
90 let Spolku prátel košírských kostelu 
Kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích má pohnutou historii. Byl vystavěn v těžkých dobách na začátku 2. světové války. Kvůli dalšímu totalitnímu režimu po roce 1948 na 

dlouhou dobu zůstal nejmladším pražským kostelem. Spolek přátel košířských kostelů, bez něhož by náš kostel neexistoval, byl založen 18. října 1928. Podívejme se na několik 

historických fotografií doprovázených citacemi ze zprávy o výstavbě kostela sv. Jana Nepomuckého v Košířích, kterou sepsal Josef Krušina, člen kostelního spolku.  

Původní návrh počítal s rozsáhlým charitativním ústavem a domovem pro děti. 

Projekt však narážel na administrativní překážky. Nakonec, i vzhledem k hrozící 

válce, převládl názor na jednodušší a rychlejší stavbu. Dílo arch. Čermáka  

překvapilo vysokou architektonickou kvalitou a duchovním přesahem.  

„Nejvýznačnější 

skutečnost, která musí být 

trvale zapsána do dějin 

výstavby kostela je, že 

veškeré náklady s 

postavením budovy byly 

uhrazeny dobrovolnými 

dary !!! Většími částkami 

od příznivců zámožnějších, 

ale největší část dobrodinců 

byla z řad nezámožných – 

neznámých katolíků z Čech 

a zejména z Moravy. Ať to 

byl dar 10.000 K od 

švadleny z Prahy, nebo 

příspěvek 20.– K od 

chudé vdovy od 

Valašského Meziříčí, nebo 

podpora 120.– K od tří 

krejčovských učňů z Brna 

či dar universitního 

profesora, všechny 

příspěvky byly 

doprovázeny přáním a 

snahou pomoci skupině 

pracovníků na pražském 

předměstí, kteří zde staví 

nový kostel–stánek Boží!“  

„Události té doby a doby pozdější v plné míře potvrdily správnost rozhodnutí, na 

památné schůzi 28. dubna 1940, kterým bylo rozhodnuto, aby se se stavbou kostela hned  

započalo. Nebýt oné prozíravosti, pevné vůle, obětavosti, nebyla by stavba provedena, 

shromážděné spolkové jmění by stihnul osud všech vkladů, které byly v roce 1945 

prohlášeny za vázané a za osm roků na to, 1.červnem roku 1953, takové vklady 

prohlášeny za zrušené !!! Tato skutečnost nechť je poučením pro budoucí podnikání!“  

„Práce na stavbě opěrné zdi byly zahájeny 3. května 1940 a 11. prosince téhož roku 

byla položena poslední cihla na 55 m vysoké chrámové věži, která svojí vahou 

13.000 q spočívá na základně – pevné skále. Celou stavbu provedlo 8 zedníků za 8 

měsíců – výkon úctyhodný !!“ 

Josef Snížek 

katecheta a jednatel spolku 

„Práce zednické zadány firmě František 

Couf, ... Byl nedostatek stavebních dělníků, 

ale i přes tuto svízelnou situaci byly 

všechny překážky schopnými vedoucími 

stavební firmy Couf zvládnuty do té míry, 

že do konce srpna (1941) byly nejnutnější 

práce na stavbě dokončeny. ... Všichni 

členové stavebního spolku i širší veřejnost v 

Košířích byla vzrušena zprávou rozhlasu 21. 

června (1942), kdy bylo oznámeno, že byl 

pro schvalování atentátu na protektora 

zastřelen i s manželkou stavitel František 

Couf z Prahy-Libně. Jak se později zjistilo, 

byl tento obětavý a svědomitý  muž  udán 

„K překonání odporu rozhodujících činitelů přispěl v nemalé míře odmítavý 

postoj celého katolického světa k hitlerismu i otevřený odpor českých 

katolických duchovních, zvláště pražského arcibiskupa kardinála Dr. Kašpara,  

k německým okupantům.“ 

Návrhy kostela od architekta  

Jaroslava Čermáka (1901-1990) 

„V neděli 17. května    

roku 1942 byla 

chrámová loď za 

velké účasti věřících 

kancléřem   

Dr. Kulačem 

posvěcena. ... 

promluvu proslovil 

strahovský opat Dr. 

Jarolímek, jehož řád 

administroval 

kostel.“ 

svoji soused-

kou nacistické-

ho smýšlení, že 

poslouchá cizí 

rozhlas.“ 

Připomeňme, že 

čs. odboj prove-

dl útok na 

Heydricha 

27.5., tj, 10 dní 

po vysvěcení 

kostela . 

Josef Šolle  

první předseda  spolku 


