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Článek se věnuje architektonickému pojetí a realizacím církevních staveb v Praze mezi lety 1980 až 2000. Po historickém exkurzu do situ-
ace vzniku církevních staveb na území Prahy v průběhu 20. století se zaměřuje úžeji na dobu po roce 1950. Hlubšího rozboru se dostává 
dvěma objektům z období 80. a 90. let – modlitebně Církve adventistů sedmého dne na Smíchově a římskokatolickému kostelu Nepo-
skvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích, které autorka článku považuje za natolik výrazné, že je žádoucí představit je i v určitém 
vzájemném kontrastu. Navíc se jedná o jediné solitérní realizace, nikoliv přestavby či dostavby starších budov, ve sledovaném období 
1980–2000. U obou staveb jsou nastíněna východiska a historické souvislosti jejich vzniku, potřeby a možnosti zadavatele i autorská 
invence jejich architektů. V další části článku jsou zmíněny také velké rekonstrukce sborového domu U Jákobova žebříku a kostela sv. Te-
rezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích, které proběhly v 90. letech. V závěru je doplněno architektonické srovnání s obdobnými stavbami pro 
církevní účely mimo Prahu. Neméně podstatnou součástí příspěvku je i urbanistické a památkové zhodnocení staveb a jejich zasazení do 
kontextu prostředí.

ECCLESIASTIC BUILDINGS NEWLY BUILT AND COMPLETED IN PRAGUE BETWEEN 1980–2000 : SMÍCHOV – STRAŠNICE – KOBYLISY

The article deals with the architectural conception and realization of ecclesiastic buildings in Prague between 1980 and 2000. Following 
the excursus to the historical circumstances of the ecclesiastic constructions in Prague during the 20th century the article focuses more 
closely on the period after 1950. Two buildings from the 1980s and 90s are discussed in detail – The Seventh-day Adventist Oratory in 
Smíchov and the Roman Catholic Church of the Immaculate Conception of Virgin Mary in Strašnice, which in the author’s opinion are so 
pronounced that they deserve to be presented in a mutual contrast. Moreover, they are the only solitary realizations of the period 1980 – 
2000, not reconstruction or completion of older buildings. Initiations and historical context of the constructions, the needs and possibilities 
of the contracting authority and the architects’ authorial invention are outlined for both buildings. Further the large renovations from 1990s 
are mentioned, of the congregation house At Jacob’s Ladder and the Church of St. Thérèse of the Child Jesus in Kobylisy. Architectural 
comparison of similar structures for ecclesiastical purposes outside Prague concludes the article together with the urbanistic and historical 
evaluation of the buildings and their setting into the environs context.
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Reflexe v literatuře
Typologická skupina sakrálních staveb tvoří nedílnou a značně vlivnou součást vývoje moderní 
architektury. Některé z nich, například Le Corbusierova kaple Panny Marie na výšinách v Ron-
champ (1954), patří k jejím významným mezníkům. V předválečném Československu byla podo-
ba církevních staveb zásadně ovlivněna zejména funkcionalismem jakožto osobitou linií moderní 
architektonické tvorby 20. a 30. let 20. století. Po komunistickém převratu v roce 1948 byl stylo-
vý vývoj moderní sakrální architektury v Československu násilně přerušen. S výjimkou několika 
realizací během krátkého uvolnění politického tlaku v  60. letech1 se na území dnešní České 
republiky v podstatě nestavěly nové sakrální objekty, které by rozvíjely nové stylové trendy mo-
derní architektury. Teprve radikální změna smýšlení po sametové revoluci v roce 1989 umožnila 
svobodnou tvorbu i v oblasti sakrálních staveb. Nové projekty však byly provázeny nemalou 
řadou problémů způsobených např. i zpřetrháním kontinuity.

Hlavním cílem předkládaného článku je v maximální komplexnosti představit dvě pražské realiza-
ce církevních staveb 80. a 90. let 20. století, tedy z politicky a společensky vypjaté a přelomové 
doby, doby těsně před- a porevoluční: modlitebnu Církve adventistů sedmého dne (CASD) na 
Smíchově a římskokatolický kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích. Pře-
hledové publikace o pražské architektuře 20. století, respektive o architektuře jeho 2. poloviny, 

1 Např. římskokatolický kostel sv. Josefa v Senetářově (1969–1971, architekt Ludvík Kolek). K sakrálním objektům je ně-
kdy řazen i pavilon pro fresku Václava Vavřince Reinera v Duchcově (1966, architekt Jan Sokol, výstavba 1973–1983).
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