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Česká sakrální architektura 
okolo roku 1918
Jan Obrtlík Časovým ohniskem zkoumaného tématu je rok 1918 

a politický vznik samostatného Československa jako 
suverénního národního státu na evropském konti-
nentu. V oblasti sakrální architektury se zaměřujeme 
na okruh realizací, které se dobou svého vzniku zařa-
zují do tohoto období a  v  hmotné podobě odrážejí 
proměnu kulturního klimatu související se změnami 
politickými. Nelze v  tomto případě tvrdit, že vztah 
mezi politikou a  kulturou je jednoznačně vztahem 
příčiny a následku. Daleko spíše se jedná o souběžné 
a vzájemně se posilující tendence v politice i kultuře.

Vzhledem k  rychlosti, která je vlastní architekto-
nickému vývoji, volíme širší časový záběr, který lze 
přibližně vymezit roky 1912 až 1930. 

HISTORICKÝ KONTEXT 
ZKOUMANÉ LÁTKY
Stručná rekapitulace obecných dějin 
okolo r. 1918
Od konce napoleonských válek na začátku 19. století 
se musel vídeňský režim potýkat se stále silnější sna-
hou jednotlivých národů monarchie o  vymezení se 
vůči centrálně vnucovanému německému charakteru 
ofi ciální kultury i politiky. Krátká naděje revolučních 
let po roce 1848 byla vystřídána další vlnou absoluti-
smu, i když tentokrát již alespoň hospodářsky a správ-
ně reformovaného. Tlak a  vynucování ústupků ze 
strany českých politiků postupně vedly ke zlepšování 
české pozice v rámci monarchie. (Agnew, 2008, s. 189)

V celé Evropě procházela společnost vnitřní trans-
formací způsobenou průmyslovou revolucí a objevo-
valy se nové impulzy v umění i vědě. Rychle rostl vý-
znam střední třídy, která se brzy stala vůdčí silou ve 
společnosti. Přes četné ústupky českým národním zá-
jmům si však rakouské císařství zachovalo svou kon-
zervativní tvář až do epochálních výstřelů sarajevské-
ho atentátu v červnu 1914 na následníka tehdy již 66 
let vládnoucího císaře Františka Josefa I. Následují-
cí první světová válka zásadně proměnila politickou 

mapu Evropy. Válečné zásluhy československých le-
gionářů a  přesvědčivost původně téměř spiklenec-
ké exilové národní rady přiměly vítězné mocnosti 
k tomu, aby v prostoru mezi dvěma německy hovo-
řícími velmocemi dostala svou dějinnou příležitost 
československá republika. (Bělina, 1995, s. 141)

Náboženská situace v českých zemích 
okolo r. 1918 
Původní značná provázanost státu a  církve v  rámci 
rakouského císařství byla v  19. století v  souvislos-
ti s narůstajícím separatismem podřízených národů 
rozrušována tendencí k odpoutání autority panovní-
ka a autority církve. Z takového odpoutání profi toval 
panovník, který získal větší nezávislost na papežském 
Římu. Profi tovala z  něj také církev, nezávislejší na 
státním byrokratickém aparátu. A konečně i politič-
tí separatisté, kterým se snáze útočilo na panovníka 
zbaveného aury Bohem vyvoleného vládce. 

Reformy roku 1848 fakticky znamenaly vytlačení 
vlivu náboženských institucí za hranice ofi ciální ve-
řejné sféry. Čeští liberálové se v  akceptovaných re-
formních návrzích z  roku 1849 vyslovili vesměs pro 
naprostou náboženskou svobodu a  rovnost všech 
církví. Záležitosti víry pak považovali za věc ryze sou-
kromou. (Mišovič, 2001, s.  71) To ovšem nezname-
nalo ztrátu vlivu katolické nauky na život širokých 
vrstev obyvatelstva. Působení nižšího kléru v oblasti 
všeobecné osvěty a vzdělávání mezi lidem bylo nyní, 
stejně jako i dříve, chápáno jako jeden z pilířů národ-
ní kultury.

Postupné uvolňování vztahu k  církvi a  politicky 
motivované zpovrchnění náboženského života v du-
chu volnomyšlenkářství přelomu století nemohly ob-
ratem změnit značný demografi cký vliv křesťanských 
církví. V  posledním sčítání lidu provedeném v  ra-
kouské monarchii roku 1910 deklarovalo příslušnost 
ke katolické církvi , byť pravděpodobně zčásti formál-
ní, 97 % obyvatel českých zemí. (Mišovič, 2001, s. 76) 
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S  příchodem moderní doby po roce 1918 se pro 
ty věřící, jejichž dosavadní víra byla spíše politicky 
vynuceným ústupkem rakousko-uherskému režimu 
než vnitřním postojem, otevřela možnost veřejně 
deklarovat svůj ateismus bez rizika přímých či ne-
přímých společenských sankcí. Roku 1921 se konalo 
první československé sčítání lidu, jehož výsledky vy-
povídají jak o celkovém snížení počtu věřících osob, 
tak o přesunu řady věřících do nekatolických církví. 
Hlavní příčinou tohoto poklesu byly změny ihned 
v  roce 1918, kdy se 750  000 původně římskokato-
lických věřících stalo zcela bezkonfesními a dalších 
523  000 spoluvytvořilo Církev československou. 
(Mišovič, 2001, s. 78)

SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA
Sakrální stavby okolo r. 1918
Na dobu, kterou z  řady hledisek musíme označit za 
přelomovou, reagovali architekti různě. Zdaleka ne 
vždy šlo o jednoduchý přechod od tvorby historizu-
jící k tvorbě moderní. Někdy dokonce po rychlém pří-
klonu k moderní jednoduchosti docházelo k návratu 
k dekorativním historizujícím formám anebo ke stří-
dání různých stylů u staveb bezprostředně po sobě 
následujících. 

Jako příklad umírněného a konsekventního tradici-
onalismu, který postupně integroval secesní, folklor-
ní i moderní inspirace, lze uvést dílo Vladimíra Fis-
chera, který v  1. polovině 20. století především na 
Moravě realizoval asi 150 staveb. V  roce 1908 byl 
podle jeho návrhu dokončen kostel sv. Alžběty Du-
rynské ve Vnorovech ve stylu v té době ještě aktivně 
rehabilitovaného neobaroka. Tuto historizující ten-
denci však postupně opouští a  přechází k  přístupu 
folkloristickému. Zde lze předpokládat vliv tvorby 
Dušana Jurkoviče. (Osolsobě, 2008, s. 106)

Po válce realizovaný kostel sv. Jana Nepomucké-
ho v Brně – Starém Lískovci z roku 1923 již s před-
chozí Fischerovou tvorbou kontrastuje svými 

jednoduchými moderními formami, i  když v  tomto 
případě jsou spíše důsledkem poválečných požadav-
ků na hospodárnost stavby než výtvarného záměru 
autora. Návrh kostela sv. Augustina v  Brně z  roku 
1929 však již prozrazuje vědomý diskurs a  kompro-
mis mezi dekorativním a konstruktivistickým myšle-
ním. (Osolsobě, 2008, s. 118)

Ačkoli v poválečných letech nebyla stavba nových 
kostelů zdaleka prioritou ani nutností, proběhla 
v Praze v roce 1919 velmi prestižní soutěž na projekt 
katolického kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vi-
nohradech. Ještě před skončením jejího prvního kola 
sepsalo 29 předních českých architektů dopis zada-
vateli soutěže, v němž žádali, aby návrh kostela byl 
svěřen učiteli mnohých z nich, slovinskému architek-
tovi Josipu Plečnikovi. (Šlapeta, 1991, s. 35) Stavba 
je obtížně stylově zařaditelná s ohledem na autorův 
osobitý projev kombinující klasicistní koncept s  té-
měř postmoderní koláží citací starověkých architek-
tur. Spolu s  úpravami Pražského hradu pro prezi-
denta Masaryka je nejvýznamnějším architektovým 
dílem v českých zemích.

Vrchol sakrální tvorby české meziválečné architek-
tury tvoří, alespoň z hlediska dějin architektury 20. 
století, puristické chrámové stavby, které svým sty-
lem dokonce překračují hranice konfesí. Z  katolic-
kých kostelů je to kostel sv. Václava v Praze – Vršovi-
cích od Josefa Gočára, dokončený v roce 1930. Stejný 
autor navrhl v roce 1927 pro Československou církev 
husitskou Ambrožův sbor v Hradci Králové. Za stav-
bu srovnatelné kvality lze jistě považovat Husův sbor 
v  Brně od architekta Jana Víška z  roku 1927. Všem 
těmto stavbám je společný v  té době takříkajíc ce-
loevropský avantgardní charakter daný prostými ge-
ometrickými formami, bílou omítkou a oproštěností 
od jakýchkoliv dekorativních prvků. Prostorový kon-
cept je určován individualitou autorů, společná je 
ovšem snaha o dosažení monumentálního působení 
jednoduchými hmotovými prostředky.

Podíl jednotlivých náboženských vyznání v obyvatelstvu 
(statistické údaje dle Mišovič, 2001)
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Výklad vývoje sakrální architektury okolo 
roku 1918
Před začátkem 1. světové války jsou v české architek-
tonické tvorbě patrné čtyři základní názory. V linii ka-
nonických směrů je to diskurs mezi doznívajícími his-
torismy i s jejich neoklasicistní vlnou a prvními díly 
moderního architektonického uvažování, i  když ješ-
tě bez podpory teoreticky formulovaného programu. 
Mimo oblast tradičního architektonického kánonu 
stojí svěží secesní tvorba inspirovaná obnovou vzta-
hu architektury k řemeslu a užitému umění. A také 
její geometrické variantě ne zcela cizí fenomén čes-
kého kubismu, hledající v krystalických formách vý-
raz pro atmosféru nové doby. Nebylo však neobvyklé 
ani prolínání několika z výše uvedených stylů v rámci 
jednoho stavebního díla. 

Po vzniku Československé republiky jsou patrné 
dva základní protichůdné postoje vzhledem k mezi-
národnímu architektonickému kontextu. Jedním je 
akceptování avantgardního tvarosloví společného 
všem progresivním evropským architekturám, dru-
hým pak konzervativní tradicionalismus formovaný 
místními podmínkami a požadavky. 

Nově nabytá politická samostatnost byla jistě dů-
vodem k  demonstrativnímu prezentování svébyt-
nosti národní kultury a architektura měla hrát díky 

svému společenskému významu na tomto poli zá-
sadní roli. Tento konzervativní proud někdy i záměr-
ně zdůrazňoval znaky zjevně odlišné od zahraniční 
produkce a precizoval prvky národního slohu. Mladá 
československá demokracie upřednostňovala tento 
styl pro ofi ciální veřejné stavby mající za úkol kro-
mě vlastního účelu prezentovat navenek i důstojnost 
nového státu. I  mezi církevními stavbami je možné 
najít případy uplatnění tohoto myšlenkového přístu-
pu, zmínit je možno například Husův sbor Církve čes-
koslovenské husitské v Olomouci navržený architek-
tem Hubertem Austem, dokončený v roce 1926.

Bylo však dějinnou kombinací až ironickou, že Čes-
koslovensko dostalo první možnost tříbit svůj ná-
rodní kulturní styl v  témže okamžiku, kdy většina 
evropských kultur začala pod vlivem hrůz 1. světové 
války národní tradicionalismy spíše opouštět a hle-
dat nová východiska v  čistotě a  jednoduchosti mo-
derního myšlení. Zklamání z otřesu či téměř rozpa-
du dosavadních pevných hodnot vedlo k nechuti vůči 
minulosti obecně a  někdy až naivně předpokládalo 
možnost nového začátku ve všech oblastech života 
bez rušivých hlasů historického svědomí. Bylo po-
tom nanejvýš zřejmé, že chce-li mladá českosloven-
ská kultura v  Evropě obstát, nesmí s  těmito hnu-
tími ztratit kontakt. Vyvstávalo tak dilema mezi 

Kostel sv. Václava, Praha 
(architekt Josef Gočár, 1930)

Kostel sv. Augustina, Brno 
(architekt Vladimír Fischer, návrh 1929, realizace 1930-35)

Kostel sv. Alžběty Durynské, Vnorovy – detail průčelí 
(architekt Vladimír Fischer, 1908)
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konzervativním, tedy národním, a progresivním, tedy 
mezinárodním, ztvárněním stavebních úloh, které 
veřejný a reprezentativní charakter sakrálních staveb 
rozhodně nezjednodušoval.

Především nová Československá husitská církev 
hojně využívala možnosti nového a  jednoduchého 
funkčního stylu svých staveb k výraznému odlišení se 
od tradičních staveb katolické církve, na kterou navíc 
padal stín spojitosti s  nedávno zaniklým rakousko-
-uherským mocnářstvím. 

A byly to právě v kontrapozici vůči dosavadním au-
toritám nově nalezené formy, díky nimž mohla čes-
koslovenská moderní architektura během krátkých 
dvou desetiletí svobodného demokratického života 
mezi světovými válkami stát v první linii evropského 
kulturního vývoje. (Marek, 1998, s. 280)

Autor spracováva dizertačnú prácu na FA VUT Brno 
na tému Česká sakrální architektura mezi roky 
1900 a 1950 v mezinárodních souvislostech.
Školiteľ: prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
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