskupská konference), in: Salve 2 (2002), 73–75. 
364 Srov. např. ROSNER: op. cit., REINSBERG: op. cit. 
365 RICHTER Klemens: Místo pro hlásání Božího slova, in: Getsemany 1 (2000); RICHTER Klemens: Místo pro 
uložení eucharistie, in: Getsemany 3 (2000). 
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5 DISKUSE – INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

Předložená část diskuse vykazuje značné kvalitativní rozdíly. Zcela jistě by se to 

z hlediska dvou klíčových událostí v podobě Druhého vatikánského koncilu a Sametové 

revoluce zasahujících do zkoumaných období dalo předpokládat, rozdíly se ovšem 

projevují v jiných letech. 

Koncilní změny realizované v naší zemi dle tehdejších možností byly přijaty dobře 

bez většího vnímatelného odporu a to včetně reformy liturgie. V odborné diskusi se 

postupně objevují prohlášení ohledně vhodnosti či nevhodnosti některých prvků a jejich 

fixace dle osvědčení v praxi.366 Velký podíl na hladkém průběhu přijímání změn má 

František kardinál Tomášek, který neprosazoval změny jen jako splnění úkolu, ale dbal, 

aby u nich byl vyjeven také jejich vnitřní obsah.367  

Reakce na koncilní dění se evidentně promítla i mezi laickou veřejnost. S potřebou 

upravovat liturgický prostor se setkáváme s realizacemi, které jsou uvnitř církve 

kritizovány za amatérské provedení bez konzultace s liturgickou komisí. Minimálně část 

těchto úprav tedy byla provedena s pomocí laické části farních obcí. I Katolické noviny 

jako relativně dostupné médium informují o reformě liturgického prostoru v rámci svého 

zaměření poměrně kvalitně. Zdá se tedy, že laická část církve byla poměrně dobře 

zapojena i do koncilních reforem a bez problémů je přijala. V tomto směru funguje dobře i 

odborná obec, což se projevuje v následujícím období 70. let, kdy především zásluhou 

Ladislava Pokorného debata o liturgickém prostoru vzkvétá režimu navzdory. Můžeme jen 

litovat, že v tomto období nebyl umožněn vznik většího počtu realizací.368 Na druhou 

stranu režim samozřejmě neměl zájem, aby o liturgickém prostoru probíhala debata na 

odborné úrovni mezi architekty, což se mu v podstatě podařilo. V mimocírkevních 

                                                      
366 Srov. Směrnice pro úpravu bohoslužebného prostoru v duchu liturgie, in: Oběžník apoštolské 
administratury Pražské arcidiecéze 10 (1965), 1–5 – směrnice předepisují pouze prozatímní formu oltáře a 
dle praxe pak bude určena podoba definitivního řešení – srov. Liturgický prostor: souhrn předpisů 
v obnovené liturgii k 31.5.1967, in: Oběžník apoštolské administratury Pražské arcidiecéze 7 (1967), příloha 
č.4. 
367 Srov. MATĚJKA Jan: Kardinál Tomášek a liturgická obnova, in: OPATRNÝ Aleš (ed.): Kardinál Tomášek a 
koncil, Praha: Pastorační středisko, 2002, 94–95. 
368 Např. Kaple sv. Václava, Blízkov (autor návrhu Alex Kadlec, Anna Kadlecová – 1969), Kaple sv. 
Martina, Kozojídky (Bohumil Grim, Gothard Janda – 1967), Kaple sv. Pia X., Litovany (Bohumil Lojda – 1969), 
Kostel sv. Václava, Most (Michal Sborwitz, Jiří Mráz – 1989), Kostel sv. Josefa, Senetářov (Ludvík Kolek, 
Otakar Vrabec – 1968), Kostel sv. Mikuláše, Tichá u Frenštátu(Lubomír Šlapeta – 1968–1976) – poslední dvě 
realizace viz obrazová příloha XII. 
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pramenech jsou totiž zmínky o liturgickém prostoru pouze z hlediska památkové péče, 

oprav a ohledně unikátního přesunu mosteckého kostela Nanebevzetí Panny Marie. 

V 80. letech se postupně vyčerpává i diskuse uvnitř církve, což se citelně projevuje 

v následujícím desetiletí. 

Po revoluci se především na Moravě objevuje řada nových realizací sakrálních 

staveb. Chybějící odborná diskuse jak z teologického, tak i z architektonického hlediska, a 

neexistující vhodné příklady realizací ve spojení s porevolučním nadšením produkují nové 

sakrální stavby v nebývalém tempu. Bohužel najít mezi nimi esteticky alespoň průměrně 

zdařilou realizaci je obtížný úkol. Naivní symbolismus s nedokonalými historismy a 

mnohdy až kýčovitou výzdobou prokazují nepřipravenost českého prostředí na tuto etapu 

vývoje. Je s podivem, že Česká biskupská konference na tento stav reaguje až v roce 2002 

vydáním nových směrnic o liturgickém prostoru369, kdy už se situace samospádem 

poměrně stabilizovala. Nové směrnice jsou navíc pouhou informativní brožurou obsahující 

formální nedostatky. Lze jen s povzdechem podotknout, že by se stačilo podívat za 

hranice k našim německým sousedům, kde jsou podobné instrukce opravdu nosným 

dokumentem fungujícím jako „vodítko“ při tvorbě liturgického prostoru.370 

Stav z 90. let má ale více příčin. Diskuse v tehdejší době probíhá jen mezi 

odbornou veřejností a to ze začátku jen na poli teologickém. Katolický týdeník, který dříve 

fungoval jako mediátor výsledků odborné diskuse a jeden z nejintenzivněji využívaných 

prostředků ke vzdělávání laiků, jakoby v 90. letech liturgický prostor ve svých článcích 

pominul (nutno podotknout, že tato situace se nevylepšila ani v letech následujících). A 

tak nastává to, co popisuje Klemens Richter ve své knize Liturgie a život: „Tak tu liturgická 

reforma dnes, třicet let po koncilní Konstituci o liturgii, stojí jako veliká stavba, u níž se 

zapomnělo na dostatečně nosné základy. Nemá-li být tato stavba ohrožena, musí se 

základy zpevnit dodatečně, a to je onen namáhavý úkol ‚liturgického vzdělávání‘.“371 Lidé 

tedy žádají po novém kostele to, co znají a považují za fungující. 

                                                      
369 Česká biskupská konference: Koncepce úprav liturgického prostoru, Praha: Sekretariát České biskupské 
konference, 2002. 
370 Srov. Die deutschen Bischöfe – Liturgiekommission: Leitlinien für den Bau und die Ausgestaltung von 
gottesdienstlichen Räumen – Handreichung der Liturgiekommission der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn: 
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 2002 (6. přepracované vydání, 1. vydání 1988). 
371

 RICHTER Klemens: Liturgie a život: smysl liturgie, mše, církevní svátky, svátostná znamení, Praha: 
Vyšehrad, 2003, 37–38. 
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Situace se koncem 90. let uklidňuje a se zvyšujícím se zájmem odborné 

architektonické veřejnosti se také zlepšuje estetická kvalita novostaveb. Nové realizace 

pak vznikají s větším rozmyslem, ovšem otázka vhodného uspořádání liturgického 

prostoru má před sebou ještě mnoho otazníků. Vždyť v České republice do roku 2014 

nevznikl jediný kostel s centrálním uspořádáním, zatím jsme svědky pouze náznaků 

takového uspořádání.372  

 

Níže jsou uvedeny výsledky hypotéz stanovených v kapitole 1.4 Stanovení hlavních 

hypotéz. Předpoklady, které byly na začátku práce kladeny, se v mnohém potvrdily, 

některé výsledky jsou ale překvapující. 

 

- kvalita diskuse o liturgickém prostoru je úzce provázána s kontinuitou diskuse 

a návazností na zahraniční diskusi  

Předpoklad: 

Pro zajištění kvality diskuse a správné interpretaci jejích výsledků je nezbytná 

kontinuita diskuse včetně návaznosti na diskusi v zahraničí. Bez těchto 

návazností nelze předpokládat kvalitní výstupy diskuse. 

 

Výsledek: 

Z hlediska návaznosti na zahraniční diskusi se tento předpoklad nepotvrzuje. 

V době komunismu se mnohem hůře navazoval jakýkoliv kontakt na zahraniční 

zdroje, přesto se ukazuje, že příspěvky ze 70. let vykazují vysokou kvalitu. 

Naopak v 90. letech, kdy již bylo možné plně čerpat inspiraci a zkušenosti 

z ostatních zemí, se u nás diskuse prakticky nerozvíjí a obrat přichází až ke konci 

tohoto období. 

Z hlediska kvality je jednoznačné, že kontinuální diskuse má vliv na její 

zkvalitňování. To se právě projevuje i ve zmíněných 70. letech, ve kterých 

přispěvovatelé mohli čerpat z poměrně široké reakce na koncil a následně 

                                                      
372 Srov. např. Kostel sv. Terezie v Praze – Kobylisích (návrh přestavby arch. Václav Mašek), Kostel Panny 
Marie Pomocné, Zlaté Hory (návrh arch. Tomáš Černoušek a František Zajíček), kaple v Komunitní centru 
Matky Terezy v Praze – Chodově (návrh arch. Vítězslava Rothbauerová). 
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z rozpracování těchto příspěvků. Stejně tak je to patrné i v posledních letech na 

činnosti CTU. 

 

 

- roztříštěnost a oborové zaměření diskuse o liturgickém prostoru 

Předpoklad: 

Diskuse o liturgickém prostoru je u nás roztříštěná mezi architekty a teology. 

Oba obory vedou diskusi po vlastní linii zkoumání. Prozatím existují spíše 

výjimečné případy, kdy se tématu věnují obě profese zároveň.  

 

Výsledek: 

V převážné většině zkoumaného období se tento předpoklad potvrzuje. 

V předrevolučním období odborná architektonická veřejnost do diskuse nijak 

nezasahovala, tématu liturgického prostoru se věnovaly výhradně církevní 

publikace. Po revoluci je diskuse opravdu odtržená a stejně jako před revolucí 

se propojuje pouze v jednotlivcích-architektech, kteří zároveň působí 

v církevním prostředí. Obrat nastává po přelomu století, kdy se začínají i 

v odborných architektonických publikacích objevovat články přesahující vlastní 

obor a zahrnující i teologickou reflexi liturgického prostoru. Stejně tak i 

v církevním prostředí se v tomto směru objevuje větší zapojení architektů. 

 

 

- vliv kvality diskuse na kvalitu realizací 

Předpoklad: 

Kvalitní odborná diskuse je zásadním prvkem pro podnícení kvalitnější realizace 

v rámci sakrálních staveb a liturgického prostoru. 
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Výsledek: 

Tento předpoklad se jeví jako teoreticky správný, ovšem v českém prostředí 

těžko prokazatelný. Z hlediska architektonického ztvárnění exteriéru a interiéru 

se u nás v posledních letech objevují již poměrně kultivované realizace, 

z hlediska uspořádání liturgického prostoru jde však stále o konzervativní 

podélnou dispozici bez jakýchkoliv ambicí na centrální dispozici. Otázkou 

zůstává, nakolik je to vinou odborné diskuse a nakolik zde působí vliv zadání 

farnosti či biskupství jako investora. 
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6 ZÁVĚR 

6.1 SOUČASNÝ STAV DISKUSE O LITURGICKÉM PROSTORU, PŘÍPADNÝ POSUN A 

NEDISKUTOVANÉ OBLASTI 

Aktuální stav diskuse se zdá být poměrně dobrý, o tom svědčí i posun na poli 

realizací, které jsou jako zpětná vazba tím nejlepším zrcadlem správného diskusního úsilí. 

V posledních letech došlo k lepšímu oboustrannému propojení oborů mezi 

architektonicko-uměleckou a liturgickou částí diskuse. Protnutí obou oborů přináší větší 

pochopení úlohy a předpokládá i lepší výsledky. Z hlediska architektonické tvorby je u 

posledních realizací v oblasti sakrálních staveb patrné výrazné zlepšení estetické kvality. 

Za stále nedostatečné lze označit vzdělávání laiků a jejich seznamování se smyslem 

liturgické reformy.373 Z toho pramení i stále nepřekonaný strach z jiného než podélného 

uspořádání liturgického prostoru.374 Jako vhodná inspirace zde může sloužit farní 

liturgický seminář pořádaný v roce 2010 farností Praha – Vršovice. Situaci by jistě 

prospělo i lepší pojetí článků o liturgickém prostoru v Katolickém týdeníku jakožto 

nejrozšířenějším médiu mezi laickou veřejností. 

Z hlediska témat je v diskusi opomíjeno zařazení nových sakrálních staveb v 

urbanistické struktuře. Pravdou je, že dnes je pozemek pro nové církevní objekty 

víceméně dán dopředu, přesto se lze s úlohou úspěšně vypořádat.375 Správný způsob, jak 

by se měla nová sakrální stavba zapojit do urbanismu měst, by však měl vzejít z diskuse 

odborníků.  

Co v diskusi chybí úplně, je úvaha o potenciálním využití nevyužívaných a do 

budoucna neperspektivních sakrálních staveb.376 Kdo jiný než církev by měla dávat 

„návod“ na konverzi těchto budov? 

                                                      
373 O tom svědčí příklad Uhlířských Janovic, kde byl před několika lety v kostele sv. Aloise z  důvodů 
restaurování dočasně odstraněn obětní stůl. Z tohoto důvodu zde byla dočasně sloužena bohoslužba „Ad 
Orientem“. Po dokončení opravy se místní farníci s administrátorem shodli na tom, že takto slavená mše jim 
vlastně vyhovuje, menza umístěná v presbytáři se tak na své původní místo již nevrátila. 
374 Přestože zde citované instrukce ČBK z roku 2002 jasně říkají, že „při stavbě nových kostelů, případně je-li 
to možné u stávajících, dává se přednost řešení, které vychází z centrálního principu oproti podélnému, čímž 
se vyjadřuje myšlenka shromáždění věřících kolem Krista.“ – Česká biskupská konference: Koncepce úprav 
liturgického prostoru, Praha: Sekretariát České biskupské konference, 2002, 6. 
375 Srov. umístění novostavby kostela sv. Ducha v Ostravě (arch. Marek Jan Štěpán). 
376 Čestnou výjimku tvoří SCHMIDT Norbert: Fénix sakrální architektury, in: ERA 21 4 (2004), 56–57. 
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V rámci diskuse by bylo rovněž prospěšné zařadit větší množství příspěvků o 

jednotlivých prvcích liturgického prostoru. Obvykle je vybavení interiéru kostela popsáno 

komplexně, při detailnějším věnování se jednotlivým prvkům by však mohlo dojít 

k obohacení diskuse a lepšímu uchopení smyslu jednotlivých součástí sakrálního prostoru, 

jak to ostatně ukazuje i průběh celé diskuse od Druhého vatikánského koncilu. 

6.2 KRITICKÉ ZHODNOCENÍ APLIKACE DISKUSNÍCH PŘÍSPĚVKŮ V PRAXI S ODKAZEM NA 

KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY 

Kritické zhodnocení nových sakrálních staveb je doménou především 

architektonické části odborné veřejnosti. V církevních řadách je kritický pohled výjimkou, 

což je dost možná jedno z úskalí nepovedených realizací z 90. let. Míra obecného vkusu se 

pak tvoří mediálním obrazem jako v případě příspěvku Katolického týdeníku o kostele 

v Chuchelné.377 Při zhlédnutí této realizace se nabízí otázka, co citlivého na této 

architektuře vlastně je.378  

Jednou z mála vyzdvihovaných realizací sakrální stavby z 90. let je kaple Panny 

Marie Královny v Jestřebí od architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře.379 V porovnání 

s některými dalšími realizacemi je třeba říct, že jde o čistě architektonicky ztvárněnou 

stavbu klidně zapadající do vesnické zástavby. Otázkou je, zda je historizující přístup k 

návrhu kaple bez ambice na nové pojetí sakrální architektury správný.380 O tom, jak 

složitou úlohou vytvoření dobrého liturgického prostoru je, svědčí další realizace 

odbornou veřejností uznávané autorské dvojice Kuba – Pilař, kteří se snaží kapli svatého 

Antonína v Černé uspořádat na symbolickém půdorysu lodi. Onen symbolismus lze ale 

označit za naivní, jako v mnohých jiných případech, protože vnímání takového výrazového 

prostředku z perspektivy běžného uživatele je prakticky nemožné. Stejně jako v tomto 

případě přinášejí takové snahy zbytečné komplikace s uspořádáním vnitřního prostoru. 

                                                      
377 PALÁN Aleš: Citlivá architektura Chuchelné, in: Katolický týdeník 37/2005. 
378 Viz obrazová příloha XIII. 
379 Viz obrazová příloha XIV. ve srovnání s kostelem svaté Ludmily v Suché Lozi; za pozornost stojí obzvláště 
přepis gotického tvarosloví do dřevěných nosníků, což lze z hlediska pravdivosti matriálů označit za pravý 
kýč – srov. ROSNER Max: Koncil a kostel, in Via 3, 4, 5 (1970); další příklady architektonicky neuspořádaných 
realizací: Kaple svatého Ducha, Zubří (Marek Štěpán, 1996); Kostel svatého Vojtěcha, Otrokovice (Mojmír 
Korvas, Pavel Janotík, Josef Jindra, 1992); Kaple svatého Floriana a Panny Marie, Příbram u Zastávky (Zdeněk 
Fránek, Aleš Fiala, 1994); Kostel Panny Marie Pomocné (Tomáš Černoušek, František Zajíček, 1992).  
380 Srov. ROSNER: op. cit., Koncil odstavec 3. Historizující způsob stavění; S podobným pojetím se setkáváme 
u novostavby kostela sv. Ducha v Šumné (arch. Marek Štěpán, 2003-2005). Kostel je pojat jako stará raně 
křesťanská bazilika s apsidiálním závěrem. Uvnitř je ovšem umístěn nejen liturgický prostor, ale v suterénu 
pod presbytářem také klubovna se zázemím. Historizující tendence násilně popřená potřebou funkčního 
využití se zdá pro jinak architektonicky čistě ztvárněný objekt poněkud nešťastná. 
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Asi největší dobře přijímanou realizací 90. let. je kostel Neposkvrněného početí 

Panny Marie v Praze – Strašnicích.381 Na svou dobu čistá a nápaditá realizace má sice své 

nedostatky (umístění křtitelnice, uspořádání liturgického prostoru), ale prokazuje, že v 

90. letech existuje v českém prostředí architektonický potenciál pro zvládnutí tak 

náročného úkolu, jakým návrh kostela je. Stavba totiž nepostrádá v exteriéru ani 

v interiéru lidské měřítko a přes svou velikost tak působí osobním dojmem.382 

O tom, že otázka urbanistických vztahů stojí za řešení, svědčí jinak zatím jediná 

dálniční kaple u nás realizovaná dle návrhu architekta Jana Soukupa. Její provedení je 

celkem decentní a architektonicky čisté. Z hlediska jejího zřízení jde o mimořádný počin, 

protože to znamená na našem území nový typologický druh sakrální stavby a zkušenost 

s ním. Proč ale člověku, který přichází do kaple najít po cestě na dálnici klid, staví před oči 

znovu dálnici, zůstává otázkou.383 

Ani sebelepší snaha o správné urbanistické začlenění někdy nemusí stačit. Dílem 

náhody se stalo, že jinak dobře urbanisticky zasazené stavbě kostela sv. Ducha v Ostravě 

od architekta Marka Štěpána vyšel do průhledu od svatostánku poutač protějšího 

hospodského zařízení.384 Svatostánek je však tak nešťastně výtvarně pojat, že obzvláště 

v kontextu hospody na první pohled vypadá jako nápojový automat nejmenované 

společnosti. Touto náhodou se tak jednoznačně znovu objevuje pokoncilní již půl století 

starý apel na střídmost a vkusnost při výzdobě a uměleckém pojednání jednotlivých 

součástí liturgického prostoru.385 Kostel v Ostravě má ještě jedno specifikum – celá stavba 

včetně vnitřního prostoru kostela má oválný, téměř kruhový půdorys. Logicky se tedy 

nabízí centrální uspořádání liturgického prostoru. Autor návrhu ale popírá tvarosloví 

stavby a uspořádává kostel v podélném směru. Podle zprávy o výstavbě kostela uvedené 

v časopise Getsemany386 architekt Štěpán nabízel i centrální uspořádání, to ale bylo 

farností a administrátorem zamítnuto. Otázkou je, k čemu tedy slouží byť nedokonalé, ale 

přece jen instrukce biskupské konference, které o prioritě centrálního uspořádání jasně 

mluví, a kdo je opravdu ten, kdo má zásadní slovo při schvalovacím procesu návrhu 

                                                      
381 Viz obrazová příloha XV. 
382 Srov. DAHINDEN Justus: Stavíme správné kostely?, in: Dialog – Evropa XXI 3 (1993), 18–21 
383 Kaple Smíření, Šlovice u Plzně (arch. Jan Soukup, 2008) – viz obrazová příloha XVI. 
384 Viz obrazová příloha XVI. 
385 Srov. Druhý vatikánský koncil, in Náboženská revue církve československé (1964), 148–150. 
386 ZIMOVÁ Andrea: Liturgický prostor kostela sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu, in: Getsemany 3 (2014) 
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kostela. Zda to jsou farníci – laici, nebo administrátor farnosti, architekt projektu jako 

odborník nebo liturgická komise jako sbor odborníků. 

Se stejným nešvarem v podobě popření hmoty stavby vnitřním uspořádáním se 

setkáme u další významné sakrální stavby, která byla zrealizována o několik let dříve, totiž 

u Komunitního centra svatého Prokopa v Praze – Butovicích. Koncem 90. let navrhli 

Zdeněk Jiran s Michalem Kohoutem hmotově zdařilou stavbu, která i z hlediska typologie 

sakrálních staveb a architektonického vzhledu působí velmi kultivovaným dojmem. 

Z vnějšího pohledu by se zdálo, že modrá oválná hmota na eliptickém půdorysu je kostel, 

zatímco zázemí komunitního centra je v sousedním kvádru. Eliptický půdorys je ale 

rozdělen na polovinu a do jedné z polovin je vklíněn liturgický prostor s podélným 

uspořádáním.387 Druhá polovina je pak využívána jako víceúčelový sál s možností 

propojení do liturgického prostoru. Víceúčelovost u liturgického prostoru byla jedna 

z tendencí, která se prosazovala v pokoncilní době v zahraničí. Se setrvačností dorazila na 

přelomu století i k nám, ale velmi rychle se od ní začalo ustupovat, protože se ukazuje, že 

se tím degraduje smysl a posvátnost liturgického prostoru.388 Rychlost reakce na 

zahraniční zkušenosti je ale tak pomalá, že i přes negativní zkušenosti v jiných státech 

Evropy u nás mezi léty 2005 – 2007 vzniká Komunitní centrum Matky Terezy v Praze – 

Chodově, které víceúčelovosti sálu využívá ještě více než butovické centrum svatého 

Prokopa. 

Samostatnou kapitolu tvoří klášterní budovy, které u nás vznikly po roce 1989. 

Klášter klarisek ve Šternberku na Moravě navržený Tomášem Černouškem a Františkem 

Zajíčkem se zařazuje mezi nevýrazné porevoluční realizace. Na úplně opačné straně je 

klášter trapistů v Novém Dvoře, který navrhl britský architekt John Pawson. 

Spolupracovníkem na české straně byl Pawsonovi Jan Soukup. Nový klášterní kostel je 

vzorový příklad hry se světlem a prostorem. Jde však o prostor úzce determinovaný 

trapistickou spiritualitou, z hlediska liturgického prostoru ho tak nelze hodnotit dle 

měřítek pro běžné kostely. Přesto se u nás jedná o výjimečnou stavbu jak z hlediska 

liturgického, tak z hlediska architektonického. O tom svědčí i titulek článku, který klášterní 

kostel prezentuje v časopise Stavba.389 Třetím klášterem, který u nás po revoluci vzniknul, 

je klášter trapistek v Poličanech, který stojí za malou vesničkou ve volné krajině nad 
                                                      
387 Viz obrazová příloha XVIII. 
388 Srov. SCHMIDT Norbert: Fénix sakrální architektury, in: ERA 21 4 (2004), 54. 
389 SCHMIDT Norbert: Krok z průměrnosti: Klášter Matky Boží v Novém Dvoře u Plzně, in: Stavba 5 (2004), 
15–25; Viz obrazová příloha XIX. 
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vltavským údolím. Pokud bychom měli hodnotit urbanistické zasazení vzhledem 

k funkčnímu využití kláštera, nemohly snad trapistky volit lépe. Architektonické ztvárnění 

komplexu italským architektem Markem Annonim ovšem na mužský trapistický klášter 

nenavázalo a zůstalo jen u rozpačité napodobeniny románského slohu. 

Na závěr je třeba uvést ještě dvě větší rekonstrukce hlavních diecézních kostelů – 

plzeňské a českobudějovické katedrály. Úpravu presbytáře plzeňské katedrály svatého 

Bartoloměje realizovanou v roce 2004 dostal na starost ateliér Jana Soukupa. Dle návrhu 

bylo zrealizované nové porfyrové plato presbytáře, nový oltářní stůl, ambon, sedes a 

sedadla asistence. Jednotlivé prvky jsou moderně pojaté a umělecky kvalitní. Liturgické 

uspořádání se však výrazněji nemění. To katedrála svatého Mikuláše v Českých 

Budějovicích prošla v letech 2011–2013 mnohem radikálnější rekonstrukcí.390 Kromě 

stavebně technických zásahů byl podle návrhu architekta Marka Štěpána kompletně 

zrenovován celý interiér. V liturgickém prostoru byla instalována nová menza a ambon, 

obnovena byla biskupská katedra a sedadla asistence. Tyto prvky stejně jako ostatní 

součásti vybavení interiéru jsou zpracovány umělecky kvalitně a prostor katedrály 

architektonicky sjednocují. Přesto je třeba říct, že v obou případech lze z hlediska 

uspořádání liturgického prostoru, které zůstalo v podstatě původní, hodnotit úpravy jako 

nevyužitou šanci, která se při tak velkém a nákladném zásahu do interiérů obou katedrál 

nabízela. 

6.3 EPILOG 

Předložená práce ukazuje, jakým způsobem se od liturgické reformy Druhého 

vatikánského koncilu v českém prostředí uvažuje a nakládá s liturgickým prostorem – 

teoreticky i prakticky. 

V této souvislosti je potřeba připomenout slova Klemense Richtera: „Víra každého 

společenství je zcela rozhodujícím způsobem utvářena liturgickým prostorem. Platí to i 

obráceně: každý rozhodující posun akcentu ve výrazu křesťanské víry vede nakonec ke 

změnám v utváření liturgického prostoru … Prostor a liturgické chápání se vzájemně 

podmiňují.“391 Z předložených praktických ukázek vyvstává otázka, jak daleko vlastně u 

nás s realizací liturgické reformy jsme. Zda není potřeba provést širokou sondu 

                                                      
390 Viz obrazová příloha XX. 
391 RICHTER Klemens: Liturgický prostor spoluutváří víru, in: Dialog – Evropa XXI 3 (1993), 14–17. 
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k Richterem popisované „základové konstrukci“, jejíž únosnost se zdá být v případě 

českého prostředí a objasnění smyslu podoby liturgického prostoru opravdu malá.392 

Koncilová bilance v Teologických textech z roku 1985 sice poukazuje na to, že liturgická 

reforma byla v podstatě jediná koncilní reforma, kterou u nás bylo možné za dob totality 

uskutečnit393, tím ale jako by byla úloha obnovy liturgie ve smyslu úprav liturgického 

prostoru v českém prostředí splněna a zájem o toto téma přechází do ústraní. 

Nezbývá než vyjít ze současného stavu, který s lehkým optimismem poukazuje na 

zlepšující se stav diskuse a doufat, že i její zásluhou se liturgie, která je vrcholem a 

zdrojem činnosti církve, bude stále více stávat opravdovou živou slavností 

shromážděného společenství, které chválí svého Stvořitele.394 

                                                      
392 Srov. RICHTER Klemens: Liturgie a život: smysl liturgie, mše, církevní svátky, svátostná znamení, Praha: 
Vyšehrad, 2003, 37–38. 
393 Srov. Česká koncilová bilance, in: Teologické texty samizdat č.11 (1985), 18–19. 
394 Srov. Sacrosanctum Concilium, čl. 10, 11. 
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