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Obr. 5. Praha 5-Smíchov, čp. 2482, 
Peroutkova 57, modlitebna CASD. 
Celkový pohled od severu na uliční 
průčelí s hlavním vstupem (foto 
M. Kracík, 2018).

Obr. 6. Praha 5-Smíchov, čp. 2482, 
Peroutkova 57, modlitebna CASD. 
Projektová dokumentace (nefinální), 
Karel Štětina a kol., červenec 1981. 
A – půdorysný plán modlitebny, pří-
zemí s hlavním sálem (Archiv CASD, 
výkres č. 4, reprofoto M. Kracík, 
2018);  
B – severní průčelí s hlavním vcho-
dem (Archiv CASD, výkres č. B/4-4);  
C – jižní fasáda obrácená směrem 
k hřbitovu (Archiv CASD, výkres 
č. B/4-6). 

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení zpracovala dle nařízení Ministerstva kultury jeho 
projektová organizace pod vedením Ing. Karla Štětiny (obr. 6). Stavební povolení bylo vydáno 
v lednu 1982. Po překonání dnes nepředstavitelných problémů se zajištěním dodavatelské sta-
vební firmy, řemeslníků a materiálu a při nevídaném nasazení desítek dobrovolníků z řad CASD 
z celé republiky byl objekt slavnostně posvěcen v sobotu 18. května 1985 (Nešpor/Vojtíšek 2015, 
77–78).
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Obr. 11. Praha 10-Strašnice, 
čp. 1000, Ke Strašnické 10, kostel 
Neposkvrněného početí Panny 
Marie. Architektonické návrhy.
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A – Jan Sokol, 1934 (převzato z kotalík 1994, 3); 
B – Jaroslav Cuhra, 1969; 
C – Václav Dvořák, 1970; 
D – návrh pod heslem Ambit (Lenka Hornychová a Petr Chaloupek);  
E – Jaroslav Kosek a Daniela Fenclová; 
F – Petr Malinský, Richard Doležal, Peter Eisenlauer a Kateřina Postupová 
(B–F – Archiv ŘMK farnosti Strašnice); 
G – projektová dokumentace, řez 5–5´, Jindřich Synek a kol. ateliéru AMA, 
květen 1992 (Archiv ŘMK farnosti Strašnice, plán č. B-13; reprofoto M. Kracík, 
2017). 
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zamýšlené novostavby. Ar-
chitekt Mašek vypracoval 
v roce 1997 nové podrobné 
plány přestavby (obr. 18). 
V  nové variantě architekt 
neuplatnil  prvotní motiv 
vysoké věže, stávající kapli 
rozšířil do tří světových stran 
a  pootočil orientaci kostela 
o 90° k jihu.

Vzápětí, ještě v  roce 1997, 
započaly stavební práce. 
Dokončené byly v  srpnu 
roku 1999.46 V  další etapě 
došlo k  přístavbě severním 
směrem, tedy směrem do 
náměstí, a k probourání vý-
chodní stěny kaple, a tím 
i k rozšíření celého prostoru 
kostela. Tato etapa byla do-
končena v březnu 2000. Tře-
tí etapa, dokončená v  září 
2000, spočívala v odstranění 
stěny, která oddělovala se-
verní přístavbu od prostoru kostela. Byl rovněž vybudován nový presbytář při jižní zdi.  Kapacita 
kostela vzrostla po celkové přestavbě z původních 150 míst k sezení na 300. Přestavbu završila 
a jako výrazný estetický prvek se uplatnila kovová konstrukce věže zvonohry se čtrnácti zvony 
(obr. 19). Slavnostní posvěcení rozšířeného kostela proběhlo dne 23. října 2000.

Kostel získal i novou uměleckou výzdobu (obr. 20A). Architektura vnitřních prostor si částečně 
ponechala rysy původní stavby (přiznané betonové konstrukční prvky, kazetový strop apod.), 
které byly doplněny řadou nových stavebních článků a výtvarných děl. Stará i nová část tvoří 
dohromady harmonický celek. V novém presbytáři se nachází kamenná menza, pulpit a sva-
tostánek. Vedle vchodu na kůr je umístěna kamenná křtitelnice. Zásadním výrazovým prvkem 
výzdoby, který se zde hojně uplatňuje, je sklo. Čelní stěna s vitrají vytvořená klasickou techni-
kou malovaných částí zakládaných do olova je dílem výtvarníka Jana Exnara.47 Čtyři skleněné 
okenní výplně v  postranních lodích kombinovanou technikou tavené transparentní mozaiky 
s  leptáním vytvořil Antonín Klouda,48 který je autorem i zdejší monstrance, nového kalichu, 
obětní misky a relikviářů s ostatky sv. Terezie z Lisieux a sv. Dona Bosca. Působivým využitím 
skla je i nezvykle zvlněná plocha rozměrného okna nad hlavním vchodem (obr. 20B). V uprave-
ném vnitřním prostoru kostela našla uplatnění i umělecká díla z původní kaple, konkrétně so-
cha Panny Marie, sv. Terezie z Lisieux a sv. Josefa, pocházející z 1. poloviny 20. století. Opě-
tovně byla použita i původní dřevěná křížová cesta od sochaře Bohumila Kafky (1878–1942), 
jejíž jednotlivá zastavení byla podložena novodobými dřevěnými kříži (obr. 21). Až několik let 
po posvěcení nového prostoru kostela byl presbytář doplněn o kříž s Kristem od akademické-
ho sochaře Karla Stádníka.49 

pozemku měla vzniknout stavba, jež by zahrnovala kostel s víceúčelovým sálem, sídlo české salesiánské provincie, 
prostory pro místní komunitu a pro nakladatelství a středisko mládeže s krytým bazénem (SA Praha 8).

46 Jednalo se o vybudování rozsáhlé západní přístavby, která v suterénu zahrnuje nový velký sál pod kostelem, dále ku-
chyňku a venkovní terasu. V přízemí vznikla místnost pro přípravu květinové výzdoby, katechetická místnost, místnost 
pro děti oddělená od kostela skleněnou stěnou a dvě zpovědní místnosti. V prvním patře přístavby pak vznikla farní 
knihovna a hudební zkušebna.

47 Jan Exnar (* 1951) po absolvování Střední odborné školy sklářské v Železném Boru pokračoval na Vysoké škole umě-
leckoprůmyslové v ateliéru skla u prof. Stanislava Libenského. Jeho tvorba zahrnuje jak vitraje, tak i volnou skleněnou 
plastiku, pomníky a malbu.

48 Antonín Klouda (1929–2010) nedokončil studia kněžského semináře a sklářské školy v Železném Boru. Ve výtvarné 
tvorbě se zabýval především mozaikou, jak kamennou, tak i skleněnou.

49 Karel Stádník (1924–2011) pocházel z Kadaně, odkud přes Karlovy Vary přišel po roce 1938 do Prahy. Zde studoval 
na Střední keramické škole a na Akademii výtvarných umění u prof. Otakara Španiela. Věnoval se výhradně sakrálnímu 
umění, restaurování gotických a barokních plastik a volné tvorbě. Od roku 1984 působil ve funkci trvalého jáhna.

Obr. 17. Praha 8-Kobylisy, 
čp. 1000, Kobyliské náměstí 1, 
kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše. 
Původní podoba kaple, novostavba. 
Dobové foto, neznámý fotograf, 
1937 (archiv Římskokatolické 
farnosti sv. Terezie od Dítěte Ježíše 
v Kobylisích).

Obr. 18. Praha 8-Kobylisy, 
čp. 1000, Kobyliské náměstí 1, 
kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše. 
Původní skica Ing. Václava Maška 
z roku 1996 (soukromý archiv).

Obr. 19. Praha 8-Kobylisy, 
čp. 1000, Kobyliské náměstí 1, 
kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše. 
Zvonohra (foto V. Mašek, 2015).




