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Dalibor Hlaváček, Martin Čeněk

Studenti FA ČVUT se v  rámci ateliérové tvor-

by zabývali historií zničených sakrálních staveb 

v severních Čechách a současně navrhovali pro 

konkrétní lokalitu opuštěných míst stavby nové. 

V článku je popsána historie dvou odstřelených 

kostelů společně se čtyřmi návrhy, u nichž byl 

jako nosný materiál použit beton. ❚ In their 

studio work, the CTU Faculty of Architecture 

students addressed the history of destroyed 

sacral buildings of northern Bohemia. At the 

same time, they designed new buildings for the 

abandoned locations. The article describes the 

history of two demolished churches along with 

four new designs in which concrete is to be used 

as load-bearing material.

Dvacáté století poznamenalo krajinu se-

verních Čech, krajinu krásnou i tvrdou, 

krajinu, na které se nenávratně pode-

psala lidská zlovůle. V  létě 2016 se 

ateliér vedený Daliborem Hlaváčkem 

a  Martinem Čeňkem na  Fakultě archi-

tektury ČVUT v  Praze zabýval příběhy 

chrámů, kostelů a  kaplí v  tomto koutě 

České republiky, které v období po ro-

ce 1948 zničila komunistická diktatura. 

Místy, která byla v jednu chvíli nabitá slo-

vy modliteb a v následné chvíli opuštěna. 

Téma zmizelých kostelů severních 

Čech bylo zvoleno nejen pro svůj kul-

turně-historický přesah, ale i kvůli mož-

nosti cíleně pracovat se světlem a ma-

teriály a jejich působením v interiéru. Při 

práci v ateliéru byl kladen velký důraz na 

práci s  modely různých měřítek a  růz-

ného materiálového provedení, pomocí 

kterých studenti ověřovali jednotlivé as-

pekty návrhu – formu, prostor, materiál 

a světlo. Snažili se o dosažení atmosfé-

ry, obnovení paměti místa. 

OSUDY KOSTELŮ V   SEVERNÍCH 

ČECHÁCH

Tvrdá a přitom krásná krajina severních 

Čech byla ve 20. století terčem nesmírné 

lidské zlovůle. Mezi koncem 2. světové 

války a sametovou revolucí zde komuni-

stická diktatura zničila téměř 600 koste-

lů, kapliček, hřbitovů a synagog. Některé 

nechal režim cíleně zchátrat, aby je mo-

hl následně nechat zbořit, některé zmi-

zely v důsledku režimu hraničního pás-

ma a vojenského prostoru Ralsko. Dal-

ší cenné stavby padly za oběť budování 

Nechranické nádrže nebo povrchových 

dolů na hnědé uhlí.

Studenti navázali na výzkum „Zniče-

né kostely severních Čech 1945–1989“, 

na kterém se podílela Filozofická fakul-

ta Univerzity Karlovy a Filozofická fakul-

ta Univerzity Jana Evangelisty Purky-

ně v Ústí nad Labem a který byl zavr-

šen v  roce 2011 stejnojmennou výsta-

vou. Zaměřili se na kostely z okolí Ver-

neřic, které byly v 60. letech odepřením 

finančních prostředků odsouzeny k po-

stupnému chátrání a rabování a z nichž 

většina byla v 70. letech zdemolována.

Pro kostely ve Verneřicích, Rychno-

vě, Valkeřicích, Merbolticích, Mukařo-

vě, Huntířově, Nové Olešce a Toucho-

řinách byl kritickým mezníkem přelom 

60. a 70. let. V roce 1970 rozhodl děčín-

ský Okresní národní výbor, že do těch-

to staveb nebudou investovány žád-

né finanční prostředky a kostely nechal 

chátrat. V  roce 1973 byla navíc podá-

na žádost o vyjmutí z památkového fon-

du a od následujícího roku tak započala 

jejich postupná systematická likvidace. 

Zanikl verneřický poutní kostel Nejsvě-

tější Trojice na Božím vrchu, rychnovský 

kostel sv. Bartoloměje, valkeřický kostel 

sv. Barbory, merboltický kostel sv. Ka-

teřiny nebo mukařovský kostel sv. Vác-

lava. Kromě samotných staveb zani-

kl i mimořádný krajinný fenomén, kte-

rý byl v  tomto kraji přítomen po dlou-

há staletí. [1] 

Úkolem studentů  bylo navrhnout kos-

tel nebo kapli na místě zničených posvě-

cených míst ve Valkeřicích, Mukařově 

a na Božím vrchu u Verneřic. Cílem pro-

jektu bylo vyvolat diskuzi o znovuzroze-

ní zjizvených míst severních Čech a za-

myslet se nad podobou sakrálního pro-

storu pro 21. století. 

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICE, 

VERNEŘICE

Kostel Nejsvětější Trojice byl vystavěn 

v letech 1732 až 1733 na Božím vrchu 

u obce Verneřice, na místě zázračných 

uzdravení (obr. 1). Jednalo se o pout-

ní barokní kostel s centrálním liturgic-

kým prostorem a kruhovým ochozem, 

který svým umístěním tvořil přirozenou 

krajinnou dominantu. Ke kostelu ved-

la jedna z  nejstarších křížových cest 

v Čechách. 

Roku 1970 rozhodla rada Obvodní-

ho národního výboru Děčín, že se kos-

tel nebude opravovat. Kostel postupně 

chátral a po sejmutí památkové ochra-

ny byl v roce 1975 odstřelen a místo za-

lesněno. [1]

Na místě zdemolovaného kostela na-

vrhli studenti Petr Vošmik a Ivo Krato-

chvíl betonovou kapli.

Kostel Nejsvětější Trojice 

u Verneřic podle Petra Vošmika

Petr Vošmik reaguje na minulost a vý-

raznou morfologii historického poutní-

ho místa na kopci zvaném Boží vrch 

návrhem kaple ve tvaru kvádru, která 

nabízí kromě duchovního prostoru ta-

ké rozhled do krajiny a současně i mož-

nost velmi prostého přespání pro pout-

níky (obr. 2).

Kapli umisťuje na samý vrchol kop-

ce, původní přístupovou cestu však 

navrhuje neobnovovat, neboť, jak říká, 

„cestu ke kapli, stejně jako cestu k Bo-

hu, si musí nalézt každý člověk sám“ [3].

Na autora dle jeho vlastních slov na 

Božím vrchu nejvíce zapůsobil prů-

hled do nebe skrz větve stromů, kte-

ré v  současnosti zcela zakrývají stopy 

po původním poutním kostele. Tyto své 

dojmy se následně pokusil zakompo-

novat do konceptu poutní kaple. Vznik-

lo tak „kukátko do nebe“ – v části kvá-

dru se nachází jakýsi trychtýř – kukát-

ko, které směruje pohled vzhůru do ko-

run stromů a na nebe nad nimi. Prů-

hled je tak silně ohraničen a zdůrazněn. 

Obr. 1 Kostel na Božím vrchu u Verneřic 

(zdroj: NPÚ Ústí nad Labem) ❚ 

Fig. 1 Church on Boží vrch near Verneřice 

(source: NPÚ Ústí nad Labem)

Obr. 2a až e Kaple Nejsvětější Trojice 

u Verneřic (autor: Petr Vošmik) ❚ 

Fig. 2a to e Holy Trinity Chapel near 

Verneřice (author: Petr Vošmik)

Obr. 3a,b,c Kaple Nejsvětější Trojice 

u Verneřic (autor: Ivo Kratochvíl) 

❚ Fig. 3a,b,c Holy Trinity Chapel near 

Verneřice (author: Ivo Kratochvíl)
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Žádné další otvory rozjímání poutníků 

neruší.

Objekt je rozdělen na dvě části – 

v  půdoryse dva za sebou seřazené 

čtverce. První část, skrze niž se vstu-

puje, obsahuje vedle přístupové chod-

by i servisní prostory (toaletu a úklido-

vou místnost) a skryté schodiště do 

útulny pro poutníky. Tu tvoří převýše-

ná jednoduchá místnost osvětlená skrz 

perforovaný plech fasády, jejíž pro-

stor je rozdělen na plochu k posezení 

ve spodní části a nad ní se nacházejí-

cí palandy. Po žebříku lze vystoupat až 

na střechu, která nabízí výhled do kraje 

v úrovni korun stromů. Druhou polovi-

nu stavby tvoří vlastní kaple, resp. spí-

še meditační prostor artikulovaný sho-

ra zavěšeným cortenovým „kukátkem“.

Stavba je řešena jako monolitický že-

lezobetonový objekt. S výjimkou kukát-

ka, perforované fasády nad vstupem, 

dveří a zábradlí paland, které jsou na-

vrženy z  předkorodovaného plechu – 

cortenu –, tvoří veškeré povrchy a prv-

ky pohledový beton.

Kostel Nejsvětější Trojice 

u Verneřic podle Iva Kratochvíla

Lapidární betonový válec v  krajině, to 

je první dojem z lesní kaple, kterou na 

Boží vrch navrhl student Ivo Kratochvíl 

(obr. 3).

3b 3c
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Navenek vnímáme pouze vysoký geo-

metrický útvar, jehož forma kontrastu-

je s  okolní přírodou. Těleso proříznu-

té čtyřmi vertikálními spárami a jedinou 

horizontálou oddělující horní část vál-

ce – tyto spáry se vzájemně protína-

jí a tvoří prostorový symbol kříže, tedy 

symbol křesťanské víry. Vertikální spá-

ry mají rovněž symbolizovat vztah člově-

ka k Bohu, horizontála pak společenství 

věřících, tedy vztah člověka k člověku.

Válec je na vrcholu Božího vrchu sym-

bolicky sestaven přesně v místě, kde se 

nacházel kruhový centrální presbytář 

původního poutního kostela, po němž 

dnes zbyly jen sporadické rozvaliny roz-

troušené po kopci. Jednoduchý tvar tak 

ukrývá i další myšlenku – ideu rekompo-

zice zničeného kostela. Nová kaple se 

skládá z dílů odkazujících na tyto ruiny. 

Kaple vzniká imaginárním procesem, 

který lze označit za opak demolice. 

Jednotlivé části tvořící válec nové kap-

le se zdánlivě vznášejí, díly nad hori-

zontální spárou jsou vynášeny skrytý-

mi prvky. Kompozice působí trochu la-

bilně a dočasně, přesto je díky svému 

tvaru a umístění jasnou dominantou 

a  má být, dle autorových slov, „majá-

kem pro všechny lokality s historií zniče-

ných kostelů“ [4].

Jedna z  vertikálních spár svou mír-

ně větší šířkou umožňuje vstup do kap-

le. Vnitřní prostor vybízí k osobní modlit-

bě, přemýšlení o minulosti, přítomnos-

ti i budoucnosti. Horní část válce tvoří 

v interiéru klenbu, která prostor uzavírá. 

Jediným mobiliářem je dřevěná kruho-

vá deska, která může sloužit k  seze-

ní, pokleknutí při modlitbě či jako drob-

ná mensa.

Konstrukčně je kaple navržena jako 

sestava prefabrikovaných železobetono-

vých dílců usazených do terénu a vzá-

jemně propojených pouze nenápadný-

mi ve spárách ukrytými ocelovými prv-

ky, jež zajišťují stabilitu jednotlivých be-

tonových dílů. 

KOSTEL SVATÉ BARBORY, 

VALKEŘICE

Původní kostel pocházel ze 14. století, 

jeho podoba se ale nezachovala. No-

vý kostel byl na původním místě po-

staven v letech 1724 až 1728 stavite-

lem Z. Hoffmannem z Hanšpachu-Li-

pové. Kostel zaujímal dominantní polo-

hu na jižním okraji obce. Šlo o barokní, 

jednolodní obdélníkovou stavbu, která 

byla zakončena polokruhovým pres-

bytářem (obr. 4). 

Ještě v první polovině 20. století byl 

kostel zachovalou a udržovanou stav-

bou. To se změnilo po roce 1945, kdy 

bylo původní obyvatelstvo vysídleno 

a  opuštěný objekt začal rychle chát-

rat. Ministerstvo kultury z kostela sňalo 

památkovou ochranu a v roce 1975 byl 

odstřelen, trosky odvezeny na smetiště 

a plocha upravena jako pole.

Betonový kostel navrhli v místě od-

střeleného barokního kostela Jan Cha-

loupek a Anežka Zákopčaníková.

Kostel svaté Barbory 

podle Jana Chaloupky

Základ kompozice návrhu Jana Cha-

loupky, studenta druhého ročníku, vy-

chází z archetypu kláštera a klášterní-

ho ambitu (obr. 5). Stavbu autor rozdě-

lil na vlastní kostel, který je tvořen domi-

nantním vysokým kvádrem, a přiléhající 

atrium obklopené ze zbývajících tří 

stran nízkou hmotou obsahující ostatní 

provozy – společenský sál se zázemím, 

byt faráře, sakristii a menší kapli pro vše-

dnodenní bohoslužby. I samotné atrium 

je možné využít pro různé aktivity či 

např. venkovní bohoslužbu. Prostor 

kostela lze s atriem propojit otevřením 

řady mohutných kyvných dřevěných 

dveří.

Vstup do kostela je zdánlivě skrytý, 

nejprve musí návštěvník vstoupit do 

„ambitu“. Vlastní prostor chrámové lo-

di je jednoduchý, ale působivý, svažu-

jící se zastropení nad oltářem nedobí-

há k  obvodové stěně a je zde vytvo-

řen světlík – hlavní zdroj denního světla 

v kostele. Nad vstupem, pod nejnižším 

místem zastropení se nachází chór.

I navenek je hmota kostela velmi pro-

stá, bez otvorů, její proporce jsou peč-

livě navrženy v souladu s poměry zla-

tého řezu. Rozměrné fasády dávají vy-

niknout detailu navrženého materiálu, 

kterým je bílý monolitický beton s při-

znanou výraznější strukturou bednění.

Nízké hmoty obklopující atrium jsou 

oproti kostelu perforovány otvory, kte-

ré nabízejí průhledy z atria či kaple do 

krajiny.

Autor se úspěšně zhostil vytyčeného 

cíle, tedy vytvořit až minimalisticky vy-

znívající církevní stavbu.

Kostel svaté Barbory podle 

Anežky Zákopčaníkové

Koncept Anežky Zákopčaníkové, stu-

dentky druhého ročníku, vycházel ze 

záměru vytvořit místo, které svou půso-

bivou atmosférou bude připomínat, co 

se zde v  minulosti odehrálo. Zároveň 

však vytvoří trvalý symbol, silný a jas-

ný, který bude v  krajině schopen pře-

trvat navždy. 

Inspirací byl kamenný masiv a cestou 

k dosažení popsaného vyznění stavby 

volba tvarů a materiálů, které budou 

podtrhovat solidnost a trvalost stav-

by, jako by se skutečně jednalo o ská-

5a

5b

5c
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lu (obr. 6). Návrh proto důsledně pra-

cuje s terénem, do něhož je zapuštěno 

celé zázemí stavby (byt faráře, sakris-

tie, technické prostory) a její komunit-

ní část (společenský sál, kaple, toale-

ty), ale také vstupní foyer. Tyto prosto-

ry jsou rafinovaně přisvětleny světlíky 

po obvodu hlavní nepravidelné hmo-

ty kostela, která jako zmíněná skála 

či balvan vystupuje z krajiny. Od staré 

vesnické cesty je stavba odcloněna zdí 

z místního kamene (znělce), která při-

rozeně navazuje na existující zdi a zíd-

ky ve zdejší krajině. Ukryta za ní je i za-

hrada, do níž se společenské prostory 

stavby i byt faráře otvírají.

Návštěvník je důmyslně veden do 

útrob svahu, zšeřelý úzký prostor je 

pak náhle vystřídán převýšeným obje-

mem chrámu, jehož dominantou je ze-

nitálním světlem přirozeně osvětlená 

oltářní stěna. Světlík po obvodu sva-

žující se střechy se směrem od oltá-

ře zužuje, díky čemuž by měla klesat 

intenzita osvětlení dále od oltáře – au-

torka pečlivě pracovala s hmotou i do-

padajícím světlem, aby mohla vytvořit 

až mystický pocit tajemna. Její návrh 

návštěvníky zve k  zastavení, k  ztišení 

a kontemplaci.

Jak autorka o svém návrhu uvedla, 

stavba má být „dominantou v  krajině, 

a  zá roveň s  krajinou přirozeně splý-

vat“ [6].

Viditelné části stavby – tedy především 

chrámová loď – jsou navrženy z mono-

litického betonu s  výrazným hrubším 

bedněním větších rozměrů, jehož struk-

tura má pomoci evokovat zmiňovanou 

skálu , doplněného kamennými zdmi 

a detaily dřevěných vrat a mobiliáře.

ZÁVĚR

Ateliér Hlaváček–Čeněk se snaží své 

studenty vést ke komplexnímu přístupu 

k architektuře, který lze označit za udrži-

telný, a to včetně estetických, sociálních 

a ekologických vztahů. Příkladem toho-

to přístupu je právě téma zmizelých kos-

telů severních Čech, které bylo zaměře-

no především na porozumění použitým 

materiálům a jejich vlastnostem z pohle-

du architektonického, stavebně technic-

kého i ekologického.
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Obr. 4 Kostel sv. Babory ve Valkeřicích (zdroj: NPÚ Ústí nad 

Labem) ❚ Fig. 4 St. Barbara's Church in Valkeřice (source: NPÚ Ústí 

nad Labem)

Obr. 5a,b,c Kostel sv. Babory ve Valkeřicích (autor: Jan Chaloupek) 

❚ Fig. 5a,b,c St. Barbara's Church in Valkeřice (author: Jan 

Chaloupek)

Obr. 6a,b,c Kostel sv. Babory ve Valkeřicích (autor: Anežka 

Zákopčaníková) ❚ Fig. 6a,b,c St. Barbara's Church in Valkeřice 

(author: Anežka Zákopčaníková)
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