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1. Úvod
Kostel Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích, jehož dvojvěží je dobře
viditelné již z dálky několika kilometrů, je největším evangelickým kostelem na Moravě
vůbec a jediným evangelickým kostelem s dvojvěžovým průčelím a trojlodní dispozicí
v České republice.
Obec Vanovice leží na západní Moravě v Boskovické brázdě na Malé Hané, nedaleko
města Letovice. Tajní nekatolíci zde založili český evangelický sbor reformovaného vyznání
v roce 1782. Po vzniku Československa se reformované a luterské církevní sbory staly
součástí Českobratrské církve evangelické (ČCE). Vanovický sbor spadá pod brněnský
seniorát. Sbor nejdříve postavil malou toleranční modlitebnu na „Doubku“, která však brzy
přestala rozrůstajícímu se sboru postačovat. Už v roce 1826 se vanovičtí evangelíci rozhodli,
že si postaví novou modlitebnu. Stavební povolení však získali až o dva roky později, ale ani
poté nemohli hned začít se stavbou nového chrámu. Základní kámen položili až 29. dubna
roku 1839 a stavbu dokončili v roce 1844.1 Podařilo se jim však v toleranční době realizovat
stavbu, která v mnoha ohledech překročovala omezení vyplývající ze znění tolerančního
patentu a zavedené stavební praxe evangelických stavebníků v habsburské monarchii.
Na popud tehdejšího vanovického kazatele Samuela Nagye se stavěl chrám se třemi
klenutými loděmi a tribunami s kapacitou 4000 osob, který neměl pravoúhlý půdorys, jak
bývalo tehdy u tolerančních modliteben obvyklé, ale jeho hlavní loď byla zakončena
půlkruhovým konchou zaklenutým presbyteriem. Ani okna neměla pravoúhlý tvar, ale
půlkruhové záklenky, podobně jako katolické kostely. Vanovičtí také v té době usilovali i o
povolení stavby věží, ovšem v tomto případě bez úspěchu. Místo zakázaných zvonů však
pořídili důmyslné zařízení, ocelová pera, která rozeznívaly dřevěné paličky tak, že vydávala
podobný zvuk jako zvony.2 Jinak byla ve větší míře nařízení Tolerančního patentu
evangelickými stavebníky překračovaná až po revoluci roku 1848, respektive po vydání
Protestantského provizoria v roce 1849. Stavební omezení plynoucí z Tolerančního patentu
přestala definitivně
1
2
3

platit až po vydání Protestantského patentu v roce 1861.3 Vanovičtí

NEŠPOR, Zdeněk R. Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a
českého Slezska. Praha 2009, str. 489.
http://www.unesco-czech.cz/13_9386_evangelicky-kostel-vanovice/ [vyhledáno 17.04.2015].
NEŠPOR, Zdeněk R. Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a
českého Slezska. Praha 2009, str. 489.
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evangelíci si postavili k trojlodnímu chrámu mohutné dvojvěžové průčelí v letech 1863 –
1865 a v roce 1870 osadili do věží zvony.4 Vanovický evangelický chrám je možné považovat
za viditelný a zcela jasně formulovaný výraz snahy moravských evangelíků již v toleranční
době usilovat o rovnoprávné postavení ve formující se občanské společnosti Rakouského
císařství. Proto chci ve své práci sledovat proces přípravy a samotné výstavby vanovického
chrámu v širším dobovém společenském a (stavebně) historickém kontextu.
Nejdříve se budu stručně zabývat dějinami vanovického evangelického sboru před
samotnou výstavbou nového chrámu. Poté se více zaměřím na období, ve kterém se začalo
v rámci omezení vyplývajících z Tolerančního patentu a nařízení státního stavebního úřadu
uvažovat o výstavbě nového chrámu, jeho podobě a došlo k jeho realizaci. Proměny chrámu
v širším společenském a uměleckohistorickém kontextu budu sledovat i v době, kdy došlo
k výstavbě průčelí s věžemi, tedy do osazení zvonů v roce 1870. Vzhledem k tomu, že
archivní prameny sboru ČCE Vanovice5 pro sledované období jsou

psány německy a

maďarsky, nejsem schopna z nich čerpat a budu tedy vycházet z jejich zpracování Ladislavem
Barotem.6

4
5
6

Byly zrekvírované během 1. Světové války. Nové zvony byly osazeny v roce 1926.
Uložené v archivu sboru ČCE Vanovice na faře ve Vanovicích.
Ladoslav Barot byl farářem vanovického sboru v letech 1939-1980.
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2. Dosavadní stav zpracování tématu. Hodnocení literatury a
pramenů. Metody práce.
Pro tuto práci jsem využila tři typy historických pramenů. Hlavním pramenem poznání
je samotný vanovický kostel a ostatní bohoslužebné stavby, které jsem do výzkumu zařadila.
Z písemných pramenů šlo především o česky psanou pamětní listinu, jejímž autorem je
vanovický kazatel z let 1864-1883 a moravský superintendent, Jan Beneš. V této listině je
stručně zachycena historie vanovického sboru od jeho založení v roce 1782 po rok 1865, kdy
byla dokončena druhá z věží vanovického kostela. Při této příležitosti byla listina vložena do
makovice dokončené věže. Hlavní písemné prameny vztahující se k tématu této práce jsou
psány novogotickou němčinou a maďarštinou. Tyto prameny byly přehledně zpracovány
Ladislavem Barotem, kazatelem vanovického evangelického sboru v letech 1939-1980.
Dalším typem pramene, který jsem pro svou práci použila, byla ústně tradovaná
informace, že vzorem pro stavbu vanovického chrámu byl evangelický reformovaný Velký
kostel (Nagytemplom) v maďarském Debrecínu. Tuto informaci mi sdělil v prosinci 2014
současný vanovický farář Pavel Freitinger, který ji již dříve uvedl v tiskem publikovaném
rozhovoru.7 P. Freitinger je ve funkci vanovického faráře od roku 2003. Kořeny tradice o
vazbě mezi vanovickým a debrecínským kostelem jsou starší, potvrzuje je fotografie Velkého
kostela zavěšená v interiéru vanovické fary, kterou vanovičtí získali při návštěvě
debrecínského sboru v roce 1970.
Debrecín byl jedním z významných kalvínských vzdělávacích center, odkud přicházeli
evangeličtí pastoři do nově založených evangelických sborů v Čechách a na Moravě. Později
byli na debrecínskou reformovanou univerzitu vysílání čeští evangelíci ke studiu teologie. Již
v polovině 16. století vznikaly reformované školy v Pápě, Šárišském Potoku a Debrecíně. V
17. století se poslední dvě jmenované školy pozvedly na vysoké školy, kde studovala řada
významných osobností. Koncem 18. století a počátkem 19. století se debrecínské kolegium
stalo nejvýznamnější maďarskou vysokou školu.8 Debrecín se zároveň stal organizačním
střediskem zatiské helvetské superintendence.

7

8

HASOŇOVÁ, Marie. Vanovice mají největší evangelický kostel na Moravě. Blanenský deník.cz. Deník.cz
22.9.2010. Dostupné z WWW: http://blanensky.denik.cz/serialy/vanovice-maji-nejvetsi-evangelicky-kostelna-morav.html. [vyhledáno 12. 2. 2015].
PRAŽÁK, Richard. Maďarská reformovaná inteligence v českém obrození. Praha 1962, str. 135 - 136.
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Zmínky o vanovickém kostele můžeme najít

v církevních časopisech, které se

zabývaly historií evangelických církví a jejich sborů po vydání Tolerančního patentu v
českých zemích. Jde především o časopis Hlasy ze Siona z let 1863 - 1866, kde byly popsány
dějiny vanovického sboru, a časopis Český bratr z roku 1927.
Nejdůležitějším zdrojem informací o založení vanovického sboru, průběhu příprav a
stavby vanovického kostela, byl již zmiňovaný text Ladislava Barota. Vanovický kazatel
zasvětil dlouhá léta studiu archivních pramenů uložených ve sboru ČCE Vanovice a také v
Moravském zemském archivu v Brně. Spolupracoval s paní Mílou Rychetskou a farářkou
vanovického sboru z let 1981 - 1991 Janou Kašparovou na uspořádání archivu sboru ČCE
Vanovice. Barotův text vyšel tiskem poprvé v roce 1994 u příležitosti 150. výročí dokončení
vanovického kostela. Naposledy byl text revidován a doplněn v roce 2004, kdy byl vydán
vanovickým sborem jako brožura pod názvem Po cestách Božích. Vybrané kapitoly z dějin
vanovického sboru ČCE (k 160. výročí posvěcení chrámu). Tato publikace je rozdělena do
několika částí. První čtyři kapitoly, popisující vznik sboru a dějiny stavby kostela nesou
názvy: Počátky vanovského sboru, Štefan Balla - první kazatel ve Vanovicích, Stavba chrámu
1844 a Stavba věží vanovského chrámu. Odkazy ke konkrétním pramenům, ze kterých
Ladislav Barot při psaní čerpal, nejsou v textu uvedeny. V dalších částech brožury jsou
shrnuty pozdější osudy vanovického sboru až do roku 2004. Tyto kapitoly byly napsány
dodatečně. Nejsou u nich uvedena jména autorů, dá se ale vytušit, že jimi byli někteří členové
vanovického sboru. V závěru textu je poděkování manželce Ladislava Barota, která poskytla
jeho rukopisy ke zpracování v roce 2004. Rukopisy Ladislava Barota se mi nepodařilo
vypátrat, ve vanovickém archivu uloženy nejsou a rodinní příslušníci již v okolí Vanovic
nebydlí. V letošním roce vanovický sbor vydal u příležitosti 150 let dokončení druhé věže
chrámu Pamětní kalendář 2015, který čerpá

převážně z textů L. Barota a F. Bednáře.

Kalendář stručně podává historii vanovických evangelíků. Text kalendáře je

hojně

doprovázen fotografiemi vztahujícími se k vanovickému sboru i kostelu.
Za osudy evangelických sborů, včetně sboru vanovického, se ohlíží Ludvík Bohumil
Kašpar u příležitosti stého výročí vydání Tolerančního patentu v Památníku reformované
církve českomoravské (1881). Osudy protestantů v době těsně před vydáním Tolerančního
patentu a historií následně založených evangelických sborů v době toleranční, sleduje ve
svých textech také František Bednář. Jde především o Památník Českobratrské církve
evangelické. Českobratrská církev evangelická a její senioráty a sbory na stezkách minulosti
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a na prahu přítomnosti. (1924) a Náboženské názory tolerančních evangelíků na Moravě, v
Reformačním sborníku z roku (1934). V obou případech F. Bednář popisuje i osudy
protestantů, kteří se později přihlásili k evangelickému sboru ve Vanovicích. V porovnání s
Bednářem, který čerpal z pamětní listiny, není Kašprův text tak detailní a nachází se v něm
nepřesné informace.9
Informace z regionu v okolí Vanovic jsou přehledně zpracované ve Vlastivědě
moravské (1904). Jedná se konkrétně o devátý svazek, popisující místa v boskovickém okrese,
zpracovaný Janem Kniesem. K tématu toleranční doby na Malé Hané přispěl Jan Bombera
knihou Z toleranční doby na Malé Hané (1938). Autor se zabývá především obdobím těsně po
vydání Tolerančního patentu a na základě pramenů podává obraz průběhu přihlášek k
evangelické církvi na Malé Hané.
Okolnostmi vydání Tolerančního patentu a jeho významem se zabývali František
Bednář a Ferdinand Hrejsa v publikaci Toleranční patent. Jeho vznik a význam (1931).
Problematiku kolem vydání tolerančního patentu a

následného zakládání prvních

evangelických sborů přehledně zpracovává kniha historičky Evy Melmukové Patent zvaný
toleranční (1999). Z mladší generace autorů zabývajících se církevními dějinami hojně
publikuje Zdeněk R. Nešpor.

Ten se spolu s dalšími autory zabývá otázkou proměny

náboženského života v „dlouhém“ 19. století v knize Variety české religiozity v „dlouhém“
19. století (1780-1918). Publikace zachycuje náboženský vývoj v českých zemích od vydání
josefínských náboženských reforem až do vzniku Československa. Autoři knihy zachychují
vývojové

linie různých konfesionálních a společenských skupin. Otázkou

evangelické

společnosti a evangelického bohoslužebného prostoru se zabývá v této knize text Blanky
Altové, Kostely českých evangelických sborů z hlediska teorie kolektivní paměti. Marta
Procházková se v jedné z dalších kapitol věnuje přístavbám věží k evangelickým
modlitebnám. Z řad nejmladších autorů, zabývajích se tématem evangelické společnosti v
kontextu formující se občanské společnosti, je Sixtus Bolom - Kotari. Informace jsem
čerpala zejména z

jeho dizertační práce, Michael Blažek – superintendent moravský a

protestantská společnost pozdního osvícenství (2013), ve které mimo jiné popisuje vývoj
moravské protestantské společnosti od vydání tolerančního patentu až do poloviny 19. století.
Z literatury zabývající se
9

architekturou 19. století je nutné zmínit knihu Emila

Např. informace o vanovickém zvonění, které podle L. B. Kašpara darovala vanovickému sboru anglická
královna Viktorie, je prokazatelně mylná.
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Edgara Protestantismus a architektura (1912). Autor se ve své knize zaměřuje na kritiku
evangelických stavebníků 19. století. Vyčítá jim především odklon od Písma a odkazu
reformace. Za stavbu odpovídající ideálům české reformace označuje evangelický kostel v
Přerově, ktreý byl postaven v letech 1907 - 1908, podle plánů Otty Kuhlmanna. 10 Na rozdíl od
Edgarovy knihy, která se zabývá otázkou proměny evangelického sakrálního prostoru z
autorova úzce zaměřeného úhlu pohledu, jsem ke své práci využila spíš publikace mladších
autorů, kteří toto téma zkoumají v širokém společenském a kulturně historickém kontextu.
Ke srovnání vanovického chrámu

s jinými křesťanskými památkami na území

Moravy a Slezska, jsem využila knihu Bohumila Samka Umělecké památky Moravy a
Slezska (1999). Pro svou práci jsem dále využila dvě díla historika umění, Pavla Zatloukala.
Architektura 19. století (2001) je pátým dílem z celkem desetisvazkového souboru s názvem
Deset století architektury. Autor nejdříve nastiňuje vývoj architektury habsburské monarchie
v 19. století, poté jsou představovány jednotlivé stavby, jak podle doby vzniku, tak podle
jejich charakteristických znaků. Podrobněji a v širším kontextu se architekturou „dlouhého“
století P. Zatloukal zabývá v knize Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750-1918 na
Moravě a ve Slezsku (2002). Téma sakrální architektury z přelomu 19. a 20. století zpracoval
také Aleš Filip v knize Secesní chrámy na Moravě a ve Slezsku. Sakrální výtvarné umění
kolem roku 1900 (2004). I tento autor představuje sakrální architekturu v širším
společenském, kulturním a historickém rámci. Dále seznamuje čtenáře s tradičním pojetím
sakrálních staveb i s pojetím moderny. V druhé části popisuje vybrané stavby z přelomu
století, zaměřuje se zejména na stavby ze začátku 20. století.
Jedinečným zdrojem informací o evangelické architektuře pro moje bádání byla
Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého
Slezska (2009). Jedná se monografii autora Zdeňka R. Nešpora, která přehledně pojednává o
rozvoji českého evangelictví a jeho církevních stavbách, včetně chrámu Páně ve Vanovicích,
v době toleranční, i po pádu omezení plynoucích z náboženských reforem. Knihu jsem
využila zejména ke srovnání stavby vanovického chrámu s jinými tolerančními modlitebnami
stavěnými ve stejném období na území Moravy. Spoluautorkou „Encyklopedie“ je Blanka
Altová, která publikuje samostatně o významu evangelických sakrálních staveb v širším
historickém a kulturním kontextu. Z její práce jsem využila odborný článek Možnosti studia

10

EDGAR, Emil. Protestantismus a architektura. Praha 1912.
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evangelické sakrální architektury (2009).11
Ve své práci jsem využila rešerně kompilační metodu založenou na vyhledávání
informací k danému tématu a jejich následné kompletaci, analýze a interpretaci. Při zkoumání
podobností a rozdílů mezi vanovickým chrámem a jinými křesťanskými sakrálními stavbami,
mimo jiné i z důvodu zjištění možných inspiračních zdrojů pro stavebníky vanovického
chrámu, jsem aplikovala komparační metodu. Před tím ale bylo třeba popsat jednotlivé
sakrální stavby v kontextu místa, na kterém vznikly. Tady jsem použila metodu
uměleckohistorické topografie.
Přímé citace jsem v textu označila kurzivou, nepřímé citace jsou uvedeny v
poznámkách pod čarou, kde jsou také umístěny doplňující informace k textu. Seznam
použitých zdrojů je uveden na konci práce, stejně jako obrazová příloha.

11

ALTOVÁ, Blanka. Lidé města/Urban people : časopis Univerzity Karlovy, 2009, roč.11, č.3. Vydává Fakulta
humanitních studií. Dostupná z WWW: http://www.lidemesta.cz/archiv/cisla/11-2009-3/moznosti-studiaevangelicke-sakralni-architektury.html. ISSN: 1212 - 8112.
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3. Dějiny chrámu Páně ve Vanovicíh
3.1. Počátky evangelického sboru ve Vanovicích
Tajní nekatolíci z Vanovic a okolí založili farní reformovaný sbor v roce 1782, tedy
vzápětí po vydání Tolerančního patentu.12 Evangelický sbor ve Vanovicích, byl sborem
českým a sdružoval evangelíky z rozsáhlého území Malé Hané, Jevíčska, Letovicka a
Březovska. Po vydání patentu se podle zjištění Ladislava Barota přihlásilo k helvetskému
vyznání celkem 204 rodin z panství letovického boskovického, borotínského, šebetovského,
opatovického a mírovského. Z tohoto počtu bylo 78 sedláků, 57 podsedníků a 75 domkařů a
podruhů.13 L.Barot uvádí: „Nejvíce přihlášených bylo ve Vanovicích: 37 rodin, dále v
Sudicích 28, v Uhřicích 18, v Cetkovicích 18, ve Světlé 18, v Borotíně 16, ve Vískách 11, v
Dolním Smržově – Bahnách 18, v Horním Smržově 14, v Chlumu 7, v ostatních obcích od 1 6 rodin. Ve městech až nepatrně v Boskovicích, se nepřihlásil nikdo. Podle povolání bylo 40 %
sedláků, 16 % podsedníků, 23 % chalupníků, 6 % řemeslníků a 15 % tkalců, služebných a
ostatních."14
V této době patřily Vanovice k letovickému panství, které se spolu s některými
dalšími panstvími na sever od Brna stalo roku 1784 součástí Jihlavského kraje. Vanovice se
nacházely na území Markrabství moravského, které bylo součástí habsburské monarchie.
Markrabství moravské bylo v letech 1782-1850 spravováno moravskou zemskou vládou.

12

13

14

Tolerančním patentem, vydaným 13. října 1781 Josefem II., bylo umožněno tajným evangelíkům, aby se
hlásili ke svému náboženskému přesvědčení. Jednalo se o několik tolerančních patentů pro jednotlivé země
habsburské monarchie. Patent povoloval vyznavačům augsburgské a helvetské konfese a pravoslavným
soukromé vykonávání jejich náboženství. Katolické víře měla zůstat přednost veřejného náboženského
vykonávání. Dále pak císař Tolerančním patentem mimo jiné povoloval vystavět vlastní modlitebnu, školu,
ustanovit si vlastní učitele, povolat si duchovního dle vlastní konfese na místě, kde žije 100 rodin helvetského
nebo augsburgského vyznání.
Do roku 1796 vzrostl počet věřících ve sboru na 1900. Více Archiv sboru ČCE Vanovice, Pamětní listina R III C-4a. Srov. s BEDNÁŘ, F., Památník Českobratrské církve evangelické. Českobratrská církev
evangelická a její senioráty a sbory stezkách minulosti a na prahu přítomnosti, str. 425. Bednář uvádí
nejvyšší počet členů vanovského sboru v roce 1924, a to 3961 věřících v 61 osadách. Dnes má sbor asi 1040
členů.
BAROT, L., Počátky a vznik vanovického sboru, str.11.
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Základní jednotkou evangelické církevní správy je sbor. Několik evangelických sborů
tvoří seniorát, v čele se seniory. Nejvyššími představitely evangelické církve obou vyznání
byli superintendenti, které do funkce jmenoval císař. Stejně jako jiné sbory augsburgského i
helvetského vyznání, patřil i vanovický sbor pod správu konzistoře nejprve v Těšíně, později
ve Vídni. Vídeňské konzistoři předsedal římskokatolický předseda, jejími členy byli
představitelé obou evangelických konfesí jmenovaní císařem. Členové evangelických sborů
nemohli mít oficiálně na jmenování vyšších církevních funkcionářů vliv. Zato si vždy volili
svého duchovního, jemuž museli hradit veškeré výdaje spojené s funkcí pastora. I pastora ale
muselo schválit příslušné zemské gubernium (od roku 1786).15
Prvním vanovickým pastorem se stal Štefan Balla, který ve sboru působil od
února 1783 až do své smrti v roce 1796. Balla do Vanovic dorazil krátce po své ordinaci v
uherském Miškolci a pobytu na Slovensku. Za jeho působení byla postavena fara, která první
rok sloužila i jako škola.16 Po smrti Štefana Bally do Vanovic přišel v roce 1797 další uherský
kazatel Jiří (Georg) Nagy, který předtím působil v Nosislavi. V den jeho smrti (3. dubna 1824)
převzal funkci vanovického kazatele jeho syn Samuel,17 iniciátor stavby nového chrámu.
V osmdesátých letech 18. století přicházeli do evangelických sborů v Čechách
a na Moravě příslušníci první generace uherských evangelických pastorů. Sbory mohly své
budoucí kazatele povolávat pouze ze zemí habsburské monarchie, většina jich přicházela z
Uher. Odlišné kulturní a společenské zvyklosti a neznalost českého jazyka byly prvními, ale
zdaleka ne posledními překážkami, které museli

kazatelé v novém místě působení

překonávat. Snazší situaci měli kazatelé, kteří byli potomky českých a moravských exulantů a
emigrantů, kterým nové prostředí nebylo tak vzdálené a kteří se nemuseli učit nový jazyk.
Například první moravský superintendent helvetského vyznání Michael Blažek byl potomkem
českých emigrantů usazených v Senici v dnešním Slovensku. 18
Z Uher do českých zemí přicházeli většinou pastoři reformované církve. V této

15
16
17

18

MELMUKOVÁ, Eva. Patent zvaný toleranční. Praha 1999, str.229.
BAROT, Ladislav. Počátky a vznik vanovického sboru. In: BAROTOVÁ, Věra – PAROULEK, Jan. Po
cestách Božích. Vybrané kapitoly z dějin vanovického sboru ČCE. Vanovice 2004, str.13.
BOLOM - KOTARI, Sixtus: Michael Blažek - superintendent moravský a protestantská společnost pozdního
osvícenství. Dizertační práce. Brno, 2013. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav.
Dostupný také z WWW: https://is.muni.cz/th/65086/ff_d. str. 21.
MELMUKOVÁ, Eva. Patent zvaný toleranční. Praha 1999, str. 235-236.
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souvislosti hovoříme o tzv. uherské misii19. Mnozí z těchto duchovních se po několika letech
působení v chudých českých a moravských sborech vrátili zpět do rodné země, jiní vytrvali a
tak jména jako Molnár, Tardy nebo Nagy v českém prostředí zdomácněla.20
První vanovický kazatel Štefan Balla, stejně jako řada jeho kolegů u jiných sborů,
musel vzít zpočátku zavděk ubytováním v provizorních podmínkách u jedné z vanovických
rodin. Toleranční modlitebnu vanovičtí evangelíci vystavěli ještě před příchodem kazatele do
sboru a na vybudování fary už nezbývaly finanční prostředky. Na rozdíl od katolických
kostelů, jejichž stavba byla hrazena ze státního náboženského fondu, museli totiž nekatolíci
stavbu modlitebny hradit sami na vlastní náklady. Ještě před tím, ale museli sehnat parcelu, na
které se modlitebna měla postavit, a souhlas státních úřadů a katolíků, kteří v dané oblasti žili.
Státní souhlas k výstavbě modlitebny a školy byl v toleranční době v českých zemích
podmíněn počtem sto rodin nebo pět set duší, které se hlásily k nekatolické konfesi v místě a
v jeho okolí do vzdálenosti několika hodin cesty.21
Toleranční

modlitebny nesměly mít vzhled kostelů, nesměly být jako kostely

označovány a nesměly mít ani věže, zvony či hlavní vstup z veřejného prostranství či okna s
oblými záklenky. Na druhou stranu, výběr materiálu, ze kterého se modlitebny stavěly, ani
pracovní postup stavby nebyly omezeny. Většinou se jednalo o modlitebny obdélného
půdorysu, uvnitř síňového prostoru s emporami a s jednoduše řešenými stěnami (lizénové
rámce). Střechy mohly být buď sedlové nebo mansardové, někdy se sanktusníkem. Kazatelna
byla u reformovaných sborů většinou umístěna na delší straně proti vstupu, před lavicemi pak
stál uprostřed chrámu stůl Páně.22 Tyto stavby v podstatě respektovaly potřeby vycházející z
odlišné liturgické praxe evangelické církve. Evangelický sakrální prostor by měl sloužit
společnému kázání a přijímání svátostí pro celý sbor. V evangelickém konextu nejsou
modlitebna a chrám užívány normativně, nejsou to prostoty významově a funkčně odlišené,
jako tomu je v římskokatolické církvi, ale užívají se podle souvislostí. Kostel, jakožto
dům/hrad boží (lat. Castellum = tvrz, hrad), označuje budovu určenou k bohoslužbám a nese
19

20
21
22

BOLOM - KOTARI, Sixtus: Michael Blažek - superintendent moravský a protestantská společnost pozdního
osvícenství. Dizertační práce. Brno, 2013. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav.
Dostupný také z WWW: https://is.muni.cz/th/65086/ff_d., str.79.
Ibidem.
MELMUKOVÁ, Eva. Patent zvaný toleranční. Praha 1999, str. 32-35.
NEŠPOR, Zdeněk R. Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a
českého Slezska. Praha 2009, str. 34.
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prvky kostela (portál, věž, spod.). Modlitebna funguje jako bohoslužebný prostor menšího
rozsahu či jako multifunkční budova. Chrám se pak užívá v římskokatolické církvi k označení
sakrálních staveb velkých rozměrů a katedrál, v evangelickém prostředí označuje
shromáždění (lat.ecclesia, řec.ekklésia) a týká se kostela i modlitebny.23 Rozdílnost v užívání
pojmu i faktického využití kostela mezi oběma církvemi plyne z různé interpretace pojmu
„posvátno“, Boží milosti a přítomnosti těla Božího v eucharistii. Protestantismus zavrhuje mši
jako oběť, proto zde není posvátné místo Boha na oltáři v presbyteriu.
Vanovický sbor vystavěl pravděpodobně podobným způsobem svou první modlitebnu
na „Doubku“ (v místě hospodářské budovy pozdější fary), a to během dvou letních měsíců
roku 1782. Vysvěcena byla 23. února roku 1783. Byla to dřevěná stavba krytá došky. Její
podoba se nedochovala.
Jak zjistil L. Barot, Štefan Balla přispěl vanovickému sboru na stavbu fary půjčkou
40 zlatých. K němu se přidali dva sedláci, Vít Bohatec z Kochova č. 7 a Toul-Dvořák z
Horního Smržova č.16, každý přidal 40 zlatých. Zbytek peněz sbor sehnal mezi svými členy a
kazatel se mohl do nově postavené fary nastěhovat ještě před koncem roku 1783. Jak bývalo
obvyklé i u jiných sborů, zpočátku fara sloužila zároveň jako církevní škola. Během prvních
deseti měsíců, kdy pobýval u místní rodiny se Balla naučil česky, i když jen po „vanovsko“,
jak Barot uvádí. 24
Příchod pastora do evangelického sboru znamenal skutečné potvrzení
fungování sboru. Jak uvádí Sixtus Balom - Kotari, problémem ale často bývala rozdílná
očekávání sborů, jejichž členové pocházeli z prostředí skryté církve české reformace, a
pastorů – cizinců, kteří na Moravu přicházeli s ideou budování nového církevního
společenství po vzoru svých domovských sborů. Pastoři předpokládali, že

věroučnou a

organizační linii sboru budou určovat oni, ale často naráželi na snahu nových sborů o
zachování presbyterního charakteru, kde pastor měl být „první mezi rovnými“. 25 Noví pastoři
s sebou přinášeli i jinou formu církevního života a vyhraněnější konfesionální povědomí,
čímž narušovali návaznost povědomí o české reformaci a dosavadní organizaci církevních
společenstev. Změny v postavení předních představitelů nových sborů a míra autority, kterou
23

24
25

Ibidem.
BAROT, L., Štefan BALLA, první kazatel ve Vanovicích., str.13.
BOLOM - KOTARI, Sixtus: Michael Blažek - superintendent moravský a protestantská společnost pozdního
osvícenství. Dizertační práce. Brno, 2013. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav. Str.
80. Dostupný také z WWW: https://is.muni.cz/th/65086/ff_d.
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si nový pastor vydobyl, se odvíjela od o jeho schopností sžít se sborem a přizpůsobit se
tradicím dané církevní komunity.26
Štefan Balla jistě očekávání vanovického sboru splnil. Podle L. Barota byl člověkem
odvážným, se silným smyslem pro svobodu. Snad právě proto se odmítal přizpůsobit
dekretům platným po roce 1782, které považoval za diskriminující. Podle těchto nařízení lidé
mohli k evangelické církvi nadále přestupovat pouze s odhlašovacím lístkem vydaným
katolickým farářem až poté, co absolvovali šestinedělní cvičení na katolické faře.27
Evangelíci také museli platit štolu katolickému knězi za křest, oddavky či pohřeb, který
vykonal evangelický pastor.
„Balla považoval tyto dekrety za bezcharakterní a nijak se tím netajil. Veřejně
prohlašoval, že do modlitebny pustí každého, kdo si přeje a svatou večeři Páně poslouží
každému, kdo po ní touží. Věděl, že je to pro něj nebezpečné, ale pro svědomí nemohl jinak.“28
Balla proto pouštěl do modlitebny věřící bez odhlašovacího lístku, křtil, oddával i
pohřbíval dřív než zájemci přinesli od katolického kněze potvrzení o zaplacení štoly, apod.
Jak L. Barot zjistil z archivních pramenů ve Vanovicích a v Moravském zemském archivu v
Brně, Balla byl pro tyto přestupky několikrát vyšetřován úřady, některé případy řešila i
dvorská kancelář ve Vídni. Podle Barota Ballovo pronásledování přispělo ke zhoršení jeho
zdravotního stavu, zemřel na tuberkulózu v roce 1796. Za dobu jeho působení coby pastora
vzrostl počet členů vanovického sboru z necelého jednoho tisíce na 1900.29
Na příkladu prvního vanovického kazatele je jasně vidět, že evangeličtí pastoři
se neztotožňovali s rolí, kterou jim určily josefínské reformy. Evangeličtí duchovní měly
podle těchto reforem plnit funkci jakéhosi asistenta římskokatolického faře, kterému měli
dodávat informace pro vedení matrik (pro katolické i nekatolické obyvatelstvo) a dohlížet na
to, aby evangelíci řádně platili štolu katolickému faráři za každý zápis v matrice. Evangeličtí
pastoři nesměli být označováni jako faráři a jejich plat byl vyměřen ve výši platu katolického

26

MELMUKOVÁ, E., Patent zvaný toleranční, str 230-231.
Šlo o tzv. cvičení v učení katolické církve, které mělo trvat šest neděl. Často však bylo toto nařízení
katolickými duchovními vyloženo tak, že daných šest týdnů nemusí na sebe navazovat a tak někdy cvičení trvalo
mnohem déle než 42 dní, někdy i několik let. Teprve po těchto šesti nedělích, trval- li žadatel nadále na přestupu
k evangelické církvi, bylo mu uděleno potvrzení, že je z římskokatolické církve propuštěn a může přestoupit k
církvi evangelické. Více BEDNÁŘ, František - HREJSA, Ferdinand. Toleranční patent. Jeho vznik a význam.
Praha 1931, str. 8-9. Dostupné z WWW: http://veritas.evangnet.cz/knihovna. [Vyhledáno 14.3.2015].
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BAROT, Ladislav. Štefan BALLA, první kazatel ve Vanovicích.. In: BAROTOVÁ, Věra – PAROULEK,
Jan. Po cestách Božích. Vybrané kapitoly z dějin vanovického sboru ČCE. Vanovice 2004, str. 14 -18.
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Více o Štefanu Ballovi Archiv ČCE Vanovice – R III C 1/1.
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kaplana v dané lokalitě. Ve skutečnosti byla vyplácená částka mnohdy nižší, záleželo vždy na
finančních možnostech daného evangelického sboru, ve kterém pastor sloužil.30
Významnými centry moravské evangelické společnosti byly Brno a Jimramov.
Brněnský augsburský sbor vznikl na základě císařské milosti, protože v době podání žádosti o
založení sboru nesplňoval podmínky dané tolerančním patentem. Jako jeden z mála sborů byl
financován patrony – v čele s manufakturistou Köffilerem. Členové sboru byly jak z řad vyšší
společnosti, tak řemeslníci a chudší obyvatelé venkova. Sbor vzkvétal díky píli a vlivným
stykům svého prvního kazatele, kterým byl Victor Heinrich Riecke, blízký přítel prvního
moravského superintendenta Michaela Blažka.31 Jimramov, ve kterém Blažek působil,
představoval v určitém smyslu centrum evangelické společnosti na Moravě. I když se
městečko svou velikostí nelišilo od mnohých jiných moravských obci, patřilo díky Blažkovi a
jeho vlivným známým k předním církevním sborům. Předchozím působištěm Michaela
Blažka byl evangelický sbor v Nosislavi. Jednalo se o jeden z nejstarších sborů na Moravě. V
Nosislavi působil také Jiří Nagy před svým příchodem do Vanovic v roce 1797, kde pak
strávil zbytek života. Byl prvním ze čtyř generací kazatelů z rodu Nagyů působích ve
vanovickém sboru.
Protipólem situace brněnských evangelíků, kteří díky císařské milosti mohli
založit sbor, byl případ evangelíků v moravské Olešnici, kteří marně několik let bojovali o
svou svébytnost. Olešničtí žádali o výjimku k povolení vystavět modlitebnu a povolat pastora.
Protože ale nesplňovaly podmínky dané tolerančním patentem byli vždy odmítnuti. Pastora k
církevním úkonům povolávali z nedalekého prosetínského sboru, ke kterému byli nakonec v
roce 1825 přivtěleni. Chudí olešničtí evangelíci nebyli schopni zorganizovat finanční sbírku
doma ani v zahraničí, za což sklízeli posměch od okolních moravských obcí. Situace je
pardoxní v tom, že to byli právě olešničtí protestanti, kteří sepsali jednu z petic v roce 1781 a
žádali osobně císaře o povolení evangelického náboženství. Petice byla sice odmítnuta, ale
brzy poté byl vydán Toleranční patent.32 Venkovské sbory, žijící převážně z výnosů
zemědělského hospodaření, byly spíše chudé, výjimku tvořily vinařské oblasti na jihu
Moravy, jako byly Klobouky u Brna nebo Nosislav. Mezi nejchudší evangelické sbory patřily
30

31
32

BOLOM-KOTARI, Sixtus: Michael Blažek - superintendent moravský a protestantská společnost pozdního
osvícenství. Dizertační práce. Brno, 2013. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav,
str.88-89. Dostupný také z WWW: https://is.muni.cz/th/65086/ff_d.
Ibidem, str. 135 - 137.
Ibidem, str. 188-189. Srov.s NEŠPOR, Z. R., Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických)
kostelů Čech, Moravy a českého Slezska, str. 324.
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Prusinovice, Horní Vilémovice či Javorník. Prusinovice dokonce zůstaly na více než dvacet
let bez pastora.33
Evangelický sbor ve Vanovicích slučoval evangelíky z rozsáhlého území Malé
Hané. Tato oblast je oproti hornatějšímu okolí úrodnou oblastí, kde se většina obyvatel v té
době živila rolnictvím. Vanovice byly považovány za zámožnou obec, od šedesátých let 19.
století zde dokonce fungovala občanská záložna.34
Místní evangelický sbor byl rychle se rozrůstajícím reformovaným sborem na západní
Moravě. Jestliže při založení sboru bylo přihlášeno sotva tisíc duší, na sklonku 18. století se
počet členů zdvojnásobil. Velký podíl na rozrůstajícím se počtu věřících měli jistě i schopní a
pracovití pastoři. Po Ballovi se vanovického sboru ujal Jiří Nagy, první ze čtyř generací
kazatelů rodu Nagy, kteří se v čele tohoto sboru vystřídali. Za nejvýznamnějšího je považován
syn Jiřího Nagye Samuel, který sbor vedl od roku 1824 až do své smrti v roce 1863. Do
Vanovic byl povolán ze studií v Debrecínu na pomoc svému otci v kazatelské funkci v době
jeho nemoci. Do úřadu byl uveden v den otcova pohřbu, 6. dubna 1824.35 Samuel Nagy byl
považován za muže vzdělaného a rázného, který horlivě bojoval za práva evangelíků. Podle
F. Bednáře měl vlivné přátele v cizině, zvláště v Gustav-Adolfském spolku.36 Po nástupu do
funkce kazatele ve Vanovicích se mu podařilo osvobodit vanovické evangelíky od placení
dvojí taxy a štoly za pohřby na zdejším evangelickém hřbitově. V roce 1837 se díky jeho
snaze zřídil na Bahnách evangelický hřbitov pro obce Dolní a Horní Smržov, Stvolovou,
Horní Lhotu, Vilímov a Skrchov. Také díky němu bylo evangelíkům opět povoleno vést
katechetická cvičení v osadách. Jeho největším úspěchem však bylo vybudování nového
vanovického chrámu.37
V roce 1828 se začalo uvažovat o stavbě nové modlitebny, původní budova totiž
přestala vyhovovat narůstajícímu sboru. V této době byly církevní stavby (stejně jako světské
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BOLOM-KOTARI, Sixtus: Michael Blažek - superintendent moravský a protestantská společnost pozdního
osvícenství. Dizertační práce. Brno, 2013. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav, str.
143. Dostupný také z WWW: https://is.muni.cz/th/65086/ff_d.
KNIES, Jan: Vlastivěda moravská, okres boskovský, str. 202 - 203.
Dostupné z WWW: https://archive.org/details/vlastivdamoravs04brngoog. [Vyhledáno dne 15. 5. 2015].
Archiv sboru ČCE Vanovice, Pamětní listina - R III C-4a
BEDNÁŘ, František. Památník Českobratrské církve evangelické. Českobratrská církev evangelická a její
senioráty a sbory stezkách minulosti a na prahu přítomnosti. Praha 1924, str. 425.
O Gustav Adolfském spolku podrobněji píšu v jiné části práce.
Dějiny evanglické církve Vanovické. In: Hlasy ze Siona 6, 1866, str. 27.
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úřední budovy) navrhovány podle modelů v úřednického stylu Josefa II., který vycházel z
rakouského novoklasicismu. Výstavba kostelů, škol a far spadala pod první oddělení
generálního stavebního ředitelství ve Vídni, kterému podléhala jednotlivá zemská stavební
inženýrství. Zemský stavební úřad a okresní hejtmanství předkládaly seznam plánovaných
staveb s jejich náklady, sledovaly prohřešky proti předpisům i jejich nápravu, posuzovaly
žádosti o výjimky. Pro každou stavbu byla stanovena velikost, členění a výzdoba - to vše
bylo odstupňované pro ves, trhové, krajské nebo hlavní město. Normy a modelová řešení
státního stylu měly být srozumitelné a čitelné pro všechny občany státu. V popředí státních
zájmů bylo veřejné blaho - postavené budovy měly být veřejně prospěšné a jejich funkce měla
být evidentní na první pohled.38
L. Barot uvádí, že 15. června 1828 se staršovstvo v čele s vanovickým kazatelem
Samuelem Nagyem rozhodlo, že se poradí s celým sborem, jak situaci s nevyhovující
modlitebnou řešit. Následující neděli po bohoslužbě se většina členů sboru přiklonila k
stavbě nového chrámu, který měl být : "... prostorný, pokud možno ozdobný."39
Jak bylo u evangelických sborů v té době obvyklé, každý dospělý člen se měl na
stavbě chrámu podílet prací, dále pak finančními příspěvky. Z písemných pramenů
studovaných L. Barotem vyplývá, že ve vanovickém sboru se měl pololaník podílet 20 franky,
čtvrtník 12 franky, podsedník a familiant 8 franky a domkař 5 franky vídeňské měny.40
Stavební místo pro nový chrám bylo získáno od podsedníka Jakuba Nováka, který po
delším jednání s vanovickou obcí svolil ke směně svého pozemku za lepší kus obecního
pozemku a že vanovická obec za stavební místo nic nepožadovala, pozemek dostal sbor
darem.41
V listopadu 1828 požádal sbor c. k. gubernium o povolení stavby, od zemského
guvernéra hrabětě Inzaghy přišlo ujištění o brzkém vyřízení žádosti. Hrabě pověřil věcí
krajský úřad, který předal věc vrchnostenskému úřadu do Letovic. Došlo však k průtahům,
zřejmě z důvodu averze vrchnostenského správce Josefa Stojara vůči evangelíkům, jak se L.
Barot domnívá. Stojar totiž poslal do Vanovic stavebního odborníka až po několika urgencích
v roce 1829. Z Barotových zjištění dále vyplývá, že projekt chrámu ve Vanovicích schválil
38
39
40

41

NEŠPOR, Zdeněk R. Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a
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stavitel František Mužíček ze Žerůtek. Plány a rozpočty byly poslány vrchnostenskému úřadu
do 20. června 1829.42 Poté vrchnostenský úřad svolal do Vanovic komisi, která měla projekt
posoudit a projednat stavební náklady. V komisi měli být zastoupeni představení sboru,
kazatel, vrchní správce, zednický a tesařský mistr. Komise však v plánovaném termínu do
Vanovic nedorazila. Nečekaně se objevila až po několika týdnech, kdy se snažila přesvědčit
členy sboru, aby nový chrám nestavěli, že postačí starý chrám opravit a rozšířit. To se však
komisi nepodařilo. Barot také zjistil, že plány nového chrámu, které vanovický duchovní
Samuel Nagy se staršími sboru předložil staviteli Františku Mužíčkovi, měly být nejdříve
schváleny sborem, ale místo toho byly zaslány přímo krajskému úřadu ke schválení, proto
vanovický kazatel podal na krajském úřadě stížnost na jednání letovického úřadu.43
Brzy

poté získal vanovický sbor povolení ke stavbě. Avšak snahy letovického

vrchnostenského úřadu mařit plány vanovického sboru pokračovaly. Bylo totiž v pravomoci
letovického vrchního, schválit či neschválit vhodnost stavebního místa. Podle Barota právě na
Stojarovo přání nechali starší sboru, ve snaze získat povolení, zaprotokolavat, že se bude
stavět na hřbitově, těsně vedle starého kostela a na místě nedávno zřízených hrobů, ale to by
znamenalo zmenšení už tak nepostačujícího hřbitova.
V roce 1832 odešel vrchnostenský správce Stojar z Letovic na nové působiště. Ve
funkci se v rychlém sledu vystřídalo několik nástupců, kteří povolení nevydali. Vanovický
kazatel Samuel Nagy se obrátil na nejvyšší dvorskou stavební kancelář ve Vídni s žádostí o
přezkoumání celé záležitosti. Stavební kancelář nařídila guberniu přísné vyšetření poměrů ve
Vanovicích. Jak Barot uvádí, přijel 4. července 1837 do Vanovic krajský stavební inženýr s
příkazem od gubernia předložit úřadům plán vyhovující počtu duší ve sboru. Znovu pak přijel
4. dubna 1838 a přivezl plány stavby. Při té příležitosti slíbil, že se postará o brzké vyřízení
povolení ke stavbě. Povolení dorazilo 17. října 1838, ale chyběly plány. Samuel Nagy kvůli
tomu musel několikrát do Brna, než se záležitost vyřešila a plány se našly. 44 Teprve deset let
poté, co se sbor rozhodl ke stavbě nového chrámu, mohl svůj úmysl uskutečnit.
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3.2. Stavba chrámu Páně ve Vanovicích
Stavba evangelického chrámu se zahajuje slavnostním položením základního kamene.
Ve Vanovicích došlo ke slavnostnímu položení základního kamene 29. dubna 1839.45 Věřící v
chrámu zahájili slavnost písní „Tebe Bože chválíme“ a poté švagr vanovického kazatele,
sloupnický kazatel Jan Gabriel Molnár, vykonal modlitbu. Pak kázal Samuel Nagy. Po kázání
byla zpívána píseň „Přemilostná tato chvíle“. Po přečtení povolovací listiny prosetínským
kazatelem Josefem Švandou se průvod odebral na staveniště. V čele průvodu šli duchovní s
letovickým vrchním Bernardem Flemichem a tři družičky s ozdobeným pracovním náčiním.
Po posvěcení krátkým proslovem místního duchovního, vrchní správce vykonal za pomocí
zdobeného náčiní úkon kladení základu třemi údery kladivem na úhlový kámen a přidávání
malty. Totéž poté učinil přítomný duchovní, staršovstvo, panny a lid za doprovodu písně
„Bože, pomoz to stavení“. Po modlitbě a požehnání se shromáždění rozešlo.46
L. Barot s pomocí stavební dokumentace

uložené v archivu ve Vanovicích47

rekonstruoval průběh stavby vanovického chrámu. Do podzimu byly zdi chrámu hotové až po
střechu. Denně na stavbě pracovalo víc než třicet zedníků a přes sto pomocníků z řad sboru.
Veškeré dříví na stavbu kostela daroval sboru z lesa „Zamčená“ šebetovský kníže Mořic
Strachwitz na přímluvu svého evangelického správce, Augusta z Oberländer.48
Z pramenů vyplývá, že z rozhodnutí kazatele Samuela Nagye se stavělo zcela jinak
než bylo v plánu. 49 Z pamětní listiny, uložené ve vanovickém archivu se dozvídáme: „Chrám
neměl podobu domu, měl klenutá okna, svobodný vchod z ulice a vzadu byl ukončen
kulatinou.“50 Na západním svahu obce se začala rýsovat podélná trojlodní stavba zakončená
půlkruhovým presbyteriem.
V roce 1840 se stavěl krov a pokrývala se střecha. Pokrývače za Šternberka musel
kvůli nedbalé práci vystřídat mistr Konrád z Olomouce. Po zastřešení stavby se stavěly
klenby. Práce prováděl Josef Haupt. Avšak ještě nedokončená klenba se zřítila.
45
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katoličtí kněží v tom viděli znamení a trest za zpupnost evangelického sboru, který nestavěl
podle tolerančních nařízení a schváleného plánu. Podle L. Barota mnozí členové sboru začali
pochybovat o zdárném dokončení stavby a přestali odvádět příspěvky. Ve finanční tísni sboru
pomohl finanční dar katolického knížete lukavského51 v hodnotě 500 zlatých stříbra. Poté byli
povoláni zkušenější zedníci a na podzim téhož roku tak mohla být dokončena klenba.
Jak L. Barot dále zjistil, kvůli nedodržování stavebního plánu vrchnostenský úřad
v Letovicích na jaře roku 1841 stavbu zastavil. 22. května 1841 krajský měřič Jan Bondmann
prošetřil situaci a stavbu přeměřil. Podle zjištění L. Barota se Bondmann postavil na stranu
evangelíků. Navštívil gubernátora Aloise Ugarta, a poté vanovičtí obdrželi dekret (vydaný
27. července 1841), že mohou ve stavbě pokračovat a navíc mohou ponechat všechny změny
oproti původnímu plánu. Duchovní sboru i zednický mistr byli odsouzeni k symbolické
pokutě 5 zlatých do chudinské pokladny.52 To bylo jedno z prvních vítězství vanovického
sboru nad tolerančními předpisy.
6. července 1843 získali vanovičtí finanční dar od Gustav-Adolfského spolku53 v
hodnotě 2 861zl. 4 krejcary, a díky němu dokončili interiér chrámu a vybavili jej. Položili
kamennou podlahu z dlaždic dovezených ze slezského Těšína. 54
Posvěcení chrámu připadlo na 11. srpna 1844 a byl to pro evangelický sbor ve
Vanovicích dlouho očekávaný den plný radosti a naděje. Do Vanovic se sjelo mnoho
významných osobností. Slavnostnímu aktu předcházely týdenní přípravy. Posvěcení se ujal
konsistorní rada a superintendent Bohumír Franz, spolu s ním se účastnilo dalších dvacet
duchovních.55 Jan Franz přijel již 8. srpna. Do Skalice mu jeli naproti mládenci sboru na
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koních, před Vanovicemi ho vítala mládež s hudebníky. U fary ho vítal duchovní a staršovstvo
sboru. Členové českých a moravských sborů přicházeli na slavnost již několik dní předem,
takže kdo se opozdil, musel hledat nocleh až v Letovicích. Průběh slavnosti probíhal podle
textu L. Barota následovně:
„V neděli za svítání se shromáždil pěvecký sbor učitelů u dveří chrámových, kde
zazpíval sborově píseň „Zasvitla zlatá neděle“. V sedm hodin ráno se shromáždili před farou
církevní starší, 70 starců sboru, zrozených v době protireformační, mládenci a družičky,
konfirmandi a ostatní lid. Ve třičtvrtě na osm započal ve starém chrámu zpěv Žalmu 118.56 V 8
hodin přišli duchovní, před nimiž šli mládenci a panny, z nichž poslední nesla na polštáři klíč
k novému chrámu Páně. Za duchovními šli vrchnostenští úředníci, staršovstvo a starci sboru.
Cestou zpívala mládež Žalm 126.57 Kázání na rozloučenou proslovil kloboucký kazatel Josef
Totůšek. Během písně „Amen z srdce celého,“ odevzdával kazatel přítomným duchovním
posvátné nádobí, Bibli, agendu a katechismus. Písní „Požehnej vycházení,“58 loučil se lid se
56
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Žalm 118: 1.Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, Jeho milosrdenství je věčné! 2. Ať vyzná Izrael:
Jeho milosrdenství je věčné! 3. Ať vyzná Áronův dům: Jeho milosrdenství je věčné! 4. Ať vyznají ti, kteří se
bojí Hospodina: Jeho milosrdenství je věčné! 5. V soužení jsem volala Hospodina, Hospodin mi odpověděl,
daroval mi volnost. 6. Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk? 7. Hospodin je při mě,
mezi mými pomocníky, spatřím pád těch, kdo mě nenávidí. 8. Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v
člověka. 9. Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata. 10. Všechny národy mě obklíčily; odrazil jsem
je v Hospodinově jménu. 11. Oblehly mě, ano, obklíčily; odrazil jsem je v Hospodinově jménu. 12. Oblehly
mě jako vosy; zhasly jako planoucí trní, odrazil jsem je v Hospodinově jménu. 13. Udeřil jsi na mě tvrdě,
abych padl. Hospodin je moje pomoc. 14. Hospodin je síla má i moje píseň; stal se mou spásou. 15. Ze stanů
spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice koná mocné činy! 16. Hospodinova pravice se
vyvýšila. Hospodinova pravice koná mocné činy! 17. Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových
činech! 18. Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti. 19. Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi
vzávat chválu Hospodinu. 20. Toto je Hospodinova brána, skrze ji vchází spravedlivý. 21. Tobě vzdávám
chválu, žes mi odpověděl; stal ses mou spásou. 22. Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným.
23. Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky. 24. Toto je den, který učinil Hospodin,
jásejme a radujme se z něho. 25. Prosím, Hospodine, pomoz! Prosím, Hospodine, dopřej zdaru! 26.
Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme Vám z Hospodinova domu. 27. Hospodin je Bůh,
dává nám světlo. Slavte svátek ratolestí, k rohům oltáře se ubírejte. 28. Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu,
vyvyšuji tě, můj Bože. 29. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné!
Žalm 126: 1.Píseň stupňů. Když zase vedl Hospodin zajaté Sionské, zdálo se nám to jako ve snách. 2.
Tehdážť byla plná radosti ústa naše, a jazyk náš plésání; tehdáž pravili mezi národy: Veliké věci s nimi učinil
Hospodin. 3. Učinilť jest s námi veliké věci Hospodin, a protož veselili jsme se. 4. Uvediž zase, ó Hospodine,
zajaté naše, tak jako potoky na vyprahlou krajinu. 5. Ti, kteříž se slzami rozsívali, s prozpěvováním žíti
budou. 6. Sem i tam chodící lid s pláčem rozsívá drahé símě, ale potom přijda, s plésáním snášeti bude snopy
své.
450 JIŽ ZPĚV, PROSBY, KÁZÁNÍ pův. nápěv 438 Přišli jsme, ó Ježíši, J. R. Ahle 1664 / 1687, H. Schenck
1674 / Jan Myller, 1710/1904 1. Již zpěv, prosby, kázání evangelia svatého jdou k svému dokonání: ó
chvalmež Boha našeho za ta mnohá dobrodiní, jež nám z své milosti činí! 2. Láska Boží k vděčnosti / nechť
nás vždycky povzbuzuje, / a od hříšných žádostí / na všech cestách nás zdržuje: / Duch svatý nás spravuj a
řeď, / k přímým cestám Božím nás veď. 3. Požehnej vycházení, / požehnej též i vcházení, / ó Bože, i myšlení
/ požehnej, chtění, činění, / bychom tobě zde sloužili / a tam věčné šťastni byli. Dostupné z WWW:
http://www.evangnet.cz/zpevnik. [Vyhledáno 1. 6. 2015].
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svým drahým, starým chrámem. Tato chvíle byla nejsilnější z celého dne. Ani jedno oko
nezůstalo nezroseno.
Za zpěvu písně „Okršlek země jest Páně“, za doprovodu kapely, obešel průvod nový
chrám Páně. U hlavních dvěří utichl zpěv. Konsistorní rada pozdravil chrám, přijal od
družičky klíč a po slovech posvěcení jej předal místnímu duchovnímu, který chrám otevřel. Za
zpěvu Žalmu "Pánu všichni prozpěvujte“59 vcházel lid. Mezi tím otevřeli duchovní postranní
brány a lid vcházel ze všech stran.
U stolu Páně přečetl nejstarší kazatel 5. kap. Zjevení sv. Jana.60 Slavnostní kázání
proslovil Vilém Kún česky a Bedřich Plucar německy. Po funkcích křtu a oddavek následovala
ordinace Benjamina Fleischera, zvoleného vikářem v Rovečném. Ordinaci vykonal konsistorní
rada Franz za asistence superintendenta Samuela Nagye. K ordinovanému promluvil otec
Antonín Fleischer z Krabčic,61 načež nový duchovní s ním vysluhoval sv. Večeři Páně.
Modlitbou, požehnáním a zpěvem písně „Mé duše choti Beránku“ se slavnost skončila.62
Evangelické chrámy nemají patrocinium jako kostely katolické, nejčastěji jsou
dedikovány Kristu, popřípadě některému z apoštolů (luterská konfese) či panovníkovi, který
dopomohl ke vzniku kostela. Někdy nesou abstraktní název (např Mírový kostel), související
59

60

61
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Pánu všichni prozpěvujte, kdekoli kteří bydlíte, vstupte před něj s dověrností, služte mu stále s radostí. 2.
Vězte, že on je sám Bůh náš, ne my sebe, on stvořil nás, lidu jeho zvoleného, ovce jsme na pastvách jeho. 3.
Když o tom rozvažujete, do jeho bran vždy vcházejte, v chrámě oslavujte jeho, jej k sobě tak laskavého. 4.
Chválu s srdečnou vděčností vzdejte jeho velebnosti, jeho jméno vyvyšujte, chvalte, ctěte, vyznávejte, 5.
neboť dobroty je plný, od věků v ní neproměnný, tak i pravda věčná jeho nikdy nezklame žádného. Dostupné
z WWW: http://www.evangnet.cz/zpevnik. [Vyhledáno 1. 6. 2015].
Kapitola 5: 1.I viděl jsem po pravici sedícího na trůnu knihu popsanou vnitř i zevnitř, zapečetěnou sedmi
pečetmi. 2.A viděl jsem anděla silného, volajícího hlasem velikým: Kdo jest hoden otevříti tu knihu, a zrušiti
pečeti její? 3.I nemohl žádný, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemí, otevříti té knihy, ani pohleděti do ní.
4.Pročež já plakal jsem velmi, že není nalezen žádný, kdo by hoden byl otevříti a čísti tu knihu, ani pohleděti
do ní. 5.Tedy jeden z těch starců řekl mi: Neplač. Aj, svítězilť lev, ten kterýž jest z pokolení Judova, kořen
Davidův, aby otevřel tu knihu, a zrušil sedm pečetí jejích. 6. I pohleděl jsem, a aj, mezi trůnem a čtyřmi těmi
zvířaty a mezi těmi starci Beránek stojí jako zabitý, maje sedm rohů a sedm očí, jenž jsou sedm duchů
Božích, poslaných na všecku zemi. 7. I přišel a vzal tu knihu z pravice toho, kterýž seděl na trůnu. 8. A jakž
vzal tu knihu, hned těch čtvero zvířat a těch čtyřmecítma starců padlo před tím Beránkem, majíce jeden
každý z nich harfu, a báně zlaté plné vůně, jenž jsou modlitby svatých. 9.A zpívali píseň novou, řkouce:
Hoden jsi vzíti tu knihu, a otevříti pečeti její. Nebo jsi zabit, a vykoupils nás Bohu krví svou ze všelikého
pokolení a jazyku a lidu i národu. 10.A učinil jsi nás Bohu našemu krále a kněží, a budeme kralovati na
zemi.11. I viděl jsem a slyšel hlas andělů mnohých okolo toho trůnu a těch zvířat i starců, a byl jich počet
stokrát tisíc tisíců a desetkrát sto tisíců. 12.Řkoucích velikým hlasem: Hodenť jest ten Beránek zabitý vzíti
moc, a bohatství, i moudrost, i sílu, i čest, i slávu, i požehnání.13.Též všecko stvoření, kteréž jest na nebi, i na
zemi, i pod zemí, i v moři, i všecko, což v nich jest, slyšel jsem řkoucí: Sedícímu na trůnu a Beránkovi
požehnání, čest a sláva i síla na věky věků.14.Čtvero pak těch zvířat řeklo: Amen. A těch dvacetčtyři starců
padlo, a klaněli se živému na věky věků.
Krabčice leží ve střednich Čechách, asi 5 km od Roudnice nad Labem.
BAROT, Ladislav. Stavba nového chrámu Páně ve Vanovicích. In: BAROTOVÁ, Věra – PAROULEK, Jan.
Po cestách Božích. Vybrané kapitoly z dějin vanovického sboru ČCE. Vanovice 2004, str. 31-32.
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s historickými okolnostmi vzniku kostela.63 Vanovický chrám není nikomu dedikován.
Chrám Páně ve Vanovicích nebyl postaven důsledně podle tolerančních nařízení, nemá
tedy podobu toleranční modlitebny. Příkladem typické toleranční modlitebny je modlitebna v
Prosetíně z roku 1782. Jednalo se o jednolodní obdélnou budovu se vchodem uprostřed jedné
z delších stran. Kolem chrámu byl v toleranční době vybudován hřbitov, který se zachoval
dodnes.64 Jak bylo pro tradiční reformované uspořádání interiéru typické, uprostřed
modlitebny stál ohrazený stůl Páně, který ze tří stran obklopovaly lavice. Další toleranční
modlitebny v okolí Vanovic byly ve Veselí, později i Rovečném. Ve Veselí byla podélná
modlitebna postavena v letech 1782 - 1783. Šlo o kamennou budovu, která se patrně od
počátku odlišovala vstupem umístěným v ose kratší strany. Pro nedostačující kapacitu došlo v
druhém desetiletí 19. století k přestavbě. Byla zřízena druhá empora a došlo k přemístění
kazatelny, původně umístěné naproti vchodu, na jednu z delších stěn. K dalším změnám došlo
v roce 1840, kdy byl vchod do budovy přemístěn na jednu z delších stran, uprostřed chrámu
byl umístěn stůl Páně a tak došlo k prostorovému uspořádání typickému pro reformované
chrámy. 65 U některých moravských sborů můžeme vidět snahu o překročení tolerančních
omezení, jak tomu bylo v Jimramově, sídle moravského superintendenta Michaela Blažka.
Jednalo se o jednolodní plochostropou sálovou stavbu obdélného půdorysu se zaoblenými
hranami a

vstupem na jedné z delších stran. Modlitebna postavená v roce 1786 sice

odpovídala tehdejší praxi evangelických stavebníků, ale stála na stejně vysokém místě a ve
srovnatelné poloze, jako stál katolický kostel, na terase západně od náměstí.66 Některé sbory
se musely často spokojit s provizorně vybudovanou modlitebnou v objektu, který původně
sloužil jinému účelu. Tak tomu bylo u evangelického sboru v Kloboukách u Brna. Tamní sbor
byl několikrát odmítnut s žádostí o pozemek či budovu vhodnou ke stavbě modlitebny,
nakonec císař v roce 1786 sboru přidělil budovu zvanou bednárna, která sboru sloužila do
roku 1883, než se postavila budova nová.67
63
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ALTOVÁ, Blanka. Lidé města/Urban people : časopis Univerzity Karlovy, 2009, roč.11, č.3, str. 507.
Vydává Fakulta humanitních studií. ISSN: 1212 - 8112. Dostupný z WWW:
http://www.lidemesta.cz/archiv/cisla/11-2009-3/moznosti-studia-evangelicke-sakralni-architektury.html...
[Vyhledáno 10. 1. 2015].
NEŠPOR, Zdeněk R. Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a
českého Slezska. Praha 2009, str. 387.
Ibidem, str. 503.
SAMEK, Bohumil. Umělecké památky Moravy a Slezska. 2. J/N. Praha 1999, str. 111.
NEŠPOR, Zdeněk R. Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a
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Kromě tolerančních nařízení museli stavitelé i stavebníci také respektovat dobové
státní stavební předpisy, volit předepsaný typ stavby k danému účelu a její velikost podle
počtu předpokládaných uživatelů. Nebyli státem omezováni ve volbě stavebních materiálů.
V tomto ohledu je limitovala pouze ekonomická situace ve sboru a dosažitelnost materiálu
v místě stavby.
Podle Pavla Zatloukala se předobrazem tolerančních modliteben stal kostel Vzkříšení
Páně ve Slavkově u Brna, postavený v letech 1786 – 1789. Kostel ztělesňuje architektonické
pojetí, které zavrhuje vše, co odvádí pozornost od uctívání Boha. Původně se uvažovalo nad
tím, že jednolodní stavba se střídmým interiérem bude sloužit více konfesím.68
Vanovičtí stavebníci zvolili podélnou trojlodní dispozici s konchou zaklenutým
presbyteriem, tedy stavební typ obvyklý spíše u katolických kostelů. Je pravděpodobné, že
rozhodující vliv na volbu stavebního typu nového vanovického chrámu měl tehdejší
vanovický kazatel Samuel Nagy. Byl mladším synem Jiřího Nagye a ve Vanovicích působil 39
let (1824 - 1863). Studoval na debrecínských školách, odkud byl povolán zpět do Vanovic,
aby pomáhal svému otci ve sboru během jeho nemoci. Nagy v roce 1843 vydal Duchovní
zbroj a v roce 1849 přeložil katechismus Elnerův. Od padesátých let byl členem vídeňské
konzistoře, v roce 1852 byl jmenován moravským superintendentem. Jeho vliv se podle F.
Bednáře uplatňoval především během bojů o svobodu v roce 1848.69 K osobnosti Samuela
Nagye se Bednář, jistě za všechny členy vanovického sboru, vyjádřil v roce 1924 takto:
„Byl mužem neúnavné energie, pracovitosti a neobyčejného nadání. Všecko, co sbor
krásného a trvalého má, je památkou jeho činnosti, daleko do budoucnosti prozírající.“70
Ladislav Barot píše, že to byl právě on, kdo staršovstvu a celému sboru navrhl stavět
oproti schváleném projektu

budovu

větší, zakončenou půlkruhovým presbyteriem a

zaklenutýmí okny i dveřmi, které vedly do ulice. Když byla stavba na jaře 1841 letovickým
vrchnostenským úřadem zastavena pro porušení stavebních předpisů, poslal Samuel Nagy
guberniu osvětlující spis, ve kterém žádal rovnoprávnost evangelíků s katolíky. 71
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českého Slezska. Praha 2009, str. 225.
ZATLOUKAL, Pavel. Architektura 19. století. Praha 2001, str. 112.
BEDNÁŘ, František. Památník Českobratrské církve evangelické. Českobratrská církev evangelická a její
senioráty a sbory stezkách minulosti a na prahu přítomnosti. Praha 1924, str.424 - 425.
Ibidem.
BAROT, Ladislav. Stavba nového chrámu Páně ve Vanovicích. In: BAROTOVÁ, Věra – PAROULEK, Jan.
Po cestách Božích. Vybrané kapitoly z dějin vanovického sboru ČCE. Vanovice. Vanovice 2004, str. 28.
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Chrám Páně ve Vanovicích stojí na svahu, na západní straně obce, hned vedle fary.
Novorománská stavba byla vybudována v ose J-S, na půdorysu latinského kříže. Kapacita
chrámu je přibližně 4000 osob. Jaký pohled se nabízel návštěvníkům vanovického chrámu
během slavnostního posvěcení si lze představit na základě popisu slavnosti uvedeného
časopise Moravia (1844).
Podélný, svaleně klenutý trojlodní prostor chrámu byl ukončený presbyteriem
zaklenutým konchou. Kněžiště i tribuny, obíhající prostor ze všech stran, byly od okolního
prostoru odděleny sloupkovým balustrovým zábradlím. Na vnitřních i vnějších zdech budovy
se nacházel tesaný sokl ve výšce tří stop, objevuje se i na pilířích nesoucích klenbu.72 Na obou
delších stěnách byla řada pěti oken, na kratších stranách byla okna tři, čímž se dosáhlo
dostatečného osvětlení interiéru. Okna i vstupy do chrámu byly půlkruhově klenuté. Krov
nesl sedlovou střechu s půlkuželovitým zakončením nad závěrem kostela. Hlavní loď se do
bočních lodí otvírala arkádami. Celý prostor vynikal jednoduchostí a čistotou, bez okázalých
dekorací.

K tomu dojmu přispěla dlažba z bílých a černých kvádrů. Dvě řady lavic z

dubového dřeva vedly od hlavního vchodu až k presbyteriu, další byly umístěny na tribunách.
Naproti hlavnímu vchodu byla umístěna vyvýšená kazatelna, na hlavní tribuně nad
vchodem stály varhany s nápisem „Manuficentia Principum“73. Interiéru chrámu dominovala
bílá barva, pouze kazatelna a varhany byly zlatě dekorovány a křtitelnice a stůl Páně byly u
příležitosti posvěcení chrámu potaženy červeným damaškem zdobeným zlatými prýmky. Tuto
výzdobu zajistila mládež sboru k této příležitosti již před lety.74 Vnitřní prostor byl rozdělen
na mužskou a ženskou část. Dodnes je v emporách na zdi množství věšáků na pánské
klobouky a z úzkých lavic v chrámové lodi je patrné, jak drobných postav byly tehdejší ženy a
dívky.75 Stavba nemá podzemní podlaží.
Vybavení chrámu se v autentické podobě dochovalo do současnosti. Kazatelna je
vybavena sedátkem pro faráře, schůdky jsou osvětleny světlíkem umístěný na stropě v
chodbičce. Tam se také nachází zařízení, které za farářem zavře samo dvířka. Stůl Páně má v
noze skříňku pro uložení paramenta. Dvě chrámové pokladnice, připomínající vzhledem
křtitelnici, jsou zamykatelné. Křtitelnice obsahuje cínovou křtící mísu z toleranční doby.
72
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1 stopa = 30, 48 cm.
Nápis znamená v překladu Základem obětavost.
Blíže o vysvěcení chrámu a jeho popisu Die feierliche Weihe de neuerbauten Gotteshauses in Wanowic, am
11. August 1844. In: Moravia, 1844, č. 103, str. 409-410.
Pamětní kalendář Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích. Brno 2014.

27

Tabulky na čísla písní v sobě skrývají původní černou tabuli, na kterou se dříve psávalo
křídou. Později byly upraveny na modernější typ se zasunováním čísel. První varhany byly
pořízeny za působení Jiřího Nagye v roce 1818, ještě do původní dřevěné modlitebny. Po
přestěhování do nové budovy, byly varhany umístěny na kruchtě nad kazatelnou. Rok po
dokonečení kostela byly pořízeny další hudební nástroje, což svědčí o velké muzikálnosti
vanovického sboru. Nové varhany byly postaveny nejspíš v roce 1861 na kruchtě nad hlavním
vstupem kostela. Ve vanovickém kostele tak současně fungovaly dvoje varhany, což bylo
velmi neobvyklé. V roce 1936 byly do historické skříně vestavěny varhany nové, dodané
poličskou firmou K.Čapek.76
Pozornost dodnes vzbuzuje ojedinělé zvonící zařízení. Jde o zvonící stroj s tyčovými
zvony z lité oceli ve tvaru podkovy, který sloužil jako náhrada za zvony, které byly
Tolerančním patenetm evangelickým modlitebnám zakázány. Stroj tohoto typu vynalezl Carl
Poensgen ze Schleidenu ve třicátých letech 19. století. 77 Zvonící zařízení ve vanovickém
kostele, "Vanovické zvonění", bylo pořízeno u firmy Krupp ve Vestfálsku. Zvony jsou
rozeznívány dřevěnými palicemi, které jsou zdvihány a vypouštěny ručně pomocí otáčivého
bubnu se zdvihacími vačkami. Zcela nahoře je dřevěná ozvučná deska. Původně byl zvonící
stroj umístěn ve štítu střechy, po dostavbě věží byl přemístěn do nejvyššího patra západní
věže kostela.78
Martin Juchelka, který se věnoval tématu "Vanovického zvonění" v diplomové práci,
popisuje, jak se toto zařízení do Vanovic dostalo. Vanovický kazatel Samuel Nagy se na
základě novinových článků uveřejněných v Brünner Zeitung z roku 1841 o důmyslném
zařízení vydávajícm zvonivé zvuky rozhodl pořídit toto zařízení namísto tehdy zapovězených
zvonů do právě budovaného chrámu ve Vanovicích. Oslovil Kruppovy závody na litou ocel v
Essenu s žádostí o zhotovení takového stroje a poté ocelová péra objednal. Martin Juchelka na
základě korespondence uložené v archivu sboru ČCE Vanovice a Historisches archiv Krupp v
Essenu zjistil, že ocelová „péra“ dorazila do Vanovic po zaplacení zálohy 250 zlatých,
začátkem roku 1843. Vanovický sbor poslal Guberniu žádost o povolení zvonícího zařízení již
76
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Pamětní kalendář Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích. Brno 2014.
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v srpnu 1842. O rok později, v srpnu 1843, se ale dočkal zamítavé odpovědi. Samuel Nagy se
ale nevzdal a jménem celého sboru podal odvolání k c.k. Českorakouské dvorské kanceláři ve
Vídni, zároveň požádal o podporu i konzistoř helvétské konfese ve Vídni. Záležitost se
dostala před komisi, o jejímž zasedání informuje Nagye v dopise letovický vrchní správce
Hubáček. Po osobní návštěvě Nagye ve Vídni nakonec Gubernium zvonění 26. 1. 1844
povolilo a jeho zvuk tak doprovázel slavnostní posvěcení chrámu v létě téhož roku.79
Proč Samuel Nagy tolik bojoval o toto zvonění? Důvody nebyly čistě prestižní, jak by
se mohlo zdát. Jak vysvětluje Marta Procházková, v době bez mobilních telefonů a
náramkových hodinek byl zvuk zvonů nejpraktičtějším způsobem, jak svolat věřící z okruhu
několika kilometrů k bohoslužbám, svatbám, pohřbům apod.80 Model "Vanovického zvonění"
byl vystaven na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze v roce 1895. Dnes je jediným
dochovaným zařízením v Evropě a v roce 2013 bylo toto zařízení prohlášeno technickou
památkou.81
V roce 1844 byly pořízeny hodiny, které byly výjimečné jednak díky stroji, ale také
tím, že měly dva ciferníky. Jeden ciferník byl umístěn na fasádě průčelí, druhý v interiéru nad
varhanami, takže kazatel mohl sledovat, jak dlouho již káže.82
Na Moravě ani v Čechách nevznikl v té době obdobně rozsáhlý a řešený evangelický
chrám. Vanovický chrám je svou kapacitou srovnatelný pouze se slezskými kostely milosti v
Zaháni, Kožichově, Jelení Hoře, Milíči a Těšíně.83

84

Chrámy milosti mohly mít vzhled

kostelů. Moravští evangelíci měli nejblíže do Ježíšova chrámu v Těšíně85, který byl postaven
v letech 1710 - 1723 podle plánu opavského architekta Jana Hausrückera jako barokní
klasicizující trojlodní bazilika s emporami a na půdorysu latinského kříže s kapacitou 8 000
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JUCHELKA, Martin. Unikátní metalický idiofon ve Vanovicích. Diplomová práce. Brno, 2003. Masarykova
univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, str. 54 - 59.
PROCHÁZKOVÁ, Marta. Přístavby věží u tolerančních modliteben. In : NEŠPOR, Zdeněk R. KAISEROVÁ, Kristina. Variety české religiozity v „dlouhém“ 19.století (1780-1918). Ústí nad Labem
2010, str. 334.
Pamětní kalendář Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích. Brno 2014.
Ibidem.
NEŠPOR, Zdeněk R. Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a
českého Slezska. Praha 2009, str. 35.
V roce 1709 švédský král Karel XII. donutil císaře Josefa I., aby tzv. exekučním recesem připojeným k
Altranstädtské smlouvě povolil slezským evangelíkům stavbu nových kostelů. Dodnes se zachovaly pouze
kostely v Jelení Hoře, Kamenné Hoře, Těšíně a Miliči.
Ježíšův kostel byl jediným nekatolickým kostelem na území Horního Slezska a po připojení převážné
většiny Slezska k Prusku byl jediným nekatolickým kostelem v českých zemích, mimo Ašsko. Po rozdělení
Těšínska mezi Polsko a Československo v roce 1920 se stal součástí polského Těšína.
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věřících.86 Těšínský chrám se stal vzorem pro státní toleranční předpisy o podobě a
uspořádání modliteben v českých zemích. Těšín byl také sídlem jediného evangelického
gymnázia v habsburské monarchii (mimo Uhry). Působnost těšínské konsistoře byla po
vydání Tolerančního patentu rozšířena na alpské a české země. Těšínský kostel byl největší
evangelickou stavbou v habsburské monarchii, sloužil jako inspirace pro evangelické
stavebníky v potoleranční době, ale pro vanovické mohl být ideální vzorem již při úvahách o
výstavbě nového chrámu v roce 1839 na trojlodním půdorysu a s emporami. Dalším vzorem
pro ně zřejmě mohl být velký evangelický chrám (Nagytemplom) v uherském Debrecínu.
V Debrecínu bylo už v roce 1538 založena reformovaná vysoká škola, ze které stalo jedno z
nejvýznamnějších míst s výukou bohosloví v Uhrách. Debrecín se stal nejvýznamnějším
křesťanským místem regionu.87 Z debrecínské vysoké školy přicházela v toleranční době na
Moravu řada evangelických kazatelů. Debrecín byl označován jako „kalvinistický Řím“ a
jeho největší evangelický chrám, postavený v letech 1805 – 1818 podle projektu Mihály
Péchy,

je

zároveň

největším

v novoklasicistním stylu

protestantským

kostelem

v Uhrách.

Byl

postaven

na místě požárem zničeného kostela sv. Ondřeje (12. století).

Původně měl vzniknout kostel na centrálním půdorysu zaklenutý kupolí. Avšak nakonec byl
z ekonomických důvodů realizován projekt na půdorysu kříže ve tvaru „T“, ve kterém musel
architekt respektovat zbytky starší stavby. Na základech hlavní lodi staršího kostela vznikla
v ose V – Z klenutá příčná loď a nová hlavní klenutá loď vznikla v ose S – J, v její ose je i
nové vstupní průčelí. Původní orientace kostela sv. Ondřeje se změnila o 90°. Vznikl tak
dojem centrálního křížového prostoru, který vyhovuje protestantské liturgii. Hlavní chrámová
loď je dlouhá 55metrů a 15metrů široká, uvnitř dosahuje chrám výšky 21metrů.
V pravoúhlém závěru nové hlavní lodi přímo proti vstupu byly umístěny varhany a před nimi
stůl Páně. Uspořádání lavic do kříže kolem stolu Páně tento centrální dojem ještě umocňuje.88
V roce 1824 bylo vybudovánao mezi apsidami příčné lodi nové vstupní průčelí, jeho střed
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ALTOVÁ, Blanka – NEŠPOR, Zdeněk R. Architektura omezení. Středoevropské protestantské kostely v éře
protireformace v komparativní perspektivě II. Lidé města/Urban people : časopis Univerzity Karlovy, 2013,
roč.15, č.3, str. 484. Vydává Fakulta humanitních studií. ISSN: 1212 . Dostupné z WWW:
http://lidemesta.cz/archiv/cisla/15,-2013,-3/architektura-omezeni.-stredoevropske-protestantske-kostelyprotireformace-v-komparativni-perspektiva.html. [Vyhledáno 11.1.2015].
Informace o historii debrecínské univerzity dostupné z WWW: http://www.drhe.hu/en/history-university0?language=hu. [Vyhledáno 1. 5. 2015].
DR. GUZSIK Tamás, KERESZTÉNY LITURGIÁK ÉPÍTÉSZET, III. rész: Nyugati liturgiák és építészetük az
újkortól napjainkig. Dostupné z WWW: http://www.eptort.bme.hu/doc/szakral/szakral3.htm, [Vyhledáno 15.
5. 2015].
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tvoří čtvercový portikus završený tympanonem a po jeho stranách byly postaveny hranolové
věže (západní v roce 1818, východní v roce 1821). Kostel získal kapacitu 5000 osob, z toho
3000 míst k sezení.
Spojení mezi vanovickým a debrecínským kostelem, které se ve vanovickém sboru
ústně traduje a opírá mimo jiné také o fotografii debrecínského kostela, kterou získali
vanovičtí darem při návštěvě Debrecenu v roce 1970,89 lze tedy chápat pouze v symbolické a
typologické rovině, protože obě stavby se z architektonického hlediska od sebe odlišují.
Symbolicky je spojuje vztah mezi uherskými a moravskými evangelíky, v toleranční době
zprostředkovávaný uherskými kazateli, absolventy debrecínské evangelické univerzity, ve
vanovickém případě to byl Samuel Nagy, iniciátor stavby nového chrámu.90 Můžeme to
chápat také jako projev snahy vanovických evangelíků vyrovnat se významným
protestantským centrům monarchie, tedy vedle Těšína i Debrecínu. Spojení skrze dvojvěžové
průčelí je třeba chápat pouze typologicky jako užití typického kostelního znaku, nikoli jako
přímou architektonickou (uměleckou) inspiraci.
Jak dokládají následující řádky, vanovičtí evangelíci postavili podle svého mínění:
„Chrám, jemuž do velikosti v Čechách a na Moravě nebylo rovného a který celou svou
podobou a úpravou zákonu tolerančnímu nemálo byl na odpor, stál tedy ke službě Nejvyššího
hotov. Ale jedno mu ještě k jeho úplnosti a dokonalosti scházelo – věž.“91
Žádost o stavbu věže podal Samuel Nagy sice již s původním projektem na stavbu chrámu,
jak dokládá pamětní listina, ale o výstavbě věží mohli vanovičtí uvažovat až po vydání tzv.
Protestanstkého patentu 8. dubna 1861.92 V roce 1863 se širší církevní zastupitelstvo ve
Vanovicích na zasedání dne 29. března a 19. dubna 1863 rozhodlo, že zahájí stavbu dvou
věží. Podle členů sboru by stavba jedné věže byla spojena s většími finančními náklady a
89
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Na rubu fotografie je věnování: „A Vanovicei gyülekezetnek szeretettel a jánd kuzzuk a Debrecen
Nagytemplom képét látogatásunk alkalmátal: Vanovice 1970 május hó 24. -en. Atafiságos szeretettel Tankó
István .
Jako budovatele chrámu Samuel Nagy označen např. BAROT, Ladislav. Stavba nového chrámu Páně ve
Vanovicích. In: BAROTOVÁ, Věra – PAROULEK, Jan. Po cestách Božích. Vybrané kapitoly z dějin
vanovického sboru ČCE. Vanovice 2004, str. 34; KAŠPAR, Ludvík B. Památník reformované církve
českomoravské obsahující všech sborů evangelických h. v. v Čechách a na Moravě v jubilejním roce 1881
stávajících. Praha 1881, str. 179.
Dějiny evangelické církve Vanovické. Hlasy ze Siona, 6, 1866, str. 36.
Císařským patentem z 9.dubna 1861 se reorganizovalo postavení protestantů v zemích Rakouské monarchie,
kromě Uherska, kde byl zákon přijat o rok dřív (1859). Církev helvetského a augsburgského vyznání se stala
rovnoprávnou s církví římskokatolicou. Dostupné např. na WWW: http://spcp.prf.cuni.cz/lex/41-1861.htm.
[Vyhledáno 21. 3. 2015].
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obtížemi. Kromě toho považovaly pro chrám přiměřenější a důstojnější pořízení věží dvou.
„..... Tož vanovský sbor jal se nyní, aby vyvedl a doplnil, co před více než 20 lety činiti
nesměl. Po delším skoro dva roky o důležitosti té rozjímání a rokováních a přípravách
uzavřelo širší zastupitelstvo na řádném sezení svém dne 29. března a pak dne 19. dubna 1836,
aby se ke zdejšímu chrámu dvě věže přistavěly a aby se tato práce hned tohoto roku s pomocí
Boží konati začala.“93
V nejbližších dnech byli vysláni čtyři členové sboru do filiálních osad, aby
zaznamenali peněžité příspěvky na stavbu. Vrátili se s hotovostí a nadějí na zdárné dokončení
stavby, a tak se mohlo začít s přípravami materiálu. Samuel Nagy měl z plánované stavby
velkou radost, ale dokončení věží se nedočkal, zemřel dne 9. srpna 1863. Ve funkci ho
vystřídal

Jan Beneš, dosavadní farář sboru nosislavského. Beneš byl 31. ledna 1864

jmenován do funkce faráře vanovického sboru a zároveň

i do funkce moravského

superintendenta. V květnu odjel do Vídně na první církevní synod. Ještě před odjezdem bylo
na zasedání širšího církevního zastupitelstva 17. dubna a 8. května téměř jednohlasně
rozhodnuto o pokračování v započaté práci na stavbě věží. Stavět se ale nemělo podle prvního
nákresu vyhotoveného stavitelským mistrem z Letovic, ale podle plánů stavitele Karla
Vilémovského94, evangelíka z Bystrého, který byl zároveň pověřen vedením stavby.
V červnu 1864 bylo započato s prací nejprve uvnitř, zpevněním základových zdí. V
pamětní listině můžeme najít podrobné informace o rozdělení stavebních úkonů. Na stavbu
dohlížel Karel Vilémovský z Bystrého, zednickou práci vedl mistr Tajovský z Friedenthalu.95
Mistr Jiří Višinka z Hrubé Routky vedl tesařské práce,96 stolařský mistr Josef Vlk z Novičí
dohlížel na práce truhlářské. Dále na stavbě věží pracovali místní kováři Nechuta a Buryška a
pokrývačský mistr Pfoff z Letovic, který na pokrytí věží použil břidlici. Klempířský mistr
Friedsuk z Boskovic vyhotovil hvězdy, které jsou umístěny 27 sáhů97 nad makovicemi,
zhotovenými kotlářským mistrem Arnoštem Fraňkem. Makovice pozlatil Jan Brentner v Brně.
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Archiv sboru ČCE Vanovice, Pamětní listina - R III C-4a
Příjmení stavebního mistra z Bystré uvádí Barot jako Vilémovský, ale F.Bednář zmiňuje jméno Klemký.
BAROT,Ladislav. Stavba věží chrámu vanovického. In: BAROTOVÁ, Věra – PAROULEK, Jan. Po cestách
Božích. Vybrané kapitoly z dějin vanovického sboru ČCE. Vanovice 2004, str.34. Srov. s Dějiny evangelické
církve Vanovické. Hlasy ze Siona, 6, 1866, str.37.
Frýdntál = Dvořiště. Dnes součást Borotína.
Hrubá Routka je jeden z názvů pro obec Velká Roudka, užívaný v 19. století. Je možné najít také jako Hrubá
Roudka nebo Velká Routka.
1sáh = 1, 793 metrů.
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V říjnu 1865 byla stavba obou věží dokončena.98 V roce 1870 byly ve zvonařské dílně Ignaze
Hilzera ve Vídeňském Novém Městě ulity tři zvony. Nesou jména křesťanských ctností (1K,
13).99
Díky klasicistnímu dvouvěžovému průčelí je chrám Páně ve Vanovicích rozpoznatelný
již z dálky několika kilometrů. Fasádu průčelí zdobí pilastry s profilovanými hlavicemi.
Korunní římsa obíhající po celém obvodě stavby, odděluje dvojvěžové průčelí od spodní části
chrámu. Dvě postranní hranolové věže ukončující ve vstupní části dvě boční lodě, jsou
zastřešeny vysokými jehlancovými střechami. Fasáda obou věží je členěna mělkými lizénami.
Prostor mezi věžemi v předním průčelí spojuje štítová zeď krovu, střídmě zdobená svislým
prolamováním a zakončena plastikou kalichu. Uprostřed štítové zdi je umístěn hodinový
ciferník.
Vanovická fara byla opravována ve dvacátých a v šedesátých letech spolu s kostelem.
Evangelická škola ve Vanovicích byla založena před rokem 1784, nejdříve v budově fary,
později v samostatné budově. V roce 1869 byla současně s katolickou školou prohlášena za
veřejnou. Od roku 1878 fungovaly společně jako obecná škola.100
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Archiv sboru ČCE Vanovice, Pamětní listina - R III C-4a
Zvony byly zrekvíroovány v roce 1917. Nahrezeny byly v roce 1926 novou trojicí zvonů. Autorem nových
zvonů byl Oktáv Winter, zvonař v Broumově. Více Pamětní kalendář Farního sboru Českobratrské církve
evangelické ve Vanovicích. Brno 2014; Český Bratr, 1927, str. 160.
Pamětní kalendář Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích. Brno 2014.
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3.3. Vanovický chrám v kontextu křesťanské sakrální architektury
Moravy a Slezska
Stavba vanovického chrámu byla realizována v první polovině 19. století, tedy v době,
kdy se v architektuře českých zemí postupně prosazovaly dva stylové směry,
novoklasicismus101 a historismus.102 Toleranční chrámy vycházely z klasicistní estetiky a ze
státních vzorů pro sakrální stavby státem povolených konfesí. Historizující architektonické
slohy a chrámové typy mohly evangelické sbory užívat až po zániku platnosti tolerančního
patentu.
Snaha o centralizaci stavebnictví ve všech korunních zemích monarchie byla jedním z
důsledků osvícenských reforem vycházejích ze dvora Josefa II. od osmdesátých let 18. století.
V praxi to znamenalo postupné uplatňování tzv. úřednického stylu Josefa II., který vycházel z
klasicismu. Tento styl zasáhl především výstavbu budov státních úřadů, katolických farních
budov a protestantských modliteben, far a škol. Na jeho dodržování dohlíželo generální
stavební ředitelství ve Vídni, kde vznikaly architektonické plány, státní normy a modelová
řešení. Josefinismus přinesl nový standard sakrálních staveb, chápaných převážně užitkově,
bez snahy o uměleckou působivost.103
Předobrazem josefínské svatyně a nového osvícenského ideálu zbožnosti se na Moravě
stal slavkovský kostel Vzkříšení Páně, postavený v letech 1786 – 1789 na objednávku
státního kancléře a protektora vídeňské Akademie výtvarných umění, W. A. hraběte Kaunitz–
Rietenberga, podle projektu císařského architekta a učitele vídeňské Akademie, Johanna F.
Hetzendorfa z Hohenbergu. Jednolodní, valeně sklenutý kostel s mělkým pravoúhlým
presbytářem a mělkými nikami po stranách lodi a střídmou sochařskou výzdobou (Franz
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Klasicistní tendence po období renesance jsou v evropských zemích označovány různě, v souvislosti s tím,
jestli se projevily již v průběhu 17. století nebo navazovaly až na barokoko a rokoko. Jiří Kroupa navrhuje
pro jasné oddělení barokního klasicismu (17. století) od novějších klasicizujích projevů užívat pojem
novoklasicmus jako v jazykovém prostředí anglickém, italském, francouzském a německém. KROUPA, Jiří.
Dějiny českého výtvarného umění III/2 1780/1890. Praha 2001, str. 26. In: NEŠPOR, Zdeněk R.
Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska. Praha
2009, str. 46.
Tento pojem označuje určitý projev myšlení a koncepce vývoje uměleckých stylů, které čerpají z předešlých
slohů. Historizující slohy používají prvky a motivy hotových slohů a sestavují je v nové celky. Více
KROUPA, Jiří. Dějiny českého výtvarného umění III/2 1780/1890. Praha 2001, str. 26. In: NEŠPOR, Zdeněk
R. Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska.
Praha 2009, str. 46; HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek. Praha 2011, str. 88 - 89.
NEŠPOR, Zdeněk R. Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a
českého Slezska. Praha 2009, str. 44.
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Zacherle), zviditelňuje ideu venkovského kostela pro tisíc věřících, zbudovaného vně v
dórském, uvnitř v iónském stylu. Jeho průčelí se stalo prototypem unifikovaných josefínských
chrámů. Tento kostel zavrhuje vše, co odvádí pozornost od uctívání Boha. Původně se
dokonce uvažovalo nad tím, že bude sloužit více konfesím. Jedině antikizující portikus
odkazuje dál k římským ctnostem a demonstruje základní princip historismu - skládání
architektury z jednotlivých prvků citací.104
Také tolerační modlitebny, které vznikaly po vydání patentu, vycházely z podélné
sálové dispozice, která vycházela ze státních stavebních norem, nikoli přímo z textu
tolerančního patentu. Velikost se volila podle počtu členů sboru a kapacita modliteben se
navyšovala vestavbou empor podél všech nebo jen některých stěn. Evangelické modlitebny
nesměly mít chrámové průčelí, ale pouze vstup z boční strany (obvykle ve třetině delší stěny),
stranou od ulice nebo náměstí (návsi). Nesměly mít ani velká chrámová okna, ale pouze malá
a pravoúhlá. Pokud chtěli evangeličtí stavebníci zvolit jiné řešení oken a vstupu, mohli je
získat cestou milosti (s přímluvou patrona). Pokud tak učinili o své vůli, byli pokutováni a
většinou také stavebním úřadem donuceni vrátit se ke státnímu vzoru. Jednotlivé toleranční
modlitebny se lišily řešením stropu, případně klenby a také tvarem střech (nejčastěji sedlové,
ale i valbové a mansardové). Evangeličtí stavebníci nebyli státem omezováni ve volbě
stavebního materiálu, stavělo se ze dřeva, cihel, hlíny, kamene – vždy podle ekonomických
možností sboru a tradice místa, protože stavby realizovaly sbory svépomocí a s místními
řemeslníky, proto se také příliš nelišily od okolní obytné zástavby a měly podobu domu.
Naproti vstupu byla obvykle blíže k čelní stěně umístěna kazatelna, mohla být i na kratší stěně
sálu (u augsburské konfese mohla být vedle oltáře). V čele sálu a blíže ke shromáždění byl
stůl Páně (u helvetských i některých augsburských sborů se sloužilo čelem k věřícím),
v některých modlitebnách byl ohrazený zábradlím. U sborů augsburské konfese byla vedle
stolu křtitelnice a v čele sálu oltář (případně i varhany). Původně se v modlitebnách stálo,
časem si sbory pořizovaly lavice a obvykle je uspořádaly do řeckého kříže, takže v podélné
stavbě vznikal dojem tradičního protestantského centrálního liturgického prostoru, který byl
pomyslně rozdělen pro jednotlivé rodiny nebo na ženskou a mužskou část (sbory měly
zavedený zasedací pořádek). Vnější plášť zděných a omítaných modliteben byl členěn
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klasicistními plochými lizénovými rámci s pilastry s halvicemi a korunními římsami. U
dřevených (převážně roubených) modliteben tyto slohové klasicistní prvky nahrazovala
čitelná struktura stavební konstrukce. Vně i uvnitř byly toleranční modlitebny často zdobeny
biblickými verši. 105
Vanovický chrám postavený v letech 1839 - 1844, tedy v závěru toleranční doby, byl
založen jako trojlodní halová stavba s emporami a klenutými loděmi, s celkovou kapacitou
4000 věřících. Uspořádání vnitřního prostoru vanovického chrámu se odlišovalo od
tolerančních modliteben té doby už od svého počátku. Hlavní loď je zakončena apsidou
zaklenutou půlkruhovou konchou. Od hlavní lodi jsou mělké boční lodě odděleny
mezilodními arkádami se stlačeným obloukem. Mohutné pilíře s profilovanými hlavicemi
nesou valenou klenbu, a to i nad patrovou úrovní bočních lodí. Empory, obíhající vnitřní
prostor ze všech stran, jsou od hlavní lodi odděleny arkádami s půlkruhovým obloukem a
balustrádou. Místo v emporách bylo vyhrazeno mužům a lavice v hlavní lodi ženám.
Presbyterium je přístupné po třech stupních, od hlavní lodi je odděleno balustrovým
zábradlím. Uprostřed presbyteria je umístěn stůl Páně a křtitelnice. Kazatelna je umístěna na
vyvýšeném místě v ose chrámu - zavěšena na zdi naproti hlavnímu vchodu. Tím se vytratil
bezprostřední kontakt kazatele se sborem.
Vnější plášť budovy je členěn pilastry s profilovanými hlavicemi. Delší stěny chrámu
jsou prolomeny pěti okenními osami a jednou vstupní osu uprostřed fasády. Kratší stěny
chrámu jsou prolomeny třemi okenními osami. Jak vypadala fasáda průčelí chrámu před
dostavbou průčelí jsem z archivních pramenů ČCE Vanovice ani z literatury nezjistila. Na
fotografiích z doby po dostavbě věží je patrné, že fasáda průčelí chrámu byla prolomena třemi
okenními osami - dvě půlkruhově zaklenutá okna jsou umístěna po stranách čelní zdi, mezi
nimi je kruhové okno. Uprotsřed čelní stěny pod kruhovým oknem je půlkruhově klenutý
hlavní vstup do kostela, který je přístupný po delším venkovním schodišti. Chrám byl
zastřešen sedlovou střechou s půlkuželovitým zakončením nad závěrem kostela. Před
dostavbou dvouvěžového průčelí byly na střeše pravděpodobně vpředu a naboku umístěny
vikýře, díky kterým se do okolního prostoru rozléhal zvuk "Vanovického zvonění",
105
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umístěného ve štítu střechy.106
Ve volbě stavebního typu i v řešení stavebních detailů se projevila snaha vanovických
evangelíků postavit chrám, který nevychází z tolerančních předpisů, ale navazuje na starší
významné evangelické kostely v monarchii. Jedním ze vzorů byl pravděpodobně slezský
kostel milosti v Těšíně a druhým, spíše symbolickým a typologickým vzorem, byl
evangelický kostel v uherském Debrecíně. Oba tyto kostely jsou klasicistní, ale mají odlišnou
dispozici. Těšínský kostel je trojlodní bazilikální stavba vystavěná na půdorysu latinského
kříže, zatímco debrecínský kostel je postaven na půdorysu kříže ve tvaru "T". Dispozice
vanovického kostela pak odpovídá půdorysu těšínského kostela, Interiér vanovického kostela
byl střídmě dekorován s odkazem k liturgické tradici reformovaného vyznání
Jako protipól novoklasicismu se od poloviny 19. století v českých zemích uplatňovaly
historizující styly vycházející z proměny myšlení v době romantismu. Historizující styly u
sakrálních staveb jednak vyjadřovaly historický význam míst a sborů, církevní tradici, ale
také společenskou reprezentaci stavebníků v době, kdy se formovala občanská společnost.107
Obvykle se na začátku druhé poloviny 19. století pro křesťanské sakrální stavby volil
novorománský nebo novogotický styl, který měl evokovat středověkou křesťanskou zbožnost
a minulost míst. Pro katolíky byl středověk obdobím ještě nerozštěpené křesťanské církve a
zároveň významnou dobou národních dějin – českých, moravských i německých. I katolická
církev byla před rokem 1848 ve své stavební činnosti omezená státními předpisy, musela volit
předepsaný klasicistní typ kostela a velikost podle počtu farníků.
Pro evangelické stavebníky byl historizujícím konfesním stylem i klasicismus, protože
to byl styl, ve kterém byly postaveny významné kostely v protestantských zemích, nebo na
území monarchie kostely

míru a milosti ve Slezsku a protestantské kostely v Uhrách.

V některých případech se však chtěli evangelíci vyrovnat katolíkům i volbou novogotických
nebo novorománských stylových znaků.
Snaha evangelických stavebníků o vyrovnání se katolickým kostelům se mohla plně
projevit až po roce 1861. Přestavbu starých modliteben nebo stavbu nových evangeličtí
stavebníci a stavitelé realizovali v historizujících slozích. Šlo především o kombinaci
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stavebních prvků středověkých slohů, novorománského a novogotického, při úpravách a
dostavbách tolerančních modliteben, tak aby se překonala dřívější omezení v řešení vstupu,
oken a při dostavbě věží a kostelních průčelí.108

Ve Vanovicích uvažovali o výstavbě průčelí s věžemi již při výstavbě nového
trojlodního chrámu. Svůj záměr mohli po roce 1861 uskutečnit, ale během následujících dvou
let soustředili finanční prostředky a stavební povolení. Stavba mohutného dvouvěžového
průčelí započala v roce 1863 a byla dokončena v roce 1865. Dvouetážové průčelí je
horizontálně děleno profilovanou korunní římsou. Spodní část vnějšího pláště je vertikálně
členěna pilastry s profilovanými toskánskými hlavicemi. Průčelí je prolomeno vstupní osou
uprostřed a nad ní třemi okenními osami. Pravé a levé okno je půlkruhově zaklenuto, mezi
nimi je umístěno kruhové okno. Horní patro je tvořeno štítovou zdí zdobenou vertikálním
prolamováním, na které je umístěn hodinový ciferník uprostřed a plastika kalicha na vrcholu
zdi. Průčelí je flankováno dvěma hranolovými věžemi. Věže jsou členěny klasicistními
lizénovými rámy, ve kterých jsou prolomeny okenní osy nad sebou. Menší spodní okna věží
jsou sdružená. Věže jsou zastřešeny polygonálními jehlancovými střechami zakončenými
makovicí a hvězdou. Věže jsou zdobeny okrasným ozubem podél římsy. Vertikální členění
fasády umocňuje monumentálnost stavby. Je možné předpokládat, že během dostavby průčelí
došlo i k opravě fasády kostela, ale zmínku o opravách jsem ve vanovickém archivu
nedohledala. Na ÚOP Národního památkového ústavu v Brně jsem zjistila, že v šedesátých
letech 19. století byla na kostele žlutošedá fasáda. Při posledních opravách průčelí v letech
2013 - 2014 byla pořízena nová, bílošedá, fasáda kostela.
Také další moravské evangelické sbory se po roce 1861 snažily o proměnu svých
tolerančních modliteben ve stavby se všemi kostelními znaky. Nejbližším evangelickým
sborem Vanovic je sbor olešnický, vzdálený asi 17 kilometrů. Evangelíci v Olešnici vytvořili
vlastní český reformovaný sbor až v závěru pedesátých let a v letech 1860 – 1868 postavili
jednolodní podélný chrám s věží v ose průčelí v novoklasicistním slohu.109 Jiné sbory v okolí
108
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Vanovic řešily otázku přestavby z důvodů nedostačujících prostor či zhoršujícího se stavu
původních tolerančních modliteben z konce 18. století. Evangelíci v nedalekém Prosetíně
rozšířili ve čtyřicátých letech 19. století svou modlitebnu z roku 1782. Až o půl století později
(1897) k ní přistavěli čtyřbokou novorenesanční věž v ose kratší strany. Vchod byl nově
umístěn do věže namísto původního, který byl na delší straně budovy.110 Interiér modlitebny
se zachoval v tradičním uspořádání reformovaných sborů - stůl Páně s ohrádkou je uprostřed
modlitebny obklopen lavicemi ze tří stran. Nedaleký evangelický sbor v Rovečném, který byl
do roku 1812 filiálkou reformovaného sboru v Prosetíně, si postavil toleranční modlitebnu v
roce 1784. Po polovině století sbor uvažoval o jejím nahrazení novou budovou, ale k tomu
došlo až za několik dalších desítek let, v letech 1897 - 1898. Nový chrám byl vybudován v
novorenesančním slohu s pětibokým presbytářem a čtyřbokou věží v ose hlavního vstupního
průčelí, podle plánu J. Schiera z Nového Města na Moravě.111 Zajímavostí je užití litinových
prvků v interiéru kostela - např. litinové kanelované sloupy s kubickými hlavicemi.112
Novorenesanční sloh se uplatňoval u bohoslužebných evangelických staveb českých sborů
spíš dílčím způsobem, většinou v osmdesátých a devadesátých letech 19. století. Zaměřím-li
se na moravské evangelické sbory, jejichž zástupci se zúčastnili posvěcení vanovického
chrámu v roce 1844, pak je v jejich stavební činnosti po uvolnění stavebních poměrů stále
patrný vliv klasicistních architektonických prvků, kombinovaný s historizujícími stavebními
slohy uplaťňujícími se na katolických stavbách. U jihomoravského evangelického sboru v
Kloboukách u Brna byla v letech 1882 - 1883 stržena budova bývalé bednárny a na jejím
místě vystavěl stavitel Antonín Strnad novou budovu, jejíž průčelí je tvořeno opravenou
mohutnou věží z roku 1861 z původní modlitebny. Ačkoliv Zdeněk Nešpor popisuje novou
modlitebnu jako novoklasicistní, podle Ester Pučálkové jde o typickou stavbu pozdního
historismu, na které je patrné mísení více slohů.113 Užití "katolického" novorománského
slohu je patrné u jednoho z nejstarších moravských evangelických sborů, v Nosislavi, kde byl
postaven v roce 1872 podélný trojlodní novorománský chrám s polygonálním presbytářem a
věží v ose průčelí, namísto původní toleranční modlitebny z roku 1784. Nová budova byla
110
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stavěna podle návrhu architekta a c. k. konzervátora chrudimského kraje Františka
Schmoranze.114 Rozdíly mezi evangelickými a katolickými kostely postupně ve druhé
polovině 19. století mizely. Některé evangelické sbory se chtěly přestavbou nebo výstavbou
chrámu vyrovnat katolickým stavebníkům v okolí.
V okolí Vanovic je patrná obroda katolických staveb, které vznikly pod záštitou
patronů již před polovinou 19. století. V této době byla novogotika uplatňující se u
moravských katolických sakrálních staveb ještě používáná spíše dekorativně a nebyla užívána
tak dogmaticky, jak tomu bylo u staveb v druhé polovině století. V Boskovicích došlo k
novogotickým úpravám kostela sv. Jakuba Většího pod patronátem Františka Xavera z
Dietrichsteinu v letech 1839 - 1847.115 V nedalekém Šebetově byl vysvěcen kostel sv. Anny,
postavený díky podpoře šebetovského hraběte Strachwitze. Novogotický kostelík byl
postaven podle návrhu architekta Leopolda Ernsta a je příkladem doznívajícího romantismu u
venkovských sakrálních staveb na Moravě.116
V letech 1855 - 1857 byl postaven v Adamově kostel zasvěcený sv. Barboře podle
návrhu Josefa Hiesera. Kostel měl sloužit dělníkům liechtensteinské huti a zároveň byl zřejmě
snahou zabránit zvedající se vlně liberalismu a socialismu. U stavby se již uplatnil specifický
novogotický vliv na cihlové fasádě budovy inspirovaný anglickými stavbami. 117
S blížícím se miléniem příchodu Cyrila a Metoděje je po polovině století patrná snaha
o obnovení tradice zemských patronů. Na Moravě se do popředí pozornosti dostala nejen
poutní bazilika na Velehradě, ale i velehradská kaple Cyrilka, která byla v letech 1859 - 1863
zrestaurována. Autorem gotizující přestavby byl Josef Erwin von Lippert, který na Moravě
působil ve spolupráci s olomouckým arcibiskupem Bedřichem Fürstenbergem.118
V Brně působil vídeňský architekt Ludwig Förster, který se snažil uvést do praxe
prvky inspirované středomořskou architekturou, zejména starokřesťanskými trojlodními
bazilikami. Förster na Moravu přinesl spojování podnětů románské a renesanční architektury
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do tzv. arkádového stylu (Rundbogenstil). Tento styl poznamenal i stavbu evangelického
novoklasicistního kostela v německém evangelickém sboru v Suchdole nad Odrou (1852 1858), jehož předobrazem byla Försterova a Hansenova stavba chrámu ve Vídni Gumpendorfu.119
Architekti, kteří působili na Moravě v druhé polovině 19. století, studovali převážně
na

vídeňské Akademii. Na moravských stavbách uplatňovali

novogotiku a místy

novorománský sloh, s odkazem na evropskou kulturní tradici, vazbu na konkrétní místo či
křesťanství obecně. To se promítlo i do evangelických sakrálních staveb, u kterých si
stavebníci mohli zvolit akademicky školeného architekta. To je patrné například na
brněnském evangelickém "Červeném kostele", který nechal postavit brněnský luterský,
převážně německý, sbor a který se stal významnou evangelickou sakrální novostavbou jižní
Moravy. Budova brněnského evangelického kostela byla vystavěna na nově se formujícícm
náměstí budované okružní třídy. Neomítaná cihlová stavba v kombinaci s kamenem,
inspirovaná severoněmeckou protestantskou architekturou navazovala na tradici německých
cihlových gotických kostelů. Stavba byla realizována v letech 1863 - 1867. Projekt
vídeňského architekta Heinricha Ferstela se stal pohledovým protipólem Pichlova
triumfálního obelisku na Františkově a měl symbolizovat nástup liberalismu a nacionalismu.
Trojlodní interiér stavebně souvisel se stavbou Votivkirche ve Vídni, kterým bylo ve střední
Evropě otevřeno období přísného historismu. Podle Pavla Zatloukala se brněnský "Červený
kostel" stal inspirací pro mnohé další protestantské modlitebny.120
Zatímco katolické stavby druhé poloviny století se pro inspiraci svých novogotických
chrámů obraceli na západ, k francouzské katedrální gotice, němečtí evangeličtí stavebnící
čerpali ze severoněmecké gotiky, charakteristické neomítaným cihelným zdivem.121
V průběhu druhé poloviny 19. století se v sakrální architektuře vedle středověkých
historizujících slohů začala uplatňovat i novorenesance, která v té době byla obvykle
spojována s liberálními společenskými hodnotami. Novorenesanční přestavby evangelických
119
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kostelů koncem 19. století však byly většinou realizovány v dílčí podobě, jako tomu bylo
např. v Prosetíně. Inspiračním zdrojem pro stavbu evangelického kostela v Kloboukách u
Brna byl podle Ester Pučálkové kostel sv. Petra a Pavla v jihomoravských Dolních Kounicích.
Antonín Strnad dokončil v Dolních Kounicích návrh valtického architekta Františka Schlepse
ve stylu "vlašské renesance" v letech 1875 - 1877. Podobné znaky, jako se vyskytují na
kounickém kostele lze najít i na evangelické modlitebně v Kloboukách u Brna z roku 1883.
Jedná se například o okna s nadokenní římsou ukončenou konzolami s klenákem na vrcholu
nebo o trojúhelné frontony, které jsou u obou staveb hojně zastoupeny.122 Málokde se
jednalo o "čistě" renesanční evangelickou stavbu (Rovečné).
Evangeličtí stavebníci po polovině století si povětšinou vybírali některý z uvedených
slohů pro stavby a přestavby svých chrámů. Tyto přestavby byly po uvolnění stavebních
podmínek ovlivněny nejen konfesijními potřebami, ale i ekonomickými podmínkami a
ambicemi sboru v politickém a kulturním životě. Jak je vidět na předchozích příkladech,
venkovské sbory i nadále realizovaly stavby svých kostelů v rámci svých možností, s
regionálními řemeslníky a staviteli v jednodušším slohovém provedení. Naproti tomu
evangelické sbory v průmyslových oblastech a velkých městech se rozrůstaly, byly bohatší
než ty venkovské a často s přispěním patronů si mohly vybrat místo ke stavbě v nově
vznikajících městských čtvrtích. Výstavba evangelického kostela se pak stala součástí nových
urbanistických projektů a řešili ji renomovaní architekti, kteří zároveň navrhovali i okolní
budovy. Jednalo se spíš o kostely německých augsburgských sborů - například brněnský
"Červený kostel" nebo evangelický kostel v Suchdole nad Odrou. Bohatší sbory si mohly
dovolit renomované architekty a vyjádřit tak své ambice v politickém a kulturním životě
daného místa. Patrné je to například na evangelickém kostele v Nosislavi, který byl realizován
podle návrhu Františka Schmoranze nebo na pozdějších stavbách z osmdesátých a
devadesátých let 19. století. Kromě těchto vlivů jsou patrné i snahy některých evangelických
sborů o získání pozice moravského centra evangelické církve. Ester Pučálková připisuje tento
záměr kazateli evangelického sboru v Kloboukách u Brna Ferdinandu Císaři.123 Podle
Pučálkové byla přestavba klobouckého evangelického kostela ovlivněna mimo jiné i snahou
Ferdinanda Císaře vytvořit v Kloboukách u Brna sídlo moravského superintendenta, což se
122
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PUČÁLKOVÁ, Ester, Evangelický kostel v Kloboukách u Brna. Bakalářská diplomová práce. Masarykova
univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, Brno 2013, str. 25.
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mu nakonec splnilo. V porovnání s klobouckým kazatelem Císařem bych mohla podobnou
snahu o vytvoření mimořádného bohoslužebného prostoru ve Vanovicích přičíst také Samuelu
Nagyovi. Jak již bylo několikrát zmíněno, stavba vanovického kostela byla sice vedena
touhou po rovnoprávnosti a svobodě evangelíků ve společnosti, ale nelze si nepřipustit
myšlenku, že byla již v toleranční době vedena Nagyovými ambicemi vytvořit reprezentativní
místo, jakožto sídlo budoucího moravského superintendenta. Tím se Vanovice staly v roce
1852.
Jiné evangelické sbory si postupně uvědomovaly význam své konfese v širším
křesťanském kontextu místa a podle toho také zdůrazňovaly specifické znaky evangelických
kostelů. Emil Edgar považuje za ztělesnění moderního protestantského chrámu stavbu
reformovaného sboru v Přerově z roku 1907 - 1908. Podle návrhu berlínského architekta Otty
Kuhlmanna byl vystavěn evangelický kostel složený z chrámové lodě, rozdělené mobilní
příčkou na vlastní bohoslužebný prostor a shromažďovací sál, a z věže, v které byl farní pokoj
a kostelníkův byt. Sborový dům s čtyřbokou věží byl koncipovaný v duchu moderny s
historizujícími prvky, interiér byl programově oprošťován od zdobnosti. Během posvěcení byl
kostel pojmenován Jubilejní chrám císaře Františka Josefa I. V letech 1930 - 1932 došlo k
rozšíření kostela.124

3.4. Chrám Páně ve Vanovicích po 170 letech
V loňském roce uplynulo 170 let od dokončení chrámu Páně ve Vanovicích. V
současné době má sbor ČCE Vanovice asi 1040 členů.125
Kostel je stále živým místem - kromě bohoslužeb se zde v letních měsících pořádají
koncerty, navštěvované lidmi z širokého okolí. V zimním období se dospělí scházejí k
biblickým hodinám na faře (sborový sál založen v roce 1948) i v rodinách členů sboru.
Konfirmandi procházejí dvouletou přípravou. Jednou týdně se ve sboru schází evangelická
mládež. Skupina mladých lidí založila hudebně - pěvecké těleso s názvem KUDYKAM, které
124

125

EDGAR, E. Protestantismus a architektura, Praha 1912; Nešpor, Zdeněk R. Encyklopedie moderních
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koncertuje v kostele ve Vanovicích i v okolí a také v nedalekých sociálních zařízeních. Sbor
spolupracuje s Diakonií ČCE Brno a se střediskem sociálních služeb JmK Paprsek ve Velkých
Opatovicích. Dále se podílí na konání ekumenických bohoslužeb v domě s pečovatelskou
službou v Letovicích.
Kostel je stále dominantou kraje. Podle Pavla Freitingera neuplyne týden, kdy by
kostel nenavštívili turisté. Během posledních několika let prošel vanovický kostel rozsáhlou
rekonstrukcí, díky které je pro návštěvníky ještě zajímavější.
V roce 2010 došlo k opravě kostelních hodin, které dlouhá léta plnily pouze funkci
estetickou. Vanovičtí evangelíci uspořádali finanční sbírku a najali renomovaného orlojáře
Petra Skálu, který zprovoznil poškozený ciferník. Opravy od Petra Skály se dočkalo také
"Vanovické zvonění", a to v roce 2014. Větina dřevěných částí byla ztrouchnivělá a bylo třeba
je zpevnit. Byla pořízena nová ozvučná deska, opět upevněno jedno ze tří kladívek,
rozeznívajících kovové podkovy a všechny kovové části byly očištěny od rzi.
Nyní je zvonící zařízení funkční a je možné si jej při návštěvě kostela poslechnout.
V letech 2013 - 2014 byly opraveny věže, jejichž krovy napadl tesařík a dřevomorka. I
tady se finančně podíleli místní lidé, zbytek peněz na opravu se podařilo získat od státu i ze
zahraničí. Došlo k postupnému nahrazení obou kostelních věží jejich nově vytvořenými
replikami.
Členové sboru jsou, podle Pavla Freitingera, na vanovický kostel hrdí. Je výsledkem
jejich obětavosti, a právě díky členům sboru se podařilo kostel udržet v dobrém stavu až do
současnosti. Během rekonstrukcí dokázali uspořádat finanční sbírku a na opravách kostela se
tak finančně spolupodíleli.

44

4. Závěr
Kostel Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích je největším evangelickým
kostelem na Moravě a jediným evangelickým kostelem s dvojvěžovým průčelím a trojlodní
dispozicí v České republice. Vanovický kostel je možné považovat za jasně formulovaný
projev snahy moravských evangelíků již v toleranční době o rovnoprávné postavení ve
formující se občanské společnoti Rakouského císařství.
Vanovický evangelický sbor reformovaného vyznání byl založen v roce 1782. V tomto
roce byla postavena toleranční modlitebna na "Doubku". Budova ale brzy přestala
rozrůstajícímu se sboru vyhovovat a tak se vanovičtí evangelíci rozhodli pro stavbu nové
modlitebny. Stavební povolení sbor získal až po dlouhých deseti letech úředních průtahů. V
roce 1839 byl položen základní kámen. O dva roky později, na jaře 1841 byla ale stavba
zastavena pro nedodržování nařízení státního stavebního úřadu.

Na popud vanovického

kazatele Samuela Nagye se oproti původnímu plánu stavěl rozměrný chrám se třemi
klenutými loděmi a půlkruhově klenutými okny zakončený

půlkruhovým presbyteriem

zaklenutým konchou. Po přezkoumání situace brněnským guberniem byla nakonec stavba v
létě téhož roku opět povolena a navíc byly na stavbě

ponechány všechny

změny od

původního plánu. O dva roky později nechal Samuel Nagy pro vanovický sbor vyrobit v
Essenu důmyslné zvonící zařízení, které mělo sloužit místo zakázaných zvonů. Krajský úřad
ale "Vanovické zvonění" zakázal. Samuel Nagy požádal o přezkoumání záležitosti c. k.
Českorakouskou dvorskou kancelář ve Vídni a podařilo se mu povolení k užívání zvonění
získat. Snaha Samuela Nagye o prosazení rovnoprávnosti evangelické církve již v toleranční
době se projevovala i jinak. Z pramenů a literatury vyplývá, že díky Nagyovi byli vanovičtí
evangelíci zbaveni povinnosti platit dvojí štolu a byla znovu zavedená katechetická cvičení
po obcích. Podle F. Bednáře se Nagyův vliv projevil především během bojů za svobodu v roce
1848. V padesátých letech 19. století se Samuel Nagy stal členem vídeňské konsistoře a v
roce 1852 moravským superintendentem. Vanovice se tak díky němu staly v určitém smyslu
centrem moravské reformované církve.
Vanovický chrám, posvěcený v roce 1844, v mnoha ohledech překračoval omezení
plynoucí z tolerančního patentu. V českých zemích nevznikl v té době obdobně rozsáhlý a
řešený evangelický chrám. Na rozdíl od

ostatních moravských tolerančních modliteben,
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řešených většinou jako jednolodní novoklasicistní stavby, byl chrám Páně ve Vanovicích
koncipován jako novorománská trojlodní stavba s emporami na půdorysu latinského kříže s
kapacitou 4000 lidí. Vanovický sbor žádal již v době přípravy stavby chrámu o povolení ke
stavbě věže, ale žádost byla zamítnuta. Tato dostavba se podařila uskutečnit až po roce 1861,
kdy byl vydaný Protestantský patent. V letech 1863 - 1865 bylo dostavěno k chrámu mohutné
dvojvěžové průčelí, v roce 1870 osazené třemi zvony.
Vanovický chrám se svou podobou od počátku stavby od jiných moravských
tolerančních modliteben architektonicky lišil. Nejbližším srovnatelným evangelickým
chrámem byl Ježíšův kostel milosti v Těšíně, postavený v letech 1710 - 1723 podle plánů
architekta Jana Hausrückera. Zdá se, že právě těšínská trojlodní bazilka s kapacitou asi 8000
lidí mohla posloužit

vanovickým evangelíkům jako zdroj inspirace. Nicméně, podle

informace tradované ve vanovickém sboru již několik generací, měl být předlohou vanického
chrámu Velký reformovaný kostel v Debrecínu (Nagytemplom). Spojení mezi oběma
stavbami se opírá i o fotografii debrecínského kostela umístěnou na faře ve Vanovicích,
kterou vanovický sbor získal při jedné z návštěv v Debrecínu v roce 1970. Symbolické
spojení mezi oběma stavbami pak představuje Samuel Nagy, coby student debrecínské
evangelické univerzity. Srovnáním vanovického a debrecínského chrámu jsem však došla k
závěru, že spojení je pouze symbolické a typologické, stavby se od sebe architektonicky liší.
Zatímco vanovický chrám je založen na půdorysu latinského kříže, stejně jako těšínský kostel,
debrecínský kostel má půdorys písmene T, který vznikl výstavbou nového chrámu v letec
1805 - 1818 na základech původního staršího kostela, který byl zničen požárem. Spojení skrze
dvojvěžové průčelí je třeba chápat pouze typologicky jako užití typického kostelního znaku,
nikoli jako přímou architektonickou (uměleckou) inspiraci.
Po roce 1861 padla toleranční omezení de iure, docházelo k přestavbám původních
tolerančních modliteben a stavěly se nové kostely. To vše se dělo pod vlivem snahy o
zviditelnění významu evangelické církve v širším společenském kontextu. Venkovské
evangelické stavby byly z architektonického hlediska
Novoklasicistní

sloh

byl

kombinován

s

prvky

řešeny jednodušším stylem.

historizujících

slohů

(převážně

novorománského a novogotického) obecně užívaných jak u křesťanských tak i světských
budov. Evangeličtí stavbeníci od poslední třetiny 19. století na svých stavbách uplatňovali i
novorenesanční sloh, často spojovaný s liberálními ideály. Od venkovských sborů se
odlišovaly bohatší sbory (převážně se jednalo o městské sbory, nezřídka pak o německé sbory
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augsburgského vyznání), které si na přestavby svých kostelů najímaly renomované architekty.
Ti dokázali budovaný chrám zasadit do kontextu nově vznikajících městských čtvrtí. Vznik
evangelických

staveb

po

uvolnění

stavebních

podmínek

nebyl

podmíněn

pouze

ekonomickými a společenskými vlivy, ale také ambicemi evangelických sborů v kulturním a
politickém životě daného místa. Na stavbě vanovického kostela je od jejího počátku patrná
snaha vanovických evangelíků v čele se Samuelem Nagyem vyrovnat se protestantským
centrům monarchie - vedle Těšína i Debrecínu. Tato jedinečná stavba s charakteristickým
dvojvěžím se stala dominantou kraje, kterou zůstala díky obětavosti místních evangelíků,
dodnes.
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Obr. č. 1 - Chrám Páně ve Vanovicích - průčelí.
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Obr. č. 2 - Kazatelna a stůl Páně.

Obr. č. 3 - Varhany
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Obr. č. 4 - "Vanovické zvonění"
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Obr. č. 5 - Náčrt modlitebny z roku 1829.
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Obr. č. 6 - Nagytemplom v Debrecínu - půdorys.

Obr. č. 7 - Nagytemplom v Debrecínu - průčelí
Obrázek dostupný na www:
http://debmedia.hu/debrecen_aktualis/2013/10/28/elkezdodott_a_nagytemplom_felujitasa
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Obr. č. 8 - Ježíšův kostel milosti v Těšíně
obrázek dostupný na WWW: http://www.jezisuvkostel.estranky.cz/fotoalbum/jezisuv-kostel/exterier/
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