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Úvod 

 

Předmětem této práce je z hlediska umění velmi ojedinělé téma, a to výzdoba evan-

gelické modlitebny, konkrétně sborového domu Českobratrské církve evangelické, dále 

jen ČCE, následující tradici kalvínské větve reformovaných církví.  

Povědomí o evangelickém umění a vůbec schopnost rozlišovat jednotlivé evangelic-

ké konfese v našem prostředí kromě členů evangelického sboru, přiznejme si, není příliš 

vysoká.  V nedávné době jsem objevila článek nesoucí název „Evangelické umění mezi 

neexistencí a zapomněním“.
1
 Věnoval se výstavě Umění české reformace, která probí-

hala na přelomu roku 2009 a 2010, obsahově ale zaujímala pouze umění od konce 14. 

století do Bílé hory – utrakvisty, luterány, kalvinisty a Jednotu bratrskou. Druhou výsta-

vou, která nikoliv záměrně navazovala na Umění české reformace, byla výstava Umění 

doby toleranční,
 2

 jež zahrnovala umění od roku 1781
3
 do roku 1861,

4
 kdy se podepsá-

ním patentu podařilo získat evangelíkům úplnou formální rovnoprávnost.
5
 Nezahrnova-

la jen umění, které bylo možné vidět ve sborových chrámech a faře, ale také umění 

v soukromém měšťanském domě nebo venkovské chalupě. Uvědomila jsem si v ten 

moment, jak moc příhodný je takový název. Většina knih věnujících se této problemati-

ce není celkem logicky pracemi uměleckohistorickými, ale historickými s výjimkou 

knihy Emila Edgara
6
 a Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) 

kostelů Čech, Moravy a českého Slezska,
7
 kterou v r. 2009 vydalo nakladatelství Ka-

lich. O malíři Miroslavu Radovi nebyla doposud sepsaná žádná monografie, jeho roz-

sáhlé dílo mapují zatím katalogy vydávané k výstavám a rozhovor Ivany Haslingerové, 

který vyšel zhruba před dvěma lety v Kulturně hospodářské revue - Fragmenty. Proto se 

pro mě toto téma stalo výzvou nepřepisovat stále dokola to, co už bylo sepsáno, ale za-

bývat se naopak tématem, kde více než knihy vyprávějí lidé, a tak se tento malý střípek 

„příběhu umění“ skládá z roztodivné mozaiky sporadicky psané literatury, dokumentů 

z archivu a výpovědi pamětníků, které jsou schopny vytvořit relevantní obraz. 

Jako metodu jsem pro svůj výzkum zvolila techniku běžně užívanou v rámci kulturní 

antropologie, a to sice metodu polo-strukturovaného rozhovoru. Tato technika mi po-

skytla možnost získat odpovědi k otázkám týkajících se několika předem nadefinova-

ných okruhů. Zároveň mi poskytla dostatečnou svobodu tyto okruhy v případě potřeby 

doplnit dalšími otázkami nebo otázku upravit s ohledem na informátora. Také hodnotím 

jako velmi přínosné zúčastněné pozorování, které mi umožnilo blíže poznat prostředí,  

o němž píši, a ve kterém vzniklo dané umělecké dílo. Vedla jsem pět nahrávaných roz-

                                                 
1
 Sixtus BOLOM-KOTARI: Evangelické umění mezi neexistencí a zapomněním. In: Protestant  

5/ 2012, http://protestant.evangnet.cz/evangelicke-umeni-mezi-neexistenci-zapomnenim, vyhledáno 15. 2. 

2013 
2
 DaZ: Výstavu o umění toleranční doby. In: Český bratr 10, 2010, 18-19 

3
Marta KEŘKOVSKÁ: Neučiníš sobě rytiny. In: Protestant 4, 2012, 

http://protestant.evangnet.cz/neucinis-sobe-rytiny, vyhledáno 4. 3. 2013 
4
 Dne 8. dubna 1861 byl vydán tzv. Protestantský patent/zákon, který upravil postavení protestantů 

v Rakouské monarchii, zrovnoprávnil protestanty helvétského a augsburského vyznání 
s římskokatolickou církví.  

Český překlad tohoto zákona je zde: http://spcp.prf.cuni.cz/lex/41-1861.htm  , vyhledáno 14. 1. 2013 
5
 Po vydání Tolerančního patentu byly sice evangelické církve přesunuty uznány a mohly zakládat své 

sbory, nicméně bez věží, hlavní vchod nesměl vést přímo z ulice, to jim bylo umožněno až po vydání 

Protestantského patentu 1861. 
6
 Emil EDGAR: Protestantismus a architektura. Praha 1912 

7
 Zděnek NEŠPOR: Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Mora-

vy a českého Slezska. Praha 2009 
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hovorů s pěti muži a dvěma ženami. Všichni jsou členy sboru. Věk informátorů u mužů 

byl od 39 let do 87 let a u žen byl průměrný věk přes 70 let. Všem informátorům byla 

nabídnuta možnost „informativního souhlasu“. Všichni z nich ji odmítli a spokojili se 

s ústní dohodou, že údaje budou použity pouze pro účel vypracování bakalářské práce 

na dané téma.  S ohledem na povahu výzkumu jsem vedla také řadu nestrukturovaných 

rozhovorů s dalšími členy sboru. Celý výzkum jsem organizovala v duchu „olovnice“ 

R. J. Chenaila.
8
 

 

 

Moje Oblast zájmu: Obrazy M. Rady v kostele na Vinohra-

dech. 

Moje výzkumná otázka: Jak probíhal proces přijímání těchto ob-

razů členy sboru od roku…do současnosti 

a jak jsou obrazy přijímány dnes?  

Shromážděná data: Nahrávky rozhovorů se členy sboru o 

tom, jakým způsobem byly obrazy ve sbo-

ru přijímány v procesu rozhodování o vý-

zdobě kostela, v průběhu instalace obrazů, 

po instalaci a dnes. 

Výsledky anonymní ankety zkoumající 

výše uvedené body. 

 

Analýza dat: Popis dynamiky přijetí obrazů M. Rady 

– klíčové momenty – a srovnání evange-

lických norem pro zobrazování 

s vinohradskou praxí.  

 

 Jako podpůrného prostředku jsem se s ohledem na osobní ráz zvoleného tématu 

nakonec rozhodla využít také krátké anonymní ankety, která napomohla rozšířit mož-

nosti náhledu na danou problematiku a ušetřila respondenta případné nervozity, kterou 

působilo nahrávání na diktafon. Ráda bych v rámci kapitoly věnující se reflexi uvedla 

úryvky z článků, které se zabývají danou problematikou, tedy reflexí výtvarného umění 

v bohoslužebném prostoru.  

Práce je členěna do tří základních tematických okruhů. První z nich se věnuje historii 

sboru v kontextu evangelických sborů na území Prahy a okolí. Sborový dům  

a modlitebna jsou zde rozebrány v obecné rovině a nalezneme tu i popis sborového do-

mu a modlitebny v Korunní 60.  Druhý je zaměřen na teoretické zázemí, na jehož zá-

kladě je formován vztah k obrazu v bohoslužebném prostoru u reformované církve. 

V této části nalezneme také několik slov o autorovi a popis a rozbor Vinohradského 

cyklu. Třetí kapitola je shrnutím reflexe na základě pořízených nahrávek rozhovorů  

a vyplněných anketních lístků. Kapitoly jsou členěny tak, aby vyložily danou problema-

tiku přehledně a především v kontextu. 

                                                 
8
 J. Roland CHENAIL: Jak srovnat kvalitativní výzkum do latě?. Praha 1998 
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1. Historie sboru 

 

Pojem „sbor“, také „farní sbor“, označuje společenství evangelické denominace 

(církve), která se schází za účelem slyšení Slova, vysluhování večeře Páně, ke společné 

modlitbě a zpěvu. S termínem „evangelický“ se definování stává výrazně složitějším. 

Označuje církve, které vznikly v reformaci, případně v návaznosti na některou refor-

mační církev. Formulace reformačních principů by výrazně překročila rozsah této práce 

a v neposlední řadě i téma, nicméně tato problematika je velmi dobře zpracována např. 

Štěpánem Šoltézem v Dějinách křesťanské církve
9
 a formulaci přesného obsahu refor-

mačních tezí nalezneme v knize Františka Mráze Dobiáše Čtyři vyznání.
10

 

Po vyhlášení Tolerančního patentu r. 1781 Josefem II. se mohli „trpění“ nekatolíci 

přihlásit k augsburskému nebo luterskému vyznání víry. Následovníci Jana Kalvína se 

přihlásili k helvétskému vyznání víry, které je dokumentem obsahujícím základní 

dogmata reformovaných církví. Luteráni pak k augsburskému vyznání, což je shrnutí 

evangelického učení, které sepsal Philipp Melanchthon. Po vydání Tolerančního patentu 

byly sice evangelické církve uznány a mohly zakládat své sbory, nicméně s omezením. 

Stavby musely být bez věží, hlavní vchod nesměl vést přímo z ulice, atd… Cílem paten-

tu bylo, aby se evangelická modlitebna nestala dominantou zástavby  

a vznikla skutečně jen tam, kde je dostatečný počet věřících, který zajistí stavbu  

a správu vzniklého prostoru. To jim bylo umožněno až po vydání tzv. Protestantského 

patentu r. 1861. Ten upravil postavení protestantů v rakouské monarchii a zrušil výše 

uvedená omezení.  

Evangelické sbory v Praze byly ustanoveny na počátku 80. let 19. století jako 

augsburský sbor, který měl německou a českou část. Od českého augsburského sboru se 

r. 1846 oddělil reformovaný sbor. První německý augsburský sbor vznikl po vyhlášení 

Tolerančního patentu z iniciativy generála Dagoberta S. hraběte z Wurmseru v roce 

1782. Němců, kteří se přihlásili k augsburskému vyznání, bylo podstatně více než Če-

chů z Prahy a jejího okolí, nicméně generál Wurmser podporoval zřízení českého 

augsburského sboru, k čemuž ještě téhož roku došlo. Po polovině 19. století do roku 

1877, kdy se přihlásil výlučně k augsburskému vyznání víry, se německý sbor označo-

val za unionovaný (augsburský a helvétský) a před rokem 1886 se znovu přihlásil 

k oběma konfesím. Se vznikem Československa vstoupil sbor do německé evangelické 

církve, která byla r. 1945 zrušena a on společně s ní. Bohoslužby se do pořízení chrámu 

sv. Michala v Jirchářích
11

 r. 1891 konaly v barokním Morzinském paláci.
12

 

Český augsburský sbor byl povolen 13. listopadu 1782. Většina sboru byla tvořena 

evangelíky z venkova. Kromě prvních bohoslužeb, které probíhaly také v Morzinově 

paláci, se novým augsburským chrámem stál původně luterský kostel sv. Salvátora na 

Starém Městě pražském.
13

 

                                                 
9
 Štěpán ŠOLTÉZ: Dějiny křesťanské církve. Praha 1990 

10
 František Mráz Dobiáš: Čtyři vyznání. Praha 1951 

11
 Kostel sv. Michala je původně románskou stavbou, která r. 1348 připojením k nově založenému 

Novému Městu pražskému, získala gotický ráz a v letech 1914-15 byl regotizován. Regotizaci provedl Š. 
Koloschek. 

12
 Který v letech 1713-14 pravděpodobně postavil J. B. Santini-Aichl. Současná podoba pochází ze 

čtyřicátých let 19. století. 
13

 Kostel byl r 1624 zkonfiskován. Získal jej paulánský řád. R. 1784 byl kostel sekularizován a hl. loď 

byla užívána jako mincovna, přičemž boční lodě, které pauláni zazdily, sloužily jako stáje. Mincovna tam 
fungovala až do r. 1857. R. 1864 byl upraven a slavnostně posvěcen. V bočník lodích byly zřízeny sboro-
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K evangelickému sboru se po vyhlášení Tolerančního patentu přihlásilo v Praze  

a okolí jen velmi málo lidí. Nakonec se podařilo zřídit již výše zmíněný český sbor 

augsburského vyznání. Dokonce se několik rodin přihlásilo k helvétskému vyznání, 

bylo jich ale málo na to, aby si zřídily vlastní sbor. Kazatel Matěj Markovic (Markovič), 

Slovák luterského vyznání, jim však bohoslužebně vycházel vstříc – byl jim při večeři 

Páně podáván chléb a ne oplatka, modlitby nebyly zpívány, nebylo křižování  

a v modlitebně nevisel krucifix. V souvislosti s přílivem venkovského obyvatelstva do 

měst přibylo i množství rodin hlásících se k helvétskému vyznání, r. 1816 tvořili již 

třetinu sboru, r. 1825 polovinu a r. 1840 většinu.
14

 12. listopadu 1846 byl reformovaný 

sbor povolen. Prvním kazatelem se stal vikář z Valašska Bedřich Vilém Košut. V srpnu 

1850 sbor zakoupil
15

 kostel sv. Klimenta.
16

 Košut ml. Byl však stejně jako jeho bratr 

přívržencem naprostého racionalismu.
17

 Spor mezi nacionalistickým protestantismem  

a kalvínským konfesionalismem rostl. Tyto spory nakonec vedly ke zřízení druhého 

pražského reformovaného sboru na Královských Vinohradech. Tato městská část k tzv. 

„Velké Praze“ byla připojena až v r. 1922 společně s dalšími 34 městy a obcemi. Re-

formovaný českobratrský sbor byl tedy původně součástí Klimentského sboru, od které-

ho byl 30. prosince 1889 oddělen. Bohoslužby se od 16. března 1890 konaly ve škole 

Na Smetance, která za tímto účelem byla zapůjčena městskou radou. V tomtéž roce sbor 

zakoupil dům se zahradou na rohu tehdejší Kollárovy, dnes Varšavské,  

a Čelakovského ulice, dnes ulice Jana Masaryka. Tam byla zřízena modlitebna, fara  

a byt kostelníka, nicméně celý tento počin byl pojímán jako provizorium a sbor se chys-

tal ke koupi pozemku a stavbě nového chrámu. Člen sboru a stavitel Antonín Dvořák 

koupil pozemek v Máchově ulici a předložil vlastní návrh na realizaci stavby. Tento 

návrh byl odmítnut a postaveno bylo pouze dvoupatrové obytné křídlo dle návrhu archi-

tekta Edvarda Sochora, který byl dokončen 28. září 1900. Dům v Kollárově ulici byl 

prodán ještě před dostavbou Sochorova návrhu, a protože stavba se jevila jako nevyho-

vující, sbor usiloval o koupi nového pozemku. 11. září byl koupen pozemek v Korunní 

třídě (čp. 1440), na něm měl být vystaven nový sborový dům s modlitebnou  

a nájemními byty. V r. 1906 byla započata stavba podle návrhu Antonína Turka. Jako 

stavitel byl vybrán Antonín Dvořák. Stavba byla dokončena 25. března 1908. Realizací 

návrhu Antonína Turka byl ustanoven prototyp církevní budovy, který byl vhodný pro 

větší města. Tento bohoslužebný prostor byl největším evangelickým v Praze a jejím 

okolí. 28. října 1918 padla rakouská monarchie a v prosinci zasedal ve Smetanově síni 

                                                                                                                                               
vé místnosti a jako bohoslužebný prostor sloužila pouze hl. loď. Tento kostel se nachází v blízkosti Sta-

roměstského náměstí, a to mezi Salvátorskou, Kostečnou a Dušní ulicí. 
14

 Ignác KADLEC: 1. Co předcházelo – Toleranční patent – reformovaný sbor u Klimenta – bratři 

Košutové. In: Výběr z Hroznů, http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen/index_vyber.php?txt=002_0001, 
vyhledáno 21. 3. 2013 

15
 Kostel sv. Klimenta je nejstarším kostelem v Praze. Jeho původ sahá do 2. pol. 10. století, možné 

doložit ho je až od r. 1226. Jedná se o gotickou přestavbu románského kostela. 
16

 R. 1852 přistoupilo ke sboru 343 osob a mezi nimi i několik katolických kněží. Jednalo se o první 

přestup na území Prahy. To vyvolalo nevoli papeže a Košut byl 21. března 1852 zatčen. Klimentský sbor 
byl 4 roky bez kazatele, od r. 1865 se stává kazatelem mladší bratr Viléma Benjamin Košut. 

17
 „Popírá spasení z milosti Boží v Kristu Ježíši, podkopává autoritu Písma, vysmívá se učení refor-

mované církve, nenávidí ze srdce Heidelberský katechismus, jejž denuncoval u arcibiskupa a politických 

úřadů. Jeho kázání skládají se z nájezdů proti čistému učení a proti těm, kdo chtějí dle něho živi býti. 

Vyzná-li někdo, že jest hříšník dle Heidelberského katechismu, patří do blázince nebo do kriminálu“. 
Pamatuji se sám na jeden zvláštní výrok v jeho kázání: “Kdyby Ježíš přišel sem nyní mezi nás, všecky by 

nás pochválil“. Kolínský farář Č. Dušek (KADLEC 1940) 
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Obecního domu v Praze Generální sněm
18

 za účelem sjednocení církví helvétského  

a augsburského vyznání pod názvem Českobratrská církev evangelická.
19

 Některá jed-

nání po tomto sloučení probíhala právě v modlitebně na Vinohradech. Součástí sboru 

byli také Vršovičtí evangelíci, kteří se samostatným farním sborem stali až v r. 1951. 

Neoficiální modlitebnou měl Vinohradský sbor v bytě Jana Karafiáta Na Smetance (č.p. 

14), kde pořádal pravidelné bohoslužby pro zvané, především pro vysokoškolskou mlá-

dež. Jan Karafiát v letech 1895-96 zastupoval dočasně nemocného vinohradského fará-

ře.
20

 

 

1.1. Sborový dům 

 

V rámci této kapitoly bych také ráda předeslala pár drobných upozornění týkající se 

užité terminologie. Pojem „kostel“ se reformace snažila ponechat pouze nereformova-

ným církvím, v případě reformovaného sboru se častěji užívá spojení „sborový dům“, 

případně modlitebna. Užívání tohoto termínu není nijak normativně ustanoveno. 

V reformované církvi se termín kostel užívá v případě, že se jedná o stavbu architekto-

nicky odpovídající tomuto typu, tzn., že stavba má věž, portál, nebo modlitebnu 

v případě, že je bohoslužebný prostor součástí víceúčelového architektonického celku. 

Stejně tak označení chrám určuje jakýkoliv bohoslužebný prostor, ať už se jedná o mod-

litebnu nebo kostel. Toleranční modlitebny nechtěly být kostelem.  
 

„Měly být domem, domovem, blízkým a vlastním tak, jak blízké a vlastní byly 

domovy těch, kteří do modliteben chodili. Přeci však měly mít modlitebny cosi z 

nevšednosti Hospodina, co každý ve svém vlastním domově nemusel zakoušet.“
21  

 

Stavba vzniká v kontextu urbanistického celku, v kontextu města, místa a především 

konkrétního sboru. Sborový dům není zasazen do symbolické sítě posvátných míst, 

nejsou v něm uloženy žádné relikvie ani svaté obrazy, nejsou vystaveny na hrobech 

svatých, ani nedochází k žádné jiné translaci posvátného, jako je tomu u katolických 

kostelů. Modlitebna je určena zejména vztahem ke sboru. I veškerý „obsah“ takové 

stavby a jeho architektonická podoba i výzdoba interiéru vychází ze sboru samotného.
22

 

Vzniká v závislosti na možnostech realizátorů a vazbě k tradici. Její vznik je podmíněn 

počtem členů sboru a místo vychází z dosažitelné vzdálenosti obydlí jejích členů. Stav-

ba kostela je zahájena položením základního stavebního kamene a jeho slavností ote-

vření je doprovázeno Slovem a modlitbou. Nedochází k žádnému rituálnímu zasvěcení 

vodou. Jak uvedl Emil Edgar: „základní myšlenkou evangelického kostela není chrám, 

nýbrž civilní shromaždiště - modlitebna, bratrský sbor, shromáždění věřících k společné 

modlitbě, přijímání Večeře Páně a především pro kázání".
23

 Evangelíci zdůrazňují fakt, 

že ke kázání Slova modlitebna jako taková není podmínkou: „Nebo kdežkoli shromáždí 

se dva neb tři ve jménu mém, tuť jsem já u prostřed nich“ (Mt 18, 20; BK), nicméně ve 

                                                 
18

 http://ceskybratr.evangnet.cz/index.php?act=detail&menuid=2&podmenuid=69&idTXT=156, vy-

hledáno 6. 4. 2013 
19

 První název Evangelická církev bratrská, na němž se shodla většina, musel být změněn, protože  

tohoto jména užívala už ochranovská církev, pozdější Jednota bratrská. 
20

 NEŠPOR 2009 a KADLEC 1940 
21

 BOLOM-KOTARI 2012 
22

 Blanka ALTOVÁ: Možnosti studia evangelické sakrální architektury. In: Lidé města 11, 2009. 
23

 EDGAR 1912, 12 
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Druhé knize Mojžíšově (Ex 25–40) je popsán chrám a ačkoliv Bůh jako takový 

k žádnému místu vázán není, k jeho oslavě jsou stavěny bohoslužebné prostory.  

Základními požadavky na sakrální prostor je to, aby pojal všechny členy sboru a aby 

svým řešením byl uzpůsoben ke kázání Slova a přijímání svátostí. Evangelické sbory, 

zejména ty, které následovaly helvétskou tradici, mají na prvním místě bohoslužbu Slo-

va. V první řadě je tedy potřeba, aby se v daném místě našel dostatek věřících helvet-

ského nebo augsburského vyznání, kteří by byli schopni shromáždit finanční prostředky 

ke zřízení nového sborového domu nebo modifikovat dle svých potřeb jinou již stávající 

stavbu. Katolické kostely se standardně hradily ze státního náboženského fondu, pokud 

je nenechala zřídit sama vrchnost. Obvykle součástí sborového domu je kancelář du-

chovní správy, byt faráře a pomocného duchovního, archiv a síň pro zasedání rady star-

ších. 

Evangelické sakrální stavitelství se mohlo více projevit až po uvolnění politických 

poměrů v roce 1848. Stavebníci mohli svobodně volit typ stavby. V této době zesílilo 

v českých zemích historické vědomí, které bylo reakcí na josefinismus. V jiných čás-

tech Rakousko-Uherské monarchie jsou realizovány stavby v duchu barokního klasi-

cismu jako rakouského národního stylu, v českém prostředí se hledá národní identita. 

Římskokatolické sakrální stavby jsou oživovány v duchu českého baroka, evangeličtí 

stavitelé se raději vraceli k novogotice a novorenesanci, případně k novoklasicistní po-

době tolerančních modliteben. Na konci 19. století se rozpadla normativnost přísného 

historismu a forma stylu se stala velmi rozmanitou. V tomto období se bohatě restauro-

valo a rekonstruovalo. Lépe se poznávalo architektonické tvarosloví a rozvíjely se do-

kumentace stavebních postupů.  

 Výběr slohu evangelické sakrální stavby byl možností jak nejen zviditelnit svou ná-

ležitost k reformované církvi, ale také jak vyjádřit svou národní identitu. Pokud jsou 

evangelické kostely někomu věnovány, pak významným osobnostem husitského hnutí  

a Jednoty bratrské.  

V tomto případě
24

 se jedná se o třípatrový dům s věží v historizujícím novogotickém 

slohu, přičemž poslední patro je vystaveno v novorenesančním duchu. Ve štítu nad 

vchodem je vepsán rok 1907, kdy byla stavba dokončena - r. 1908 pak byla otevřena  

i modlitebna. Pod letopočtem najdeme následující nápis: „Modlitebna a dům Českobra-

tr. evang. sboru“. Štít je zakončen kalichem. Po levé a pravé straně jsou vepsána jména 

architekta a stavitele Antonína Turka a Antonína Dvořáka. Vstup do domu umožňuje 

jen prostřední ze tří portálů, boční umožňují vstup do prodejen, které sídlí v přízemí 

domu.  

Jako zdobného prvku je na fasádě užito kalichu a rostlinných motivů, které bují 

zejména pod arkýři, jež z fasády domu vystupují. Nejvýraznějším prvkem je socha Mis-

tra Jana Husa, která se nachází ve středu stavby v přímé ose nad portálem, vpravo od 

něj je podobizna Jana Blahoslava, Jana Ámose Komenského, Karla staršího ze Žerotína. 

Nalevo pak podobizna Bratra Lukáše, Řehoře Krajčího a Petra Chelčického. 

V posledním patře vymezeném zdobnými římsami, přímo pod věží, se nachází tato tro-

jice: zleva Jan Žizka, Jeroným Pražský a Jiří z Poděbrad.   Pod sochou Jana Husa je 

vepsáno: „Po stu letech Bohu a mně odpovídati budete.“ Budeme-li postupovat po stav-

bě směrem nahoru, hned nad hlavami poslední trojice objevíme nápis: „Kristus život 

náš.“ 

                                                 
24

 Viz příloha č. 3 
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Vstoupíme-li do domu, po levé a pravé straně nalezneme desku se zněním Čtyř praž-

ských artikulů. Přímo naproti vstupním dveřím se nachází vstup do modlitebny.
25

 Nale-

vo od něj jsou schody, které vedou na faru a k pronajímaným bytům ze vstupního vesti-

bulu. 

 

1.2. Modlitebna 
 

Podoba evangelické sakrální stavby není určena předpisy, ale dobovými liturgickými 

potřebami. Prostor modlitebny je zpravidla prakticky řešen s ohledem ke konané litur-

gii. Základními požadavky na sakrální prostor, jak už jsem zmínila v předchozí kapitole, 

je to, aby pojal všechny členy sboru a aby svým řešením byl uzpůsoben ke kázání Slova 

a přijímání svátostí. 

Základním členěním je tedy rozdělení interiéru na prostor pro lid, kterému dominují 

dřevěné lavice, a prostor pro konání liturgie. V tomto prostoru je dominantním prvkem 

zpravidla kazatelna a druhým stůl Páně. Podle vysluhování liturgie může být v kostele 

stálé baptisterium, to je ale v případě reformovaných církví často přenosné. Nežádoucí 

je v reformovaných církvích viditelné členění vymezující prostor pro duchovního a vě-

řící. Obvykle je naznačeno kněžiště lehkým vyvýšením nebo zúžením prostoru, prostor 

lodi od presbyteria však není členěn žádným triumfálním obloukem, jak tomu obvykle 

je u římskokatolických kostelů. Nejčastěji jsou proto tyto kostely síňové s jednotným 

zastropením. Helvétskému reformovanému sboru stačí jeden oltář, kterým je stůl Páně. 

Je „nebiblické“ stavět oltáře svatým, protože Kristovou obětí skončila starozákonní bo-

hoslužba, jejímž smyslem byla oběť. Helvétský sbor se také vrací ke starozákonnímu 

zákazu zobrazení Boha. Martin Luther sochy a obrazy jako didaktické pomůcky 

v sakrálním prostoru toleroval, Jan Kalvín nikoliv, protože uctívání obrazů a soch je 

stejné jako uctívání relikvií. Proti výtvarnému umění jako takovému nic neměl.  

Pro evangelický prostor je důležité světlo, a aby každý člen sboru byl tímto světlem 

„obdařen“, proto se jedná nejčastěji o jednotný síňový prostor. Užití katolického kostela 

je omezeno uložením nejsvětější svátosti, a proto se využívá pouze ke sloužení mší. 

Evangelické církve neuznávají transsubstanciaci a prostor je možné užívat také ke spo-

lečenským událostem, pořádání přednášek, divadelních nebo hudebních představení 

nebo k jiné osvětové činnosti. V bohoslužebném prostoru by se měla nacházet galerie 

pro hudebníky a varhany, jejich umístění není nijak jasně specifikováno. Může být vza-

du jako v katolických kostelech na kruchtě, může síň obklopovat ze tří stran nebo nao-

pak můžou být umístěny přímo v kněžišti. 

 

„Právě vztah architektury, prostoru a lidské existence naznačuje specifický 

charakter prostoru lidského světa a dynamiku jeho konstituování. Prostor nám není 

pouhým netečným mediem, prázdnou jímkou pro věci našeho světa.“
26

 

Mojmír Horyna 

 

Představitelé radikální reformace se velmi důsledně drží druhého přikázání  

a odmítají jako argument, že by jakékoliv zpodobení Boha mohlo napomoci jeho po-

znání. Také neuznávají argument, že s Kristovým narozením přestává platit právě druhé 

přikázání. „Přeci však měly mít modlitebny cosi z nevšednosti Hospodina, co každý ve 

                                                 
25

 Viz příloha č. 8 
26

 Mojmír HORYNA: Sakrální a architektura. In: Archiv článků 1990-1995, 
http://www.souvislosti.cz/archiv/horyna2-94.html, vyhledáno 12. 1. 2013 
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svém vlastním domově nemusel zakoušet. Ne nadarmo se stal dům modlitby symbo-

lem.“
27

 

„Karafiátovskou reformovanou prázdnost nahradili jeho nástupci prázdnotou 

absolutní. Taková malá mezievangelická soutěž ve vyprazdňování. Anebo snad bylo 

Karafiátovým snem kázat v tovární hale?“
28

 

 

Modlitebnu by bylo možné nazvat jako „nádvorní“, nachází se totiž nezvykle ve dvo-

ře bloku budov.
29

 Se sborovým domem je spojena přes vstupní vestibul, ze kterého do 

ní vedou schody.
30

 Oddělena je dvěma dvoudílnými dveřmi umístěnými v sedlovém 

oblouku, který je zdoben kalichem. Autorem těch prvních je také Miroslav Rada. Už 

nad vstupem je možné si povšimnout jetelového vzoru (čtyřlalok), který se jako zdobný 

prvek s pravidelností opakuje ve štukové výzdobě interiéru modlitebny. Z galerie, která 

je vedena po obvodu modlitebny, tedy po jejích třech stranách, jsou svedeny schody do 

zahrady, která modlitebnu obklopuje. Snížení stropu způsobené právě galerií vytváří 

v modlitebně dojem trojlodního členění prostoru. Vchod modlitebny je umístěn pod 

kruchtou s varhanami. 

Menza a kazatelna se nachází naproti vstupním dveřím. Prostor pro konání liturgie je 

oddělen od prostoru pro lid mírně vyvýšeným schůdkem a je nepatrně zúžen místnostmi 

po stranách. Na plánu stavby z r. 1907 je zakreslen po levé straně presbytáře prostor na 

tomto plánku evidovaný jako sakristie, tento prostor je využíván jako technické zázemí, 

místnost zakreslená vpravo slouží k výuce dětí. Prostor pro lid je členěn sdruženými 

sloupy s listovými hlavicemi. Na svornících ve vestibulu se objevují jiné rostliny
31

 než 

v modlitebně. Na konzolách zakončujících sloupy členící galerii jsem našla lístky při-

pomínající rostlinku břečťanu nebo fíku, podle velikosti plodů. Na hlavicích sloupů ve 

vestibulu a modlitebně se listové hlavice podobají vinné révě s drobnými hrozny.  

Okna jsou v přízemí vsazena do segmentového oblouku, v patře pak do oblouku lo-

meného. Jejich skla jsou čirá a jsou členěna tak, že opakují tvar lístku jetele, v tomto 

případě v podobě trojlistu. Tento motiv je také možné najít na dřevěných lavicích, men-

ze a kazatelně, která je navíc zdobena Písmem a kalichem. Strop je otevřen světlíkem 

z dvojitého skla, který umožňuje vstup denního světla do prostoru modlitebny. Členění 

stropního skla odpovídá štukové výzdobě připomínající kazetový strop. 

 

 

 

                                                 
27

 BOLOM-KOTARI 2012 
28

 „Karafiátova představa domu modlitby navazuje na tradici tolerančních modliteben, prostých evan-
gelických chrámů, stavěných většinou na konci 18. století. Stavitelé modliteben dosahovali důstojného 

výtvarného účinku těchto staveb promyšleným osvětlením prostoru, řezbářským uměním v interiéru, 

výmalbou se zdobnými nápisy.“ (BOLOM-KOTARI 2012) 
29

 Viz příloha č. 1 
30

 Viz příloha č. 4 a 5 
31

 Viz příloha č. 11 
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2. „Nebudeš se jim klaněti“ 
 

„Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi 

svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž u vodách pod zemí. Nebudeš 

se jim klaněti, ani jich ctíti.“
32

 

 

Gen 20, 4–5; Kralický překlad 
 

„Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve 

vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim.“ 

 

Gen 20, 4–5; Bible 21
33

 
 

„Nezobrazíš si [Boha] zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi 

nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit.“ 

 

Gen 20, 4–5; Český ekumenický překlad 

 

 

Tuto kapitolu záměrně začínám citováním biblických veršů v několika překladech
34

, 

které byly do českého jazyka
35

 provedeny.
36

  Ráda bych tímto poukázala na tvárnost  

a „obraznost“ slov, kterých užíváme. Právě takto zní hned druhé přikázání, ze kterého 

vychází argumentace
37

 definující vztah k umění a jeho přítomnost v bohoslužebném 

prostoru zejména u reformovaných církví.  

Druhým východiskem pro argumentaci „pro“ i „proti“ je Heidelberský katechismus. 

Jedná se o věroučnou pomůcku reformovaných církví, která poprvé vyšla právě 

v Heidelberku r. 1563. U reformovaných církví následujících helvétskou tradici, jako je 

tomu i v případě Vinohradského sboru, je na prvním místě bohoslužba Slova. Heidel-

berský katechismus je možné vnímat jako svébytný biblický výklad, který je koncipo-

ván tak, aby byl srozumitelný a osvětlil „sporné“ části biblického textu. 

 

95. 

Kdy se člověk dopouští modlářství? Člověk se dopouští modlářství, když místo 

nebo vedle jediného pravého Boha, který se zjevil ve svém Slově, vybájil nebo má 

někoho jiné ho, v němž by skládal svou naději. 

 

96. 

Co chce Bůh ve druhém přikázání? Bůh ve druhém přikázání chce, abychom ho 

nijak nezobrazovali, ani nectili jinak, než nařídil ve svém Slově.
38

 

                                                 
32

 BIBLE KRALICKÁ (1613) zde: http://bible.cz/_bible/menu.phtml, vyhledáno 12. 3. 2013  
33

 Jiří HEDÁNEK/Pavel HOFFMAN/ Zdeněk SÝKORA: Bible Překlad 21. století. 2009 
34

 Jan MERELL: Bible v českých zemích od nejstarších dob do současnosti. Praha 1956 
35

 Jindřich MÁNEK: Bible v českých zemích. Praha1975 
36

 František VERNER: Bibliografie českých překladů celé bible i jejich částí. Praha1987 
37

 Během rozhovorů s lidmi ze sboru jsem se setkala právě s upozorněním na velkou odlišnost českých 

překladů od originálu. Pro představu, jak je možné zacházet s jazykem, zde uvádím příklad, který mne 
velmi zaujal. „Nezabiješ“ překládáme jako imperativ, ale pokud jsme naplněni Bohem, pak „nezabíjíme“! 

38
 „Nebo zpoura jest takový hřích jako čarodějnictví, a přestoupiti přikázaní jako modlářství a obra-

zové. Poněvadž jsi pak zavrhl řeč Hospodinovu, i on také zavrhl tě, abys nebyl králem (1 S 15, 23). Vy-
stříhej se, abys neuvázl v osidle, jda za nimi, když by již vyhlazeni byli od tváři tvé. Nevyptávej se na bohy 

jejich, říkaje: Jak jsou sloužili národové ti bohům svým, tak i já učiním (Dt 12, 30). Nadarmoť mne ctí, 
učíce učení, jenž jsou přikázání lidská (Mt 15, 9).“ (URSINUS/OLEVIAN 1949) 
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97. 

Smíme se tedy věnovati výtvarnému uměni? Výtvarnému uměni se věnovati mů-

žeme, avšak Bůh nemůže a nesmi býti naprosto nijakým způsobem zobrazován. 

Stvořené bytosti mohou býti ovšem zobrazovány. Bůh však zakazuje tvořiti a míti 

jejich obrazy proto, abychom je uctivali a jemu jimi sloužili. 

 

98. 

“Nemůžeme však trpěti v chrámech obrazy ani proto, aby sloužily k poučení li-

du?” odpovídá: “Obrazy nemůžeme v chrámech trpěti ani proto, aby sloužily 

k poučení lidu, neboť nemáme být moudřejší než Bůh, který chce, aby jeho křesťan-

stvo nebylo vyučováno němými modlami, nýbrž živým kázáním jeho Slova.” 

 

Heidelberský katechismus
39

 

 

Ačkoliv by někdo mohl v prvním momentě namítnout, že není možné Heidelber-

ským katechismem argumentovat „pro-obrazy“, ráda bych upozornila na důraznost, 

s jakou je v obou zmíněných případech kladen důraz na modlářství. To je však o člově-

ku a jeho slabosti si z předmětů činit modly, a nikoliv o umění a výtvarné výzdobě jako 

takové. Cituji „Bůh však zakazuje tvořiti a míti jejich obrazy proto, abychom je uctivali 

a jemu jimi sloužili.“ Dalším bodem, který mne velmi zaujal, a který stojí za zmínku, je 

další část v otázce č. 97„Stvořené bytosti mohou býti ovšem zobrazovány“, která zapo-

číná další část polemiky zabývající se inkarnací Krista. Ten se právě vtělením, na zákla-

dě výše uvedených slov, vydal i obrazové reprezentaci. On už není tím abstraktním, 

nezobrazitelným. Vrcholem abstrakce je Bůh. Kristus je zjevenou boží „esencí“. Synem 

božím. 

Ráda bych zároveň uvedla ještě jednu citaci, která neposkytne jednoznačnou odpo-

věď, ale povede nás dál v našich úvahách.  

 

“Při bohoslužbách je na místě jednoduchost a prostota. Proto také naše chrámy 

si nelibují v hýřivé nádheře. Bůh nepotřebuje a nežádá ničeho vyumělkovaného, 

nýbrž prostou jednoduchost a pokoru.”
40

 

 

 

Když se podíváme nazpět do historie, už z přelomu 2. a 3 století jsou zachovány arte-

fakty dokazující umělecké vyjádření prvních křesťanů, a to v katakombách (Řím, Nea-

pole, Dura Europos). Tato vyjádření jsou součástí architektonického celku, kterým je 

pohřebiště. Protože křesťané neměli možnost stavět si kostely, scházeli se právě tam. 

Křesťanská ikonografie se od té doby hojně rozvinula. Nicméně už tehdy vycházela  

z bohatých slovních obrazů odkazujících se na Bibli. Ztvárnění v podobenství  

a metaforách.   

V souvislosti s tím se nám otevírá s ohledem na církevní historii další polemika,  

a tou je zaprvé otázka zobrazení Boha a za druhé uctívání ikon. Zde je nicméně nutno 

podotknout, že základním problémem nebylo výtvarné umění jako takové, ale právě 

sklon člověka zbožňovat ho a uctívat. Sklon člověka ztotožňovat zobrazené se zobrazo-

vaným.  Takovýto přístup by skutečně odváděl pozornost člověka od podstaty a narušil 

jeho vztah k Bohu v té podobě, v jaké je žádoucí v evangelické církvi. Nicméně zavrh-
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nout paušálně umění jako takové je přesně extrémním protipólem toho veškerého kle-

kání před obraz, líbání a plakání. Stejně tak zlaté telátko, člověkem na piedestal vysaze-

né, je výbornou ilustrací této lidské slabosti, která se netýká jen uměleckého projevu. Za 

zlatého býčka je možné si dosadit cokoliv. V případě uměleckého díla nejde o vnímání 

té formy, ale o to sdělení samotné. Ať se jedná o umění figurativní nebo abstraktní, je 

potřeba ho vnímat na symbolické úrovni. Ostražitost je na místě, ale zejména v podobě 

sebekritické reflexe v každé oblasti našeho života. V rámci tvorby 19. a 20. století se 

pak forma sakrálních námětů vyvíjí na další úrovni. Dílo působí buď jako přímý odkaz 

na biblický námět nebo jen jako mystická konotace (Vincent van Gogh, Olivovníky, 

1889), která je autorem osobitě pojata, a kde biblický podtext je nepřímým obsahem 

daného díla. Takto dosahuje představa o formě zpodobení sakrálního námětu zcela no-

vého výrazu. Odlišuje se od středověké deskové malby i barokního šerosvitu, který se 

nám vybaví v souvislosti s takovým uměleckým projevem jako první. 

 

2.1. O malíři 

 

Protože o člověku mnohem více vypoví jeho dílo než životopisné reálie, ráda bych 

zmínila v souvislosti s životem českého malíře, ilustrátora a v neposlední řadě i pedago-

gické činnosti se věnujícího umělce Miroslava Rady pouze jedno datum, a tedy to, které 

označuje počátek jeho životní pouti. Úplně to ale není možné dodržet. 

Miroslav Rada se narodil 23. února 1926 v Praze. Ačkoliv vyrůstal v období První 

republiky, jeho rozsáhlé dílo mapuje především atmosféru panující za totalitního reži-

mu, přesněji řečeno dusno socialistického diktátu a zajetí tzv. realismu. Právě snaha 

komunistické ideologie potlačit náboženství nabouráním důvěry k církevním představi-

telům a založit společnost na tzv. vědeckém materialismu a ateismu, snaha skrýt indivi-

dualitu člověka v davu, to bylo nakonec tím škrtnutím sirky, které v mnohých lidech 

probudilo plamen uvědomění a touhu rebelující proti poplatnému režimu uchovat to 

nadčasové, které zároveň slouží jako lék pro duši strádající v takových podmínkách. 

Za takových okolností se těžko hledala cesta k modernímu umění. Miroslav Rada na-

šel ve svém životě velkou oporu právě ve víře. Pro všechnu bezútěšnost a „nesvobodu“ 

totalitního režimu, ve kterém prožil většinu svého života, objevil sílu naděje hlásané 

křesťanstvím. I v  bolesti a utrpení se skrývá naděje. Nikdy, jak sám napsal ve svém 

„Neživotopise“,
41

 nemaloval „umění pro umění“. Maloval pro obsah a prožitek, který se 

pojil se životem. Tak jako každý malíř hledá inspiraci pro svou tvorbu v mnoha různých 

malířských směrech, Miroslav Rada hledal takovou inspiraci v kubismu. Na jeho obra-

zech si jistě povšimneme, že právě krajinné prvky utvářející prostor obrazu, jako např. 

ztvárnění skály u obrazu „Mojžíš“, je pojato právě kubisticky. I nápad „vmalovat“ do 

postavy profily dalších tváří a další tomuto podobné momenty, kterých si můžeme 

všimnout už na pětici těchto obrazů, napovídají tomu, že ačkoliv obrazy nevypadají na 

první pohled jako typicky kubistické, myšlenka spojit v jednom plátně a v jednom výje-

vu mnoho „úhlů pohledu“ kubistickou je.  

Miroslav Rada studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy pod vedením 

Cyrila Boudy, Karla Lidického a Martina Salcmana. Mezi lety 1945-1950 obdržel pro-

fesuru výtvarné východy na VUT při architektuře. Kromě skupiny „Proměna“, kterou 

založil společně s dalšími malíři v roce 1958, byl solitérem. Právě založení skupiny bylo 

jedinou možností, jak mohl umělec v té době vystavovat. Toto seskupení nespojoval 
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žádný jednotný program, snad jen myšlenka, kterou prozrazuje i sám název, že umělec-

ké dílo se vyvíjí v souladu s dobou, ve které je vytvářeno, ať už se jedná  

o rovinu politickou nebo osobní, a že je umělecké dílo přesně tak proměnlivé, jako je 

život sám. Obrazy Miroslava Rady nejsou jen figurativní jako právě ty, které jsou v této 

práci představeny, ale také abstraktní, nebo jsou z větší části syntézou obou. 

Trochu paradoxem je, že dílo Miroslava Rady bylo problematické vystavovat v jeho 

rodné zemi a že např. obrazy, které byly instalovány do evangelické modlitebny na Vi-

nohradech, nevzbudily tolik pochopení a nadšení jako v zahraničí. Miroslav Rada vy-

stavoval mj. v Holandsku, Německu, USA, v Chile, atd… 

Domnívám se, že nejlépe obsah díla Miroslava Rady vystihuje báseň, kterou přednesl 

u příležitostí stoletého výročí dostavby kostela. 

 
„Jedné noci jsem měl zvláštní sen. 

Šel jsem s Bohem, svým Pánem, po písčitém pobřeží. 

Na temném nebi se promítal film mého života. 

Provázely jej dvoje stopy v písku. 

Udivilo mě, že v těch nejtěžších a nejsmutnějších 

obdobích mého života, se objevovaly jen jedny. 

V rozpacích jsem se ptal: „Pane, Ty jsi mi slíbil, že vždy půjdeme spolu. 

Ale teď vidím, že v době nejtěžších zkoušek jsem šel sám. 

Proč jsi nebyl se mnou, když jsem tě nejvíc potřeboval?“ 

Na to mi Bůh odpověděl: „ Právě tam, kde vidíš v písku je jedny šlépěje, 

Tam jsem tě nesl ve svém náručí.“
42

 

 

 

2.2. Přehled realizací Miroslava Rady  

 

1967 Cheb, evang. modlitebna - "triptych Narození"  

1976 Kutná Hora, evang. kostel - diptych "Starý Zákon" a "Nový Zákon"  

1982 Praha - Kobylisy, evang. modlitebna - obraz "Ježíš Kristus včera i dnes tentýž 

jest i na věky"  

1984 Zlín, kostel ČCE - úprava interiéru  

1985 Praha - Nové Město, modlitebna evang. církve metodistické - obraz "Jákob  

zápasí s andělem"  

1985 Jimramov, Karafiátova síň sboru ČCE - hořící keř, kresby Karafiátových 

Broučků 

1986 Jimramov, kostel ČCE - úprava interiéru, obraz na kruchtě, design nových var-

han  

1986 Proseč u Skutče, evang. sborový dům - obraz "Pláč Jeremiášův"  

1986 Broumov, evang. modlitebna - kříž  

1987 Louny, kostel ČCE - úprava interiéru, obraz "Oběť" 1988 Praha - Nové Město,  

interiér čekárny II. chirurg. kliniky, obraz  

1988 Kroměříž, evang. modlitebna - gobelín, keramické kalichy, obraz do niky 

1988 Javorník u Jeseníku - malba na celé fasádě fary ČCE 

1991 SRN, Bielefeld, Bodelschwinghgemeinde - obraz "Poslední večeře" 

1992 SRN, Bielefeld, Mathäuskirche - triptych "Křest Duchem Sv.", "Kříž-Kristus",  

"Malá večere Páně"  
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1995 model pro presbyterium kostela sv. Klimenta v Praze 

1998 Praha - Vršovice, evang. modlitebna - kříž a desky Desatera  

2000 Praha - Vinohrady, evang. modlitebna - 5 obrazů s motivy Starého a Nového 

Zákona  

2001 Praha - Vršovice, kostel sv. Mikuláše - obraz "Sv. Mikuláš"  

2003 Praha - Nové Město, evang. sborová místnost - škrábaná kolorovaná kresba  

"Uzdravení slepého"
43

 

 

2.3. O „Vinohradském cyklu“ 
 

Vinohradský cyklus
44

 je tvořen pěti obrazy, přičemž dva menší postranní jsou nosite-

li starozákonní tematiky a další dva novozákonní. Poslední z nich, ten ústřední, je věno-

ván ztvárnění Ježíše Krista, který je též motivem a podstatou evangelického učení  

a života členů evangelického sboru.  

Obrazy vytvořené mezi léty 1997 až 2000 jsou malovány olejovými barvami, plátko-

vým zlatem, umělou pryskyřicí a pískem na dřevěných deskách polepených šepsova-

ným malířským plátnem. Jedná se o tzv. „laťovky“, které jsou ze smrkového dřeva,  

a ačkoliv je klima v modlitebně stabilní, „laťovky“ jsou méně náchylné na změnu teplo-

ty a vlhkosti díky různě seskládaným letokruhům. Menší obrazy, jejichž rozměr je 

295x130cm, jsou z jednoho dílu. Prostřední obraz je sešroubován z rubu a je složen ze 

čtyř menších desek, přičemž ta čtvrtá, na které je domalován Návrat marnotratného sy-

na, je dodělávána až po instalaci obrazů. Rozměr tohoto ústředního obrazu je 

660x200,5cm. Obrazy jsou upevněny kotvami do chemické malty. Podmalba obrazů je 

vytvořena akrylovými barvami.  

 

2.4. Cesta k obrazům 

 

Miroslav Rada po roce 1989 získal v posledním patře domu k pronájmu prostor, kde 

má doposud svůj ateliér. Pokřtěn byl v tomto kostele už jako malý chlapec, a ačkoliv 

pak patřil ke sboru ve Vršovicích,
45

 kde byl v 60. letech členem staršovstva, sbor na 

Vinohradech byl tím, do kterého byl přiveden svými rodiči, a který se pojil s jeho dět-

stvím a velkou částí jeho života. Sbor ve Vršovicích byl zřízen až někdy v r. 1951. Po 

roce 1968 byl v tomto sboru farářem Jaromír Dus. Po revoluci nastoupil po Bohuslavu 

Otřísalovi na místo faráře ve sboru na Vinohradech a zůstal jím až do roku 1997.  

Po revoluci bylo řešeno zateplení a zvuková izolace budovy. V domě jsou činžovní 

byty a sídlí v něm různé firmy. Magistrát uvolnil nějaké finanční prostředky k opravě. 

V rámci úprav kostela bylo řešeno i zastřešení. Část střechy kostela je prosklená, řešila 

se otázka zaslepení střechy kvůli izolaci, nakonec se však podařilo zajistit finance pro 

výměnu normálního skla, které bylo už popraskané, za dvojitá skla s odsátým vzdu-

chem, která vyřešila problém tepelné izolace a zároveň zachovala v kostele přístup při-

rozenému rozptýlenému světlu. Dříve v kostele výrazně kolísala teplota, teplo bylo od-

váděno světlíkem, dnes je teplota v kostele stabilní, což je výborné i pro obrazy. Po za-

teplení kostela byl prostor i znovu vymalován, návrh na úpravu interiéru byl svěřen Mi-
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roslavu Radovi. Výmalba byla provedena v různých odstínech žluté a okrové 

v kombinaci s bílou barvou. 

Po revoluci sloužila modlitebna samozřejmě dále jako bohoslužebný prostor, ale pro 

svou výbornou akustiku byla využívána i ke koncertům a jako nahrávací studio, protože 

v té době nebylo kde nahrávat. V souvislosti s tím byla samozřejmě otevřena otázka 

prezentace tohoto prostoru. Jak už bylo zmíněno, evangelické sbory si potrpí na čistotu  

a jednoduchost prostoru. Nežádají žádnou okázalost, protože ta zbytečně odvádí pozor-

nost od toho, co je skutečně důležité. Nicméně tento prostor byl otevřen kultuře  

a bylo třeba zdůraznit „atributy kostela“, protože tento prostor tak veřejností chápán 

nebyl. Nehledě na to se tak otevřela možnost „mimonedělních kázání“. Tímto slovním 

spojením se snažím pojmenovat právě jedinečnou příležitost kázat evangelium mimo 

nedělní bohoslužbu. Do kostela přicházely děti, které tam koncertovaly v rámci svých 

škol a cizinci, kteří by ani klasickému kázání pro jazykovou bariéru nerozuměli. Z toho 

důvodu se obrazy zdály být nejvhodnějším řešením. Obrazy, ačkoliv „nekážou slovem“, 

jsou schopny znázornit biblické myšlenky, které pak v této podobě není třeba překládat 

do cizích jazyků. Takovému vyjádření rozumí každý. Obrazy promlouvají ke každému  

a ke každému něco trochu jiného a pokaždé trochu jinak. Záleží totiž na tom, co zrovna 

prožíváme, cítíme, v jakém naladění do modlitebny přicházíme. Obrazy v evangelickém 

kostele jsou vstřícným krokem ani ne tak k ekuméně, ale především k člověku jako ta-

kovému.  

 Varhany byly původně umístěny na galerii v presbytáři kostela, kde jsou dnes tyto 

obrazy umístěny. R. 1918 byly sboru z varhan odebrány kovové píšťaly. Uvažovalo se  

o koupi nových zinkových. V r. 1940 se projednával stav varhan, které byly poškozeny 

vlhkostí ze zahrady. Varhany měly být přemístěny na levou galerii a síň zajištěna izo-

lačním materiálem. R. 1958 byla projednávána úprava kazatelny a částečná výmalba 

modlitebny. R. 1959 byla dokončena přestavba modlitebny a na čelní stěně se objevil 

nápis: „Bůh láska jest; Kdo v lásce přebývá v Bohu, přebývá Bůh v něm.“ R. 1962 se 

pokračovalo v jednání o rekonstrukci a rozšíření varhan, které nakonec bylo schváleno. 

V r. 1966 probíhaly práce na odvlhčení modlitebny a mezitím byla projednávána oprava 

věže. Po přesunutí varhan na kruchtu a odstranění kazatelny
46

 vznikla v presbytáři kos-

tela prázdná stěna, členěná jen štukovými rámy, které tam nechal navrhnout už původní 

architekt a které sejmutím píšťal z varhan byly odkryty. Hrací pult varhan byl umístěn 

vpředu, aby byl varhaník blíže k celému dění. Po výmalbě kostela byl v jednom z rámů 

vepsán nápis, jehož znění je uvedeno výše. Tento nápis se ale nejevil jako dostačující. 

Prázdná byla hlavní stěna za kazatelnou a takový drobný nápis mohl spíš esteticky 

dráždit a vzbuzovat dojem nevyváženosti. Dočasně byl na Velikonoce vystaven 

v kostele Pašijní kříž Miroslava Rady.
47

  Jednalo se o křížovou cestu se „zastaveními“ 

rozpracovanými do samostatných obrazů, které byly složeny do tvaru kříže. Díky jeho 

dočasné instalaci se utvořil pravděpodobně další nápad na řešení prostoru. Nicméně 

Kříž jako takový není tolik vnímán jako obecný křesťanský symbol Kristova utrpení, 

ale naopak jako mocenský symbol katolické církve, který je spojen s kruciádami. Obec-

ně je zažito, že symbolem evangelické církve je Bible a kalich a katolické církve Ježíš 

na kříži. Kříž jako takový je pro mnohé evangelíky symbolem útisku předků a jeho 

umístění by bylo znesvěcením památky těch, kteří byli právě pod tímto symbolem utis-

kováni. Jednou z variant mělo být také proražení okna do dvora, ve kterém se modliteb-
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na nachází. Také se zvažovalo, že by se na stěně ponechal fragment varhan, nicméně ani 

jeden z nápadů nebyl vyhovující. 

Iniciátory obrazové výzdoby kostela byli farář Jaromír Dus a Miroslav Rada, který 

jako výtvarník vnímal estetickou nevyváženost prostorů a který se nabídl, že by mohl 

namalovat obrazy. S ohledem na helvetskou tradici Vinohradského sboru tento návrh 

nebyl přijat s nadšením a byl dlouhá léta projednáván. Přibližně deset let. Formou dis-

kusí se řešila možnost návrhů na řešení výzdoby kostela ze strany sboru, náměty na ob-

razovou výzdobu a konkrétní návrhy. Žádná anketa na dané téma neproběhla. Jedním 

z návrhů, který měl přednést jeden bohoslovec, později farář v Ostravě, byl návrh na 

ztvárnění symbolů víry, naděje, lásky a služby. Řešena byla také otázka, zda se bude 

jednat jen o jeden obraz, jeden velký na čelní stěnu, nebo se umístí do každého štukové-

ho rámu jeden. Nakonec bylo odsouhlaseno, že se bude jednat o obrazy,  

a vytvořila se zakázka pro Miroslava Radu, která nebyla nijak blíže specifikovaná. Vě-

dělo se, že obrazů bude pět, že dva z nich budou věnovány námětům ze Starého zákona 

a další dva z Nového zákona a že na středovém centrálním obraze by měl být znázorněn 

Kristus. Miroslav Rada vytvořil model pro představu, nicméně do instalace se stejně 

nevědělo, jak výsledné dílo bude vypadat. V okamžiku, kdy byla zakázka zadána, se 

přestala otázka obrazů řešit, znovu se otevřela až v okamžiku, kdy malíř ohlásil, že dílo 

už je hotové.  

Autorovi byly formou měsíčního honoráře hrazeny náklady na barvy, plátno, desky, 

atd… Instalace obrazů byla umožněna díky finančnímu daru Davida T. Stronga, mece-

náše tvorby Miroslava Rady. Před jejich instalací bylo jednu neděli po bohoslužbě 

umožněno si obrazy prohlédnout v ateliéru Miroslava Rady. Slavnostní odhalení
48

 obra-

zů bylo ohlášeno na Velikonoce 2000, tedy na 23. dubna 2000. V souvislosti s ním, jak 

je psáno v záznamu,
49

 započala bohatá diskuse, ve které vyvstaly otázky neinformova-

nosti, technické problémy s instalací obrazů a obavy z jejich nepřijetí ze strany sboru. 

Umístění obrazů bylo plánováno mezi dny 3. 4. až 15.4, kdy už měly být instalovány. 

Znovu se probíralo, zda diskuse ohledně instalace obrazů byly dostatečné, na tento fakt 

poukázal ve svém dopise ze 6. března i nastupující farář Martin T. Zikmund.
50

 Reakcím 

na obrazy bude věnována samostatná kapitola Reflexe. K odhalení obrazů byla vydána 

brožura – Cyklus obrazů pro Vinohradský sbor ČCE. 

 

2.5. Mojžíš 

 

Prvním obrazem, který se nachází v levé části modlitebny, je dílo nesoucí název 

„Mojžíš“.
51

 Právě při pohledu na tento obraz naši pozornost upoutá především postava 

starého muže, která nad hlavou drží desky Zákona. Zalitý světlem vystupuje 

z potemnělé scény na pozadí a společně s nahou ženou, nacházející se v pravém dolním 

rohu, vytváří přední plán kompozice malby.  

Pokud hned neupadneme v pohoršení z nahoty a naddimenzovaných ženských tvarů, 

jistě si všimneme, že žena za zády skrývá mísu s ovocem. Když se zamyslíme, uvědo-

míme si, že ani v katolických kostelech nebývají postavy zobrazovány nahé, pokud 

nejsou nositelem nějakého hlubšího poselství. Zobrazování nahoty jako takové bylo 
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 Viz příloha č. 15 
49

 Zápis ze schůze staršovstva. 
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 Farářem na Vinohradech od r. 2000 do r. 2007. 
51

 Viz příloha č. 16 
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zakázáno na zasedání tridentského koncilu.
52

 Nahota je buď vyjádřením čistoty a přiro-

zenosti, odkazem na neposkvrněnost prvotním hříchem, kterým je snědení ovoce ze 

stromu poznání, tzv. nudita naturalis. Nebo v jistém významu je zpovědí člověka, důka-

zem jeho nevinnosti, „obnažením“ pravdy, tzv. nudita virtualit.
53

 Když uvidíme nahou 

ženu, budeme se pravděpodobně prve domnívat, že náleží do dějství falešné modly na-

cházející se ve spodním plánu malby. Žena však svou levačkou upozorňuje na přítom-

nost Mojžíše a zprostředkované boží Slovo na deskách Zákona, které člověk od Boha 

obdržel. Ovoce za jejími zády je ve stejně ponurých odstínech jako výjev se zlatým 

býčkem. Jako kdyby nás upozorňovala na to, že budeme-li následovat Boha, nebude 

prvotního hříchu. 

Nalevo od ženy se ve tmě skrývá Mefisto, který nenápadně svádí pozornost na zlaté 

telátko na uměle vytvořeném piedestalu. Když srovnáme barvu, kterou je právě modla 

vymalována, uvidíme, že i autor sám vzal ve svém malířském záměru slávu a lesk tomu 

falešnému a že na obraze ve zlatě skutečně vynikají desky Zákona.  

V latinském překladu Bible, ve Vulgátě, je uvedeno, že tvář Mojžíše sestupujícího 

s hory za svým lidem byla „cornutam“, tedy v překladu „orožená. V některých středo-

věkých dílech se můžeme setkat s Mojžíšem, který je zobrazen s rohy. Jinde je naopak 

takový popis vykládán jako upozornění na mimořádnou Mojžíšovu osvícenou mysl,  

a tak jsou „rohy“ znázorněny jako dva světelné proudy odrážející se z Mojžíšova čela.  

Toto jeho gesto lze ale vykládat také jako autoritativní, může jím vyjadřovat svrchova-

nost zákona svěřeného Bohem. 

Navrátíme-li se k příběhu Mojžíše jako takovému, pochopíme, proč právě tento pří-

běh byl vybrán jako inspirace a předloha k tomuto obrazu. V jedné rovině je tedy příběh 

sám, Židé dlouho putují pouští, až dojdou pod horu Sinaj, na níž Mojžíš vystoupí a po 

projevu nedověry člověka obdrží od Boha Zákon. K lidem sestupuje s kamennými des-

kami, ale v tom vidí, že národ, který zanechal pod horou, mezitím ulil z vlastních šperků 

modlu, které se klaní. Mojžíš se rozzlobí a desky roztříští. Hospodin nakonec nakáže 

Mojžíšovi vytesat desky nové, poví mu také, jak postavit chrám na jeho počest, a tak 

Mojžíš znovu sestupuje mezi lid Izraelský a desky Zákona ukládá do Archy úmluvy, 

která je zdobena dvěma cherubíny a ulita ze zlata. V souvislosti s tímto příběhem je 

dobré uvědomit si, že je nevěra a nedůvěra Izraelitů především příběhem nás samot-

ných. Izraelský lid si nevytvořil modlu na základě nějakého promyšleného plánu, soška 

zlatého telete byla zhmotněním a znázorněním jejich a zároveň našeho strachu a po-
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 Tridentský koncil byl svolán papežem Pavlem III. v roce 1545 v italském Trentu. Řešila se na něm 
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chybností. Byla projevem potřeby člověka, který neměl sílu v ten okamžik upínat svou 

naději k Bohu, který se nijak hmatatelně neprojevoval. Zůstával jen představou 

v abstraktní rovině, pojmem. Z otroctví je vyvedl Mojžíš, a ten najednou odešel, byl 

pryč 40 dní a 40 nocí, to je spousta času pro zkoušku víry člověka. Izraelité byli otroky, 

takový stav činí člověka poníženým. Takový člověk je zvyklý podrobovat se někomu, 

něčemu nadřazenému, vznešenému. Takový člověk nevěří sám sobě a nakonec i Mojžíš 

ulil ze zlata schránu, do které ty desky schoval. Vytvořil takovou podobu, která byla 

uchopitelnější pro člověka v takovém stavu mysli. Také je možné sochu býčka a vůbec 

potřebu vytvářet si falešné modly chápat jako znázornění potřeby člověka skrývat se 

před zodpovědností a je také obranou před samotou. Lidé, kteří činí „zlo“, nebývají těmi 

romanticky líčenými Mefisty, bývají to naopak lidé tonoucí ve strachu, lidé ztrácející 

pevnou půdu pod nohama. Historie Exodu je věčná.
54

 Mnoho lidí neumí řešit náročné 

životní situace morálním způsobem, a tak nám tento obraz připomíná naději, kterou 

přináší žena zakrytím pokušení, naději v podobě Boha a jeho zákona. 

Také je tento obraz tak trochu paradoxem. Učí nás, promlouvá k nám a při tom hned 

to druhé přikázání zní: „Neučiníš sobě rytiny, ani jiného podobenství těch věcí, kteréž 

jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž u vodách pod zemí. 
Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti.“ (Ex 20, 4–5). V kontextu zlatého telátka bychom 

si měli především uvědomit, že svět kolem nás je obrazem nás samotných a že zničením 

modly nezabráníme sobě, abychom si nevytvořili jinou, jen v jiné podobě. Tento výjev 

nás učí, že se nemáme klanět a ctít falešné modly, ať už se jedná o cokoliv v našem ži-

votě. Máme se naučit být k sobě pravdiví, naučit se přijmout zodpovědnost sami za sebe 

a to, co vytváříme. 

 

2.6. Pláč Jeremiášův 
 

 Druhým obrazem hned zleva je „Pláč Jeremiášův“.
55

 Tento obraz je kompozičně 

náročnější. Dominujícím výjevem je Jeremiášova bledá postava zmítající se v bolesti, 

nahoře je oko boží, oko milujícího Otce, který pláče společně s prorokem. Jeremiáš ba-

lancuje na zdech labyrintu, v jehož pravé části se nachází poraněná ruka, která nám při-

pomíná prolití Kristovy krve. Vpravo pak kříž, který je zakončen ostnem, ostrým hro-

tem hřebíku.  Nad Jeremiášovou levou nohou je zobrazena tvář člověka, člověka, který 

bloudí v labyrintu, bloudí, protože neslyší Boží hlas, jenž by ho provedl tím cizím svě-

tem. Nad hlavou se pak tyčí tři kříže znázorňující Golgotu, místo, kde společně 

s Kristem byli popraveni dva lotři. Na obou stranách hory lebek se pak nachází další 

dva výjevy, jedním z nich jsou ženy sionské a druhým motivem jsou pak zatracení. 

Jeremiáš byl prorokem za vlády krále Joziáše (Josiáše), který byl posledním judským 

králem naslouchajícím Bohu. Po jeho smrti lid na Hospodina zapomněl, všichni ostatní 

králové ho odmítli a vedli své poddané k víře v modly. V ten okamžik Hospodin pro-

mlouvá k Jeremiášovi, který pak prorokuje Izraelcům zničení Jeruzaléma. Vyzývá lid, 

aby neposlouchali falešné proroky, a vybízí je, aby litovali svých hříchů, aby se navráti-

li k Bohu, ale lidé ho neposlouchají. Jeremiáš cítí obrovskou bolest z nevíry lidí, propa-

dá bezmoci a pláče nad hrozným osudem Jeruzaléma, nad osudem vyvoleného národa. 

Jeruzalém je nakonec pohlcen babylonskou mocí r. 597 př. n. l. Král Nabukadnezar je 

v roli vyvoleného, který realizuje moc Boží. Bůh je ale především milujícím otcem, 

trápí se, že musí za neposlušnost trestat svůj lid, a tak nakonec na svět posílá svého sy-
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na. V rámci typologie je Jeremiáš plačící nad zkázou Jeruzaléma vnímán jako předobraz 

Kristova zajetí, proto se v pozadí tyčí tři golgotské kříže a v bludišti není vidět jen blou-

dící tváře, ale i Kristovu dlaň připomínající vykoupení člověka ze hříchu. Konec muk 

sionských žen a možnost vykoupení. Hroby se už otevírají. Ve Starém zákoně se často 

setkáváme s tím, že se „někdo“ stává zosobněním lidu, tedy spojení dcera sionská nebo 

jeruzalémská je označením užívaným pro celý vyvolený národ. 

 

 

Zhynuly od slz oči mé, 

 zkormoutily se vnitřnosti mé,  

a vykydla se na zem játra má,  

pro potření dcery lidu mého,  

když i nemluvňátka a prsí požívající  

na ulicích města se svírají.  

A říkají matkám svým: Kdež jest obilé a 

víno?  

Když se jako zraněný svírají po ulicích 

města,  

a vypouštějí duše své na klíně matek 

svých.   

Kohoť za svědka přivedu?  

Koho připodobním k tobě, ó dcero Je-

ruzalémská?  

Koho tobě přirovnám, abych tě potěšil, 

panno dcero Sionská?  

Nebo veliké jest jako moře potření tvé.  

Kdož by tě zhojiti mohl? 

Proroci tvoji předpovídali tobě lživé a 

ničemné věci,  

a neodkrývali nepravosti tvé,  

aby odvrátili zajetí tvé,  

ale předpovídali tobě těžkosti,  

oklamání a vyhnání. 

Všickni, kteříž jdou cestou,  

tleskají nad tebou rukama, 

diví se a potřásají hlavou svou za tebou,  

dcero Jeruzalémská, říkajíce: To-li jest 

to město, 

o němž říkávali, že jest nejkrásnější a 

utěšením vší země? 

Všickni nepřátelé tvoji rozdírají na tebe 

ústa svá, 

 hvízdají a škřipí zuby, říkajíce:  

Sehlťme ji. Totoť jest jistě ten den, 

jehož jsme očekávali; jižtě nastal, vidí-

me. 

 

Pl 2, 11–16; BK 

 

 Obrať nás, ó Hospodine, k sobě, a ob-

ráceni budeme; obnov dny naše, jakž by-

ly za starodávna. 

 

Nebo zdali všelijak zavržeš nás, [a] hně-

vati se budeš na nás velice? 

 

Pl 5, 21–22; BK 

 

 

2.7. Jedni druhých břemena neste 

 

„Tedy řekl Ježíš učedníkům svým: Chce-li kdo za mnou přijíti, zapřiž sebe sám, 

a vezmi kříž svůj, a následujž mne. Nebo kdož by chtěl duši svou zachovati, ztratíť 

ji; kdož by pak ztratil duši svou pro mne, nalezneť ji.“ 

 

Mt 16, 24–25; BK 

 

Tomuto výjevu dominují dvě figury, první je postava Kristova,
56

 která podpírá muže 

nesoucího kříž. Ten může být odkazem na Šimona z Kyrény, kterého římští vojáci při-

nutili nést Ježíšův kříž cestou na Golgotu, nebo může představovat kohokoliv z nás. 
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Šimon z Kyrény, ačkoliv měl jistě strach, že skončí odsouzený jako Kristus, nesl jeho 

kříž, protože uviděl, kým Ježíš je. Podstatou Kristova poselství je pomoc „bližnímu 

svému“, a proto se na jeho šatu objevují dvě další tváře, třeba jedna z nich je právě tou 

naší.  

Napravo od nich je ztvárněno podobenství o milosrdném Samaritánovi, který vychází 

z Lukášova evangelia.
57

 V podobenství vystupuje člověk, který je zbit  

a oloupen. Zraněného nejprve najde kněz, který se od něho bez jakékoliv pomoci odvrá-

tí, to samé učiní i kolemjdoucí levita. Nakonec ho ošetří a přístřešek v hostinci mu zajis-

tí Samařan, kterým Židé opovrhují. Těmi lupiči mohou být hříšné myšlenky, které člo-

věka „přepadají“, Samařan může být ztotožněn s Kristem,
58

 který vyléčil jeho duši.  

Na vrcholku celého výjevu se nachází holubice, představující Ducha svatého. 

V Novém ani ve Starém zákoně se nesetkáme s pojmem Trojice. Bůh se zjevil trojím 

způsobem, v podobě Boha, Otce, který na zem vyslal svého Syna, a jako Duch svatý je 

tím, co skrze proroky promlouvá, eventuálně se zobrazuje v podobě plamenů, a to 

v případě Seslání Ducha svatého na Letnice. Trojjedinost je dogmatem víry, které je 

nejsnáze vysvětlitelným právě na rovnostranném trojúhelníku, jenž geometricky symbo-

lizuje Nejsvětější Trojici.
59

 Případně citace sv. Augustina“: „Tři uviděl a jednomu se 

poklonil: „Tres vidit et unum adoravit.“
60

 Proti Trojjedinosti existoval v počátku křes-

ťanství odpor, taková představa podle mnohých odporovala striktně monoteistickému 

náboženství. Spor o Trojjedinost byl definitivně ukončen formulováním dogmatu na 

prvním konstantinopolském koncilu roku 381.
61

 Formulaci „ve jménu Otce i Syna i Du-

cha Svatého“ známe z Matoušova evangelia.
62

 

 Pod levým křídlem holubice je kříž připomínající Kristovo vykoupení člověka 

z hříchu. Mně osobně toto ztvárnění holubice připomíná gotickou klenbu s visutým 

svorníkem a  volnými žebry, která jako kdyby říkala, že božím chrámem je celý tento 

svět a že nesení kříže není jen příběhem Kristovým, který už se stal, ale je také naším 

příběhem, který je věčný. Ostré hroty hřebů vyčnívající kolem celé scény nejsou jen 

odkazem na bolest Krista, ale také odkazem na bolest, kterou prožíváme my všichni,  

a ve které bychom si měli pomáhat. 
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 Lk 10, 30 
58

 IRENAEUS: Against heresis.Adversus haereses. In: Early Christian Writings, 

http://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book1.html, vyhledáno: 10. 3. 2013 
59

 Nejsvětější Trojice je nejjednodušeji symbolizována právě číslem 3. V geometrické podobě tedy 

zmíněným rovnostranným trojúhelníkem, průnikem tří stejných kruhů, případně třemi do sebe vepsanými 
kruhy. Více v ROYT 2006 

60
 Aurelius AUGUSTINE: De Trinitae. In: http://www.thelatinlibrary.com/august.html, vyhledáno 15. 

3. 2013 
61

 Konstantinopolský koncil vycházel z nikájského koncilu, který se konal roku 325. Bylo na něm 

zformulováno tzv. Nicejsko-konstantinopolské vyznání. Tato formulace byla v rozporu s tzv. Ariánstvím, 
které bylo právě na nikájském koncilu odsouzeno jako hereze, které věřilo, že Kristus společně s Duchem 

Svatým je podřízen Bohu Otci. Dnes je představa rovnocennosti Otce, Syna a Ducha Svatého odmítána 
např. unitáři, Svědky Jehovovými. Ačkoliv v souvislosti s judaismem a islámem používáme termín tzv. 

abrahámovského náboženství, křesťanství se právě přijetím tohoto dogmatu výrazně odchýlilo od společ-

ně sdílené nauky.  
62

 "Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, Učíce je zacho-

vávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen.“  

Mt 28, 19–20; BK  



30 

 

2.8. Lazaře, poď ven! 
 

Tato scéna zobrazuje především Lazarovo vzkříšení, o kterém evangelista Jan píše, 

že Lazar, který byl bratrem Marty a Marie, onemocněl.
 63

 Sestry poslaly pro Ježíše, přá-

ly si, aby Lazara uzdravil. Ten však k Lazarovi do Betánie přišel, až když byl mrtvý  

a tělo se známkami rozkladu leželo už čtvrtý den v hrobě. Ježíš nařídil, aby byl kámen, 

který zakrýval vchod do hrobky, odvalen. Marta Krista upozorňovala na to,
64

 že je po-

hřbený už čtvrtý den, proto bývá zobrazována, jak si svým pláštěm přikrývá nos. Ježíš 

však vešel do hrobky a mocným hlasem zavolal: „Lazare, pojď ven“ a Lazar vyšel 

z hrobky zabalený do pruhů látek, ve kterých byl pohřben. Tento Kristův zázrak pro-

bouzel naději, že každý umírající bude nakonec vzkříšen k věčnému životu. V díle ně-

kterých církevních autorů, např. Petra Chysologa, který byl biskupem v Ravenně někdy 

od roku 433, je vykládáno Lazarovo vzkříšení jako návrat z podsvětí, odvalení kamene 

jako sejmutí hříchů, které uvrhly Lazara do temnoty. Obdobným způsobem je Kristus 

líčen i v Nikodémovu protoevangeliu. Lazarovo vzkříšení je v každém případě chápáno 

jako předobraz Kristova vzkříšení a jeho zázraky uzdravení mohou být vyloženy jako 

snětí hříchu z člověka a jeho vzkříšení při Posledním soudu.
 65

  

Při čtení tohoto obrazu je dobré neopomenout fakt, na který je zde upozorňováno,  

a to ten, že Kristus je jen prostředníkem moci Boha Otce. To je zde ztvárněno pozlace-

nou rukou na samém vrcholu celého výjevu. Žena klečící vedle Lazarova bezvládného 

těla, může být jednak jeho sestra Marta,
 66

 která Krista doprovázela k bratrovu tělu, ne-

bo kterákoliv milující a opuštěná žena v modlitbě prosící o pomoc. 

Za Kristem se nachází zástupy lidí, kteří mají ruce sepjaté v modlitbě, nad nimi se 

vznáší andělé, na pozadí jsou rozesety kříže, obracejí se k Bohu a jeho Synovi, aby 

z nich sňal hříchy a bolest stejně jako muž, který se vkleče obrací k Bohu, aby mu dal 

sílu, se kterou by mohl nést svůj úděl. 

 

2.9. Druhý příchod  
 

Tento obraz,
67

 ačkoliv je hned třetím zleva, jsem nechala k výkladu na konec 

z jednoho prostého důvodu. Jeho náročná kompozice a vybrané náměty jsou symbolic-

kým propojením Starého a Nového zákona a jsou „odleskem budoucnosti“ v přítomném 

okamžiku, v Kristu. 

Kristův druhý příchod ohlašují andělé na nebeské polnice, troubí k Poslednímu sou-

du, troubí, aby probudili mrtvé a ohlásili Kristův příchod. Vykupitel, vítěz nad smrtí, 

přichází a zlo, které se v podobě hada svíjí společně s tvářemi zlovolných a na smrt ne-

mocných pod kopyty oslátka, je poraženo. Tento motiv však není jen druhým přícho-

dem Krista, ale i jeho vjezdem do Jeruzaléma. Kristus je zde znázorněn nejen jako ukři-

žovaný, viz scéna na jeho hrudi, ale také jako žehnající, trním korunovaný  

a bolestný se všemi svými ranami. Ztvárnění tohoto námětu může být také odkazem na 

Trůn milosti, Thronus gratie, který poukazuje na Boha Otce, jak přijímá ukřižovaného 

Syna. Jedná se o vyjádření lásky Boží k člověku, pro jehož spásu Bůh obětoval svého 
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 Viz příloha č. 19 
64

 „Dí Ježíš: Zdvihněte kámen. Řekla jemu Marta, sestra toho mrtvého: Pane, jižť smrdí; nebo čtyři 

dni v hrobě jest.“ J 11, 39; BK 
65

 „Řekl jí Ježíš: já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude.“ J 11, 25; BK 
66

 „Tedy Marta, jakž uslyšela, že Ježíš jde, vyšla proti němu, ale Maria doma seděla.“ J 11, 20; BK 
67

 Viz příloha č. 20 a 21 
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prvorozeného Syna, který usedne na Trůn. Bůh Otec je zde v tomto případě v podobě 

božího oka. 

Druhým nejvýraznějším motivem na tomto obraze je scéna Poslední večeře, která se 

nachází ve spodní části malby. Netradičním natočením stolu se podařilo malíři vtáhnout 

diváka do děje a pozvat ho k večeři Páně. Tímto přestává být tou poslední, ale tou, kte-

rou si budeme připomínat do Druhého Kristova příchodu jeho oběť. U stolu nesedí 

apoštolové, jak jsme zvyklí, Kristus je ve společnosti věřících a těmi jsou nejen dospělí, 

ale i děti, nejen „moudří“, ale i blázniví a nemocní. Ačkoliv je tento výjev pojat netra-

dičně, podstatou Poslední večeře bylo Ustanovení svátosti oltářní, kdy Ježíš obvykle 

bývá zobrazen, jak žehná na stole položenému chlebu a vínu.
 68

 V tomto případě kalich 

podává Kristus muži po své levici a ten ho s dlaní na srdci pokorně v mírném úklonu 

přijímá.
69

 Protože chléb, v katolickém prostředí hostie, je symbolem Kristova těla, po-

všimněme si, že jeho tělo je pokryto „pásy“, které připomínají třísky z břevna kříže  

a zároveň skývu chleba. Částečně pokrývají i beránka v míse uprostřed stolu, který je 

symbolem Kristovy oběti, a několik jich také najdeme omočených v kalichu s vínem. 

Takový detail propojuje celý tento výjev a z jednotlivých motivů vytváří jediný celek. 

Upozorňuje totiž na Kristovu roli Vykupitele, na jeho utrpení na kříži, ale zároveň zvěs-

tuje naději, kterou nám jeho oběť přináší, jeho Druhý příchod.  

 

„Večeře Páně, zajisté, ale už ne „poslední večeře Páně“, kde byli podle podání 

jen učedníci. Ale cožpak při večeři Páně, kterou na Vinohradech slavíme, jsou jen 

učedníci? Ovšemže ne. Jsme zde shromážděni jako roztodivná společnost, muži a 

ženy různého věku a původu, někdy s námi jsou i děti, a všichni čekáme, že další 

zpovzdálečí ještě přijdou: naši přátelé a příbuzní, naše děti, naši vnuci, katolíci i 

pravoslavní, vzdálení nám nyní i blízcí. A v čele stolu Kristus, podávající kalich, a 

budující tak společenství usmířených jeho hostitelskou blízkostí. Takový je cíl, který 

sleduje Kristus, když do tohoto shromáždění přichází: Aby nás usmířil u svého sto-

lu. Usmířil s Bohem a usmířil navzájem. Kdo do tohoto shromáždění vstupuješ, od-

lož svou nesmiřitelnost a věz, žes pozván ke smíření.“
70

 

Prof. ThDr. Pavel Filipi 

 

Obraz je komponován tak, že kazatelna překrývá část výjevu, a příběh shledání mar-

notratného syna s otcem,
71

 který je znázorněn na zádech postavy otáčející se k nám zá-

dy, která právě představuje marnotratného syna, nám připomíná, že Bůh přijímá do své 

náruče i své hříšné syny a dcery a že je především milujícím Otcem. Farář při kázání 

tímto vstupuje do dějství na plátně a stává se součástí společnosti večeře Páně.  

                                                 
68

 „A když oni jedli, vzav Ježíš chléb, a dobrořečiv, lámal, a dal učedlníkům, a řekl: Vezměte, jezte, to 

jest tělo mé. A vzav kalich, a díky činiv, dal jim, řka: Píte z toho všickni. Nebo to jest krev má nové smlou-

vy, kteráž za mnohé vylévá se na odpuštění hříchů. Ale pravímť vám, žeť nebudu píti od této chvíle z toho-
to plodu vinného kořene, až do onoho dne, když jej píti budu s vámi nový v království Otce svého.“ Mt 26, 

26–29; BK 
69

 „A vzav chléb, a díky činiv, lámal a dal jim, řka: To jest tělo mé, kteréž se za vás dává. To čiňte na 

mou památku. Takž i kalich, když bylo po večeři, řka: Tento kalich jest ta nová smlouva v mé krvi, kteráž 
se za vás vylévá.“ Lk 22, 19–20; BK 
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 RADA 2000 

71
 „Otec synovi odpouští bez výčitek a bez podmínek. Ani to není opomenutí, ale záměr. Ježíš také cel-

níkům a hříšníkům žádné podmínky neukládá. Stačí, že přicházejí do společenství s ním, k jeho stolu. 

Takto jedná s hříšníky Bůh, a proto s nimi tak jedná i on, Ježíš. Žádné lidské provinění nemůže být větší 
než Boží milosrdenství.“ (MAREŠ 2005) 
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Pod Kristovou pravicí vidíme výjev znázorňující podobenství o moudrých  

a pošetilých pannách.
72

 Nabádá nás, abychom se připravovali na hodinu, v níž přijde 

Syn člověka, abychom byli bdělí, protože neznáme hodinu, v níž má přijít. Naproti pan-

ně moudré a pošetilé, pod levicí Kristovou, vstávají mrtví z hrobů nebo trhlin  

a prasklin rozestupujících se v zemi.  

Ukřižování na Kristově hrudi je odkazem na vykoupení člověka z hříchu Adamova, 

který často bývá znázorňován jeho lebkou u paty kříže. Hora lebek, Golgota, bývá uvá-

děna v apokryfních textech jako místo, kde byl Adam pohřben a dřevo kříže, na kterém 

byl Kristus ukřižován, pak bývá ztotožněno s dřevem ze stromu života. S tímto výkla-

dem se setkáváme především ve středověkém umění, kdy kříž nabývá skutečně podoby 

stromu, který je osekán od drobných větví. Ukřižování je jedno z nejzávažnějších a také 

nejrozvinutějších a nejčastěji ztvárňovaných námětů křesťanské ikonografie. Dost často 

se setkáme s vícefigurálním ztvárněním, kde není zobrazena pouze Pannou Marií s Kris-

tovým oblíbencem Janem Evangelistou, případně s Máří Magdalenou, která nejčastěji 

bývá znázorněna s nádobkou vonné masti pod Ježíšovýma nohama, ale právě i se setní-

kem, Longinem, vojáky, kteří hrají kostky o Kristův šat. Kristův kříž na Golgotě mnoh-

dy nestojí osamocen, po Kristově levici a pravici se nachází dva lotři, kteří jsou ukřižo-

vání společně s ním. Jak to známe z kanonických evangelií, jeden z nich uviděl Krista 

v jeho podstatě a osvobodil svou duši. Znázornění Kristova těla rozlišujeme na dva ty-

py, a to „Christo vivo“ a „morto“, „vivo“ zachycuje Krista chvíli před jeho smrtí, „mor-

to“ pak bezvládné Kristovo tělo se svěšenou hlavou. V tomto případě vidíme, že z rány 

na boku prýští krev, ale Longinus zde zobrazen není, jen rána na boku odkazuje na to, 

že probodl Kristův bok. Ikonografie klade důraz na význam pravé strany. Lotr po pravi-

ci Kristově bude spasen, protože to je strana věčného života.  

Jak už jsem dříve předeslala, tento výjev není jen Kristovým druhým příchodem, ale 

také je odkazem na jeho vjezd do Jeruzaléma, kam Kristus přijíždí na oslátku, aby se 

naplnila slova proroka Izajáše,
73

 který předvídal návrat židovského krále.  Prvním Kris-

tovým příchodem je jeho narození v Betlémě. Svým příchodem naplnil mnoho proroc-

tví, při svém prvním příchodu byl služebníkem, při svém druhém bude králem.
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 „Tehdy podobno bude království nebeské desíti pannám, kteréžto vzavše lampy své, vyšly proti ženi-
chovi. Pět pak z nich bylo opatrných, a pět bláznivých. Ty bláznivé vzavše lampy své, nevzaly s sebou 

oleje. Opatrné pak vzaly olej v nádobkách svých s lampami svými. A když prodlíval ženich, zdřímaly 
všecky a zesnuly. O půlnoci pak stal se křik: Aj, ženich jde, vyjděte proti němu. Tedy vstaly všecky ty pan-

ny, a ozdobily lampy své. Bláznivé pak opatrným řekly: Udělte nám oleje svého, nebo lampy naše hasnou. 
I odpověděly ty opatrné, řkouce: Aby se snad nám i vám nenedostalo. Jděte raději k prodavačům, a kupte 

sobě. A když odešly kupovati, přišel ženich, a které hotovy byly, vešly s ním na svadbu. I zavříny jsou 

dvéře. Potom pak přišly i ty druhé panny, řkouce: Pane, pane, otevři nám. A on odpověděv, řekl: Amen, 
pravím vám, neznámť vás.“ Mt 25, 1–12; BK 

73
 „Povězte dceři siónské: „Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na 

oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu.“ Mt 21, 5; BK 
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3. Reflexe 

 
„Na Velikonoce se obrazy zahalují, my jsme je odhalili.“ 

Jaroslav Deml 

 

Jako metodu, jak už jsem v úvodu uvedla, jsem zvolila techniku polo-

strukturovaného rozhovoru. Tato metoda mi umožnila získat odpovědi k otázkám týka-

jícím se několika vymezených okruhů a zároveň poskytla prostor pro případné doplňují-

cí otázky. Protože téma přístupu k výzdobě evangelické modlitebny obecně, i konkrétně 

evangelické modlitebny v Korunní 60, je velmi citlivým tématem, rozhodla jsem se na-

konec jako podpůrného prostředku k rozhovorům využít anonymního anketního formu-

láře, který neslouží jako výchozí pramen, ale spíše jako doplňující nástroj, jehož cílem 

bylo rozšířit spektrum možností náhledu na celou problematiku.  Ne všechny otázky, 

které byly položeny, jsou v rámci reflexe vyhodnoceny. Některé z nich byly vytvořeny 

pouze za účelem získat informace o podmínkách, ve kterých se tento nápad zrodil, 

nicméně jsem se rozhodla uvést několik citací, které zahrnují podněty, které vedly 

k vytvoření celého konceptu a které dotváří kapitolu Cesta k obrazům. V rámci této ka-

pitoly bych také ráda uvedla citace z evangelického časopisu Český bratr a z revue 

Fragmenty, kde je problematika reflexe obrazů v rámci evangelického sboru také rozví-

jena, v případě revue právě se samotným autorem tohoto cyklu. 

Protože výzkum je anonymní, informátorům jsem v rámci vyhodnocení změnila 

jména. Na následujících řádcích budu tedy uvádět citace s pseudonymy, které jsem jed-

notlivým informátorům určila. Jak už jsem uvedla v úvodu, respondentů ze strany mužů 

bylo pět ve věku 39 až 87, ženy byly dotazované pouze dvě a jejich průměrný věk činil 

přes 70 let. Anketní lístky vyplnilo 23 lidí různých věkových skupin a 2 odmítli formu-

lář vyplnit a jakkoliv o daném tématu hovořit. 23 lidí činí zhruba polovinu z průměru 

běžné návštěvnosti bohoslužeb za toto zimní období.  

Jak vůbec vznikl nápad s instalací velkoplošných obrazů do slepých oken presbytáře? 

 
„Před malováním tam byl biblický text na přední stěně. Po malování kostela se ře-

šilo, co tam dát.“ 

Marie Koutná 
 

„Já si pamatuju, že tam bylo něco strašného. Opticky malé písmo: Bůh láska jest. 

Veprostřed toho dlouhého středního pole. To bylo strašné, to mě až rozčilovalo, po 

té výtvarné stránce. Protože to bylo velice nevyvážené.“ 

Marek Rezler 
 

„První, co napadne člověka jak zkostelovatět prostor je že teda kříž, kříž řekli ne, 

to je moc katolický – kříž se stal symbolem mocenského křesťanství, symbolem kří-

žový války - tak řekl no tak dobře, tak teda nějaký obrazy z toho příběhu, kterej je 

pro nás konstitutivní, tj. biblického příběhu“ 

Pavel Soukup 
 

„V té době se tam hodně nahrávalo, protože kostel má velmi dobrou akustiku. 

Haken tam nahrával biblický písně a také orchestrální písně se tam nahrávaly. Ne-

brali to jako modlitebnu. Nějaký ten symbol jsme tam měli - byl tam kalich -  to byl 

jeden z důvodů, který teda některé lidi přesvědčoval. Není to nahrávací studio, ale 

bohoslužebná místnost.“ 

Marie Koutná 
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Jakým způsobem reagovali členové sboru na tento nápad?  

 
„Začalo to budit kontroverze, když už se vědělo, že obrazy jsou dokončeny, že se 

to bude instalovat. Rozhodnuto bylo deset let předtím.“ 

Pavel Soukup 

 

Objevovaly se samozřejmě argumenty, které poukazovaly na to, že k reformované tra-

dici obrazy nepatří, důležité je slovo v podobě kázání. 
 

„Fakticky ale i v Ženevě, ten kostel, kde kázal Kalvín, tam je boční kaple, kde 

jsou okna barevná, a tam jsou obrazy, a to nikdo tehdy při reformaci nerozbil. Bylo 

by nespravedlivé říkat, že prostě ta kalvinistická, nebo reformovaná tradice, nemá 

obrazy, ve švýcarských kostelích je spousta obrazů. Švýcarsko je zajímavé tím, že 

když se někam postavíte a rozhlédnete, tak vidíte pět kostelů v horách a dost často 

lidi v neděli na ty bohoslužby nedošli kvůli sněhu, nebo počasí, a tak na vnější zeď 

často malovali obrazy, především Kryštofa, jak nese Ježíše, ale i jiné motivy. Takže 

se těm lidem stačilo zastavit a oni koukali na ty obrazy a připomněli si to všechno a 

jako by byli v kostele. Říká se tomu taky Bible pro chudé, když nebyl tisk, tak to 

všechno v reformované církvi taky bylo.“ 

Jaroslav Deml 
 

„Protestant to má v Čechách  těžký. Musí mít ještě nějakej extra  důvod, že je 

protestant, že proti něčemu protestuje, a takže ten v Německu nebo v Holandsku, 

kde jsou většinový, tak jako jde bez diskusí, tak český evangelíci, který kromě toho 

naprosto většinovýho ateismu, vůči němuž se vymezujou, pořád dávaj taky trochu 

bacha, aby to nebylo úplně stejný jako katolický, protože pak by nebyl raison d´etre 

vlastně samostný existence. Tak v tomhle ta ostražitost jakoby ještě je větší než na 

západ.“ 

Pavel Soukup 
 

„Tam je důležité, že se nic nezobrazuje, aby se tomu člověk klaněl. Paradoxně 

to druhé přikázání lidé vztahují na ty obrazy a přitom že se v té spotřební společ-

nosti klaní tisíci jiných věcí a tomuhle se vlastně neklanějí.“ 

Oldřich Reinl 

 

Samozřejmě se také objevily protesty vůči proporcím figur, které jsou charakteristické 

pro dílo malíře Miroslava Rady. Také ale argumenty, které veškerá proti vyvažovaly.  
 

„No já myslím, že je to takové velmi hluboké Radova dobré teologické rozpoznání, 

že křesťanství je zemité. Že, a to i ten protestantismus, nemá žádnou mystickou 

vlastní tradici. Zdůrazňuje právě Ježíšovo vtělení. Že Bůh se stal v Ježíši Kristu 

člověkem, to znamená, že tělo není něco, co bychom měli zahalovat a tak jako 

zduchovňovat a proměňovat v gotický ideál. Gotické rysy prostě nejsou evangelický 

ideálem.“ 

Pavel Soukup 
 

„Mně se líbily ty velké ruce, velké nohy, protože to je takové gruntovní, ten člověk 

ví, o co běží, ten pevně stojí na zemi, pevně to bere do ruky.“ 

Marek Rezler 
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„Mně se třeba na těch obrazech líbí hlavně to, že jak jsou veliký, tak že je na nich 

spousta drobných detailů. Mám někdy tendenci k tomu přistupovat tak, že si z těch 

velkých obrazů dělám výřezy.“ 

Martin Láb 

 

Jedním z nich byl například fakt, že do kostela chodí cizinci, děti, kteří kázání jako ta-

kovému buď vůbec nerozumí pro jazykovou bariéru, nebo nejsou zvyklí pracovat 

s abstraktními pojmy. Právě ty nejjednodušší věci života se někdy musí říkat zbytečně 

složitě, slova jako kdyby nedokázala vystihnout podstatu. Umění ale je schopné to, co 

složitě budeme hodiny líčit, vyjádřit symbolem. Také, jak už bylo výše zmíněno, domy 

církevních sborů nesloužily a neslouží jen jako modlitebny, ale jsou to víceúčelové bu-

dovy, které se snaží zajistit také kulturní osvětu, a proto je dobré, když takový prostor 

nese atributy, podle kterých je možné ho identifikovat jako bohoslužebný. Zazněl zde  

i názor, že instalace obrazů umožňuje rozjímání nad motivy, které jsou na obrazech 

ztvárněny.  
 

„V evangelické zbožnosti se říká, že má každý vydávat svědectví. Malíř ho vy-

tváří malováním. Když je někdo člen sboru a muzikant, tak skládá hudbu, to je taky 

svědectví, stejně tak i malování. Je to vyjádření tady toho společenství. No a já 

jsem říkal, že by i kameny měli kázat, nejen farář česky.“ 

Jaroslav Deml 

 

Také vyzdvižení volby autora v mnohých případech padlo jako pozitivum, protože život 

malíře Rady je spjat s tímto prostorem a sborem a Vinohradský cyklus byl jeho darem, 

výpovědí a poděkováním. 
 

„Taky se objevil hlas, že třeba už je pře-Radováno v naší církvi. Říkal jsem na 

to, že by byla ostuda, kdyby měl obrazy všude a ne tam, kde byl doma. Celý život 

poslouchal kázání, která se tam kázala. Tím obrazem vyjadřuje to, čemu my věří-

me.“ 

Jaroslav Deml 
 

„Já myslím, že když jde o obraz v kostele, tak že nejdůležitější je jakási základní 

důvěra toho společenství, vůči autorovi, že ten autor ani se nechce rouhat, ani ne-

chce provokovat, pohoršovat, nebo cokoli.“ 

Jaroslav Deml 

 

Mnozí vnímali obrazy v pozitivním slova smyslu jako pokrokové, trochu provokují-

cí, naopak některým se zdála výzdoba modlitebny jako krok poplatný tehdejšímu tren-

du. V rámci rozhovorů byli informátoři zvoleni tak, aby byly zastoupeny oba úhly po-

hledu i případná rozpolcenost a dala se zjistit veškerá možná stanoviska, se kterými je 

k dané problematice přistupovat. Na základě odpovědí v anketních lístcích bylo znatel-

né, že respondenti s výzdobou převážně souhlasí, bylo zejména poukazováno na prázd-

notu celého prostoru po přemístění varhan na kruchtu a na „němou pobídku“, kterou 

představovaly prázdné štukové rámy na čelní stěně kostela. Síly absolutního souhlasu  

a protestu byly vyrovnané, většina sboru nacházela na tomto nápadu jistá pro  

i proti, a tak spektrum zástupců bylo pestré - od absolutního ne, přes „spíš ne“, ke „spíš 

ano“ v naprosté ano. 

Po jedné z bohoslužeb, když bylo dílo dokončeno, bylo lidem ze sboru umožněno jít 

se na hotové obrazy podívat přímo v autorově ateliéru. Jeden člen sboru hodnotil zpětně 

tento krok jako odvážný, protože obrazy jsou velkého formátu a jsou vytvářeny s tím 
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záměrem, že na ně bude pohlíženo nejblíže z pěti metrů. Prostřední obraz se do ateliéru 

nevešel a bylo možné si prohlédnout jen jeho jednotlivé části. Mladší osazenstvo sboru 

bylo nadšeno netradičností tohoto uměleckého díla, starší generace byla konzervativně 

kritická. 

Na změnu prostoru bylo převážně reagováno pozitivně, mnozí z dotazovaných vní-

mali, že prostor těmi obrazy byl „dokončen“. Nicméně změna byla samozřejmě velká  

a nezvyklá, obrazy se staly dominantou kostela. Někteří ocenili obsahovou stránku díla, 

jiným zase způsob ztvárnění připadal do kostela nevhodný a „agresivní“. Pro mnohé se 

nejedná o kontemplativní dílo právě pro „moderní“, barevné a živé pojetí námětů. Padla 

zmínka o tom, že mnohá díla Miroslava Rady jsou abstraktnější a že se domnívali, že  

i do této modlitebny bude vytvořeno něco v tomto duchu. Nicméně každý se pozastavil 

nad motivy díla a dotazoval se na význam. 

 

„Protestanti protestují a je to takovej určitej bdělej postoj racionální 

argumentace  příběhů a diskusí o tom, jaký politický postoje a etický postoje 

k těm a těm věcem zaujímat. A ta určitá hranatost protestantismu si myslim, 

že tam je dobře daná. Souhlasim, že to není meditační umění.“ 

Pavel Soukup 

 

Jiní byli pohoršeni některými prvky na obrazech, mezi nejčastěji zmiňované patří právě 

nahá žena na obraze Mojžíš. Jako urážlivý se jim jevil také jejich dojem z toho výjevu, 

a to že žena ztělesňuje „odpadnutí“, hřích a patriarchální náhled na Evu jako „svůdnici“. 

Dále pohoršovala „ošklivá“ tvář Ježíše a obecně naddimenzované proporce figur a Be-

ránek Boží podobající se dle slov některých více králíkovi než beránkovi. Protože mno-

zí znají dílo Miroslava Rady z ilustrací dětského zpěvníku „Buď tobě sláva“, malby 

v nich probouzely dojem, že byly malovány pro děti. Tento dojem autor proslovem, 

kterým obrazy uvedl, vyvrátil. Poodhalil jejich hloubku a svůj osobní vztah k tomuto 

obrazovému cyklu. 

 

„Byl jsem v pozici takový lehce schizoidní, protože mně se ty obrazy líbily, 

nemám s tím problém, protože jsem schopnej si říct tu symbolickou hodnotu a 

nějaký modlářství mě z toho nečouhá a ten argument, aby ten kostel měl atributy 

kostela, když se půjčuje „venkovnim“, mě prostě přesvědčuje v tom, ale zároveň 

jsem chápal ty starší lidi, který byli proti a za něčim si stáli. Ten postoj nebyl 

ideologický. A zároveň měli rádi ten sbor“ 

Pavel Soukup 

 

Na otázku, jak na členy sboru obrazy působí v současnosti, jsem se setkala s odezvou 

přinejmenším smířenou. Oceněna byla proměna prostoru, která byla hodnocena 

s obrazy jako „příjemná“, „útulná“. Obliba obrazů rostla s poodkrýváním jejich hlubo-

kého poselství. Nicméně se objevují i takové názory, které stále striktně zastávají názor, 

že obrazy samy o sobě jsou v pořádku, ale nikoliv v bohoslužebném prostoru. Avšak 

zvyk zaoblil hrany vyhraněných „ne“, přece však v některých stále přetrvává lítost 

z rozptýlení, které obrazy dle jejich slov zapříčiňují, během kázání. 

Skepse k výtvarné tvorbě v kostele může být zapříčiněna i dojmem, že autor jím pre-

zentuje především sebe a nikoliv myšlenku - „vystavování sebe na odiv ostatním“. 

Nicméně Tomáš Pavelka, farář v Lounech a šéfredaktor evangelického měsíčníku v  

r. 2009, v časopise Český bratr uvedl: „Jak soudím, umění je naopak vyjádření něčeho, 

co se neomezuje jen na mou duši – co bude žít dál, i když já už tu nebudu. Umění žije 
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samo od sebe.“
74

 Od téhož autora bych ráda uvedla ještě jeden úryvek, který se nachází 

v tomtéž článku jako ten předchozí. „Na mapě je celá krajina zjednodušeně, nejsou tam 

žádné kytičky ani ptáčci. To proto, abychom se v krajině nějak vyznali. Umění funguje 

stejně. Dělá svět přehlednější a díky němu, můžeme vůbec něco pochopit. Stvoření však 

mluví tisíci hlasy, má nekonečně podob a chápe je jen Stvořitel.“ Právě ty nejjednodušší 

pravdy života se někdy musí říkat hodně složitě a ne proto, aby byl složitou formulací 

podnícen „ne/zájem“ posluchače a povzbudilo ho to v přemýšlení, ale z toho důvodu, že 

„obrazotvornost“ slov je v jistém smyslu omezena. Vyjádření myšlenky obrazem má 

také tu výhodu, že napomáhá překročit jazykovou bariéru.  

Další možnost náhledu nám umožňuje následující úryvek z článku „Obrazy na slabou 

mysl obvazy“, jehož autorem je Jiří Hoblík, český religionista a farář ČCE.  

 
„To možná spíš člověk potřebuje pomůcky, aby dozrával na cestě k Bohu. A právě 

taková zralost je pozitivní stránkou oněch kritických hebrejských postojů. Jen si 

povšimněme, že proroci nekreslili obrázky, jen tu a tam něco znázornili, ale hlavně 

mluvili. Sdělovali Boží řeč. Je-li tomu tak, znamená to pro nás, že prostřednictvím 

Bible se setkáváme s Bohem. Neuvidíme ho očima, ale uvědomíme si jej myslí. (To 

říkám nevěda, co je to za nemoc – podceňování mysli.) Mysl může vidět, jak je Bůh 

přítomen ve svém jménu a v myšlence „Jsem, který jsem“, jež má bezpočet význa-

mů. Má ty významy, protože také myšlenkou, nanejvýš mocnou myšlenkou, myšlen-

kou v promluvení stvořil Bůh viditelný i neviditelný svět. A tak se víra obejde. A tak 

se víra obejde bez obrazů. Je lépe se soustředit na myšlenku Boha, abychom zůstá-

vali ve spojení s ním, než se snažit o přidržování víry oklikami anebo odbíhat, byť 

družně, k podružnostem. Vždyť reformace objevila znovu to, co je obsaženo v pro-

rockých knihách: člověk by se měl starat, aby do vztahu k Bohu dozrával při vlastní 

odpovědnosti. Víru má buď v sobě, uvnitř, anebo nikde. Nikdo a nic vně za něho 

jeho život neodžije a ani jeho víru neodvěří.“ 

Jiří Hoblík 

 

Těmito slovy reagoval na otázku „zda patří výtvarné dílo do evangelického kostela“ 

znovu reagoval starší ze dvou synů Miroslava Rady následujícím způsobem. 

 
"Na otázku na tělo (Jak vnímáte výtvarná díla v evangelických kostelích?) se mi 

těžko odpovídá prostým „kladně“ či „záporně“, protože se jedná o artefakty růz-

ných kvalit.  Kdyby otázka zněla: „Patří výtvarné dílo do evangelického kostela?“, 

řekl bych:    Samozřejmě ano! A pokud možno dílo té nejvyšší kvality, neboť již král 

Šalomoun k oslavě Boha používal materiály a díla té nejvyšší kvality a hodnoty.“ 

Naše modlitebny by měly být místem, kterému je věnována péče; místem, kde se cí-

tíme dobře a které prezentuje to, čemu věříme a co je pro nás důležité.“ 

 

„Výtvarné dílo v kostele by mělo v sobě propojit hned několik funkcí: 

1. Opticky, kompozičně řešit – dotvářet, oteplovat a ochucovat interiér; je jako ko-

ření, které dá vyniknout jídlu, doladí ho. 

2. Vydávat svědectví o Božím jednání na této zemi a tím i nevěřícímu návštěvníkovi 

říkat: „Tady není běžný koncertní sál, divadlo, posluchárna, veřejné shromaždiště 

nebo čekárna, tady je místo, kde se můžeš dozvědět něco o Bohu a jeho vztahu k 

člověku, tedy i k tobě… Tady není běžný bufet s párkem v rohlíku, tady je nabízeno 

občerstvení ducha a duše, protože nejen chlebem živ jest člověk“. 

3. Dávat nám zvláštní možnost rozjímat, zastavit se, zklidnit roztěkanou mysl a ná-

sledně se lépe koncentrovat na slyšené slovo. 
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4. Případným zahraničním návštěvníkům bohoslužeb (ale i malým dětem) by vý-

tvarné dílo mělo poskytnout adekvátní alternativu ke slovu mluvenému. Těm, kteří 

nerozumějí řeči „domorodců“, zprostředkovává příběhy, svědectví či kázání pro-

střednictvím soch a obrazů.“
75

 

Ondřej Rada 

 

 Tuto kapitolu bych ráda zakončila slovy Miroslava Rady, která pronesl 

v rozhovoru s Ivanou Haslingerovou pro revue Frangmenty. 

 

 

„Stejně nerozumím, jak Vás, jako věřícího evangelíka, vůbec napadlo, že budete 

malovat obrazy do evangelických kostelů. Vždyť od dětství jste musel být veden k 

tomu, že do  Vašich modliteben obrazy nepatří? 

 

Od dětství jsem tak byl možná vedený; ale když jsem „rozum bral“, uvědomoval 

jsem si za totality, kdy byla biblická zvěst nežádoucí, že je nutné vyjadřovat ji všemi 

možnými způsoby, tedy i obrazy.“ 

 

„Neuražte se, ale tento emocemi nabitý obraz mi připomíná katolické barokní 

umění. Není na něm sice ta nádhera, zlato a pompa, ale obsahem a dějovým napě-

tím působí na člověka podobně. Vybídne ho k přemýšlení a vtáhne do děje. Je ne-

smírně expresivní. 

 

Mne neuráží, že přirovnáváte mé dílo k baroku. Vím, že protestanti mají o baro-

ku zkreslené představy tím, že ho vnímají jako modloslužbu. Tu však nedělá obraz, 

ale člověk, který se obrazu klaní, protože jeho vlastní víra v Boha je slabá; chtěl by 

Boha vidět a nahmatat, aby mu mohl opravdu uvěřit. Budete se divit, ale já mám 

baroko velmi rád. Jeho motivace mi pomáhá dělat abstraktní obrazy. Působí na 

mně motivačně. 

 

Říkal jste, že Boží slovo jde tlumočit nejen slovy, ale i obrazem. Tento Váš obraz 

to dokládá. Přesto to musí na mnohé evangelické faráře působit zpupně, nebo se 

mýlím? 

 

Možná je to nafoukané, ale od začátku jsem říkal, že chci svými obrazy kázat. 

Vždyť vyjádření evangelia obrazem je jen vyjádření jinou formou než slovem. Čisté 

slovo Boží neumíme sdělit, ani já, ani farář. I on ho tlumočí použitím lidských slov. 

Celé to dogma vzniklo za reformace církve. V reformaci si mysleli, že když zničí v 

kostelích obrazy, že poslouží věci víry; ale tím se jen zbavili jednoho z možných je-

jích vyjádření. Někdy může být obraz, socha či hudba naléhavější než lidské slovo. 

O nešporách by mi například stačila jen duchovní hudba a rozjímání. Nehledě k 

tomu, že přijde-li do kostela cizinec, nerozumí, co říká farář, ale obraz pochopí.“
76
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Závěr 

 

Mým cílem v rámci této práce bylo zjistit možnosti přístupu k problematice, jakou 

představuje umělecké dílo v bohoslužebném prostoru reformovaného sboru. Tuto otáz-

ku jsem řešila konkrétně v rámci Farního sboru Českobratrské církve evangelické  

v Praze na Vinohradech, kde na Velikonoce r. 2000 byly nainstalovány obrazy malíře 

Miroslava Rady. Protože tento sbor následuje tradici helvétskou, záměr umístit na hlav-

ní stěnu presbytáře obrazy vzbudil celou řadu reakcí. Nechtěla jsem ani tak zjistit počet 

členů, kteří tento nápad odmítali nebo naopak podporovali, přála jsem si poznat celé 

spektrum možností náhledu na umělecké dílo v bohoslužebném prostoru ze strany členů 

reformovaného sboru a teoretické zázemí, z něhož právě oponentura hájící tradici kal-

vínské církve vyšla. Právě s ohledem na tuto tradici mě zajímalo, co podnítilo zájem 

sboru o uměleckou výzdobu modlitebny. V rámci svého výzkumu jsem užila metody 

polo-strukturovaného rozhovoru. Na základě přepisu, který jsem pořídila z nahrávky na 

diktafon, jsem rozhovory vyhodnotila. Takový rozhovor jsem vedla s pěti muži a se 

dvěma ženami. Jak už jsem uvedla v úvodu, průměrný věk žen byl přes 70 let a věk 

mužů se pohyboval v rozmezí 39 – 87 let. Protože jsem během svého výzkumu zjistila, 

že toto téma je oblastí citlivou, doplnila jsem spektrum získaných odpovědí z rozhovorů 

o reakce, které jsem získala z vyplněných anonymních anketních formulářů. Tyto for-

muláře mi vyplnila přibližně polovina sboru, která v průměru docházela na nedělní bo-

hoslužby v posledním půl roku. K analýze tématu mi samozřejmě přispěla i řada ne-

strukturovaných rozhovorů a zúčastněné pozorování. 

Protože evangelickým modlitebnám není věnováno mnoho pozornosti a nemnoho to-

ho bylo napsáno, využila jsem této příležitosti a snažila se vytvořit malý exkurz do his-

torie evangelických církví na území Prahy. Text jsem záměrně uspořádala do kapitol 

tak, aby postupně čtenáře seznamoval s prostředím, v němž umělecké dílo vzniklo,  

a aby tak v kontextu pochopil i jeho reflexi. K vytvoření této části mi pomohl především 

text uveřejněný na webových stránkách vinohradského sboru, který dává k nahlédnutí 

historii sboru v dobových záznamech a v neposlední řadě pak poměrně nedávno vydaná 

Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy  

a českého Slezska.
77

 První kapitola se z toho důvodu věnuje obecné historii evangelic-

kých církví na území Prahy po vydání Tolerančního patentu, na to navazují kapitoly, 

které podrobněji popisují problematiku koncepce evangelické architektury, tedy sboro-

vého domu a modlitebny. Zde je možné také najít bližší popis sborového domu a modli-

tebny v Korunní 60. K vytvoření tohoto textu a orientaci v dané problematice mi velmi 

pomohl článek PhDr. Blanky Altové zabývající se právě evangelickou sakrální architek-

turou.
78

 Na evangelické architektuře je možné sledovat manifestaci církve vůči svě-

tu,  místu a tradici a také je zajímavé sledovat proměnlivost architektonického vyjádření 

stavitelů a jejich příspěvek k vytvoření „prototypu“ evangelické stavby.  Druhá kapitola 

je věnována vztahu reformované církve k obrazům a jejich umístění v bohoslužebném 

prostoru. Jsou zde také popsány a vyloženy obrazy z „Vinohradského cyklu“. 

V souvislosti s nimi jsem samozřejmě uvedla i několik slov o autorovi a jeho díle. Třetí 

kapitola se zabývá reflexí daného uměleckého díla členy vinohradského sboru. V závěru 

této kapitoly jsem pro komplexnost uvedla úryvky článků zabývajících se problemati-

kou „zobrazování“ a umístěním obrazů v modlitebně obecně. Práce byla koncipována 

                                                 
77

 NEŠPOR 2009 
78

 ALTOVÁ 2009 
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tak, aby podala přehled o teoretickém zázemí, o něž se opírá argumentace zavrhující i 

podporující obrazovou výzdobu modlitebny.  

Při psaní této práce jsem se cítila jako na pouti do Santiaga de Compostelly. Den ode 

dne jsem byla blíže k vytyčenému „cíli“ a uvědomovala si, že už není možné jít zpět. 

Mluvím o tom z jednoho prostého důvodu, právě v souvislosti s tímto tématem mě na-

padla otázka, zda je potřeba tradice skutečně striktně dodržovat, nebo jestli není přínos-

nější je rozumně přehodnocovat a transformovat s ohledem na společenský vývoj. Podí-

váme-li se na přírodu, vidíme, jak proměnlivá a zároveň stálá je ve svých podobách. Už 

totiž není cesty zpět. Otázkou je, zda striktní dodržování tradic nebrání ve vývoji pů-

vodní myšlence, která ve své „stagnaci“ málokoho osloví, protože podmínky se změni-

ly. Nenastal skutečně po půl století komunismu čas šířit Slovo nejen slovem  

a hudbou, ale i obrazem, a s úctou k předkům transformovat obavy z modlářství? Na 

piedestal „modly“ lze totiž vsadit kohokoliv a cokoliv a zákazem obrazové výzdoby 

v kostele tomu nezabráníme. Druhé přikázání promlouvá k nám. Hovoří o našem vztahu 

k Bohu a obrazům, odstranit nebo změnit něco ve vnějším světě je poměrně jednoduché. 

Být schopen změnit něco uvnitř sebe, to je umění moudrosti.  

Nakonec každé slovo, které je řečeno, v nás probouzí „obraz“, který je s daným slo-

vem spjat. Někdy právě ty nejjednodušší věci se popisují velmi složitě. Ačkoliv je prav-

dou, že víru člověk nachází uvnitř sebe, je třeba se zamyslet nad tím, co je tím signálem 

vedoucím tápajícího člověka k Bohu. 

 

 
„Zůstaňtež ve mně, a já ve vás. Jakož ratolest nemůže nésti ovoce sama od sebe, 

nezůstala-li by při kmenu, takž ani vy, leč zůstanete ve mně. Já jsem vinný kmen a 

vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně, a já v něm, ten nese ovoce mnohé; nebo beze mne 

nic nemůžete učiniti.“ 

 

J 15, 4–5; BK 



 

41 

 

Seznam použitých zkratek 

 

akad. – akademický 

apod. – a podobně 

atd. – a tak dále 

Bible 21 – Překlad 21. století 

BK – Bible kralická 

cm – centimetr 

č. – číslo 

ČCE – Českobratrská církev evangelická 

č.p. – číslo popisné 

evang. – evangelická/é/ý 

Ex – Exodus 

Gen – Genesis 

chirurg. – chirurgické 

J – Janovo evangelium 

KR – kralický překlad Bible 

Lk – Lukášovo evangelium 

mj. – mimo jiné 

Mt – Matoušovo evangelium 

např. – například 

Pl – Pláč Jeremiášův 

pol. – polovina 

popř. – popřípadě 

r. – rok 

SD – sborový dům 

tj. – to je 

tzv. – takzvaný  
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