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Úvod
„Chrám je cesta výstupu nahoru“1, po níž může stoupat každý, kdo navštíví
pravoslavný chrám. Bohužel většina lidí si toho není vědoma a žije v mylné představě,
že pravoslavná církev se svými skvostnými stavbami existuje jen v rusky mluvících
zemích. Proto jsem si jako téma své bakalářské práce vybrala popis pravoslavných
chrámových staveb na našem území. V mém rozhodnutí mě utvrdily univerzitní
přednášky ruských církevních reálií. Také jsem se, ač jako nevěřící, ale v pravoslaví
pokřtěný člověk, chtěla blíže seznámit s fungováním církve.
Ve své práci se nejprve stručně věnuji křesťanství a jeho základním směrům
katolicismu, pravoslaví a protestantismu a rozdílům mezi církvemi. Dále popisuji
historii pravoslavné církve u nás – její počátky, vývoj od 19. století přes světové války
až po současnost. V další kapitole se zabývám pravoslavným chrámem obecně, jeho
významem a architekturou a srovnávám jej s katolickým kostelem. V hlavní kapitole
potom popisuji historii pravoslavných chrámů na našem území, okolnosti jejich stavby a
problémy, s kterými se při jejich výstavbě církev potýkala. Také se zmiňuji o
současném stavu staveb a o plánované výstavbě nových chrámů a o financování a
problémech chrámů. Vybrané chrámy popisuji podrobněji, především jejich historii a
architekturu, ale také současnost. Při psaní práce jsem se setkala také s problematikou
překladu pravoslavných výrazů, proto se v krátké kapitole věnuji i tomuto tématu.
Při tvorbě práce jsem čerpala z literárních zdrojů, z časopiseckých článků,
brožur o jednotlivých chrámech a internetu. Důležitým zdrojem informací mi byly
osobní rozhovory a osobní korespondence s duchovními církevních obcí, zejména pak
osobní korespondence s prot. Mgr. Josefem Hauzarem, kancléřem Pravoslavné církve v
českých zemích a na Slovensku. Velmi mi také pomohla osobní návštěva některých
chrámů.
Práce je rozdělena do pěti základních kapitol, které se dále člení na podkapitoly
podle desetinného třídění. Jednotlivé podkapitoly o vybraných pravoslavných chrámech
jsou doplněny fotografií daného chrámu. Další fotografie jsou obsaženy v přílohách. Pro
odkazy jsem použila formu poznámek pod čarou, které na sebe navazují v každé
kapitole.
1 FLORENSKIJ, Pavel. Ikonostas. Brno: L. Marek, 2000. s. 34.
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1 Křesťanství

Křesťanství je spolu s judaismem, buddhismem a islámem jedno ze světových
náboženství. Vzniklo počátkem 1. stol. n. l. ve východních provinciích římské říše a
stalo se vírou utlačovaných, otroků a vyděděnců. Ve 4. století za vlády císaře
Konstantina se křesťanství přizpůsobilo cílům vládnoucí vrstvy a stalo se oficiálním
náboženstvím v římské říši. Křesťanská dogmata byla upravena na koncilu v Niceji
(325) a dále pak specifikována a doplňována na koncilech v Konstantinopoli (381),
Efesu (431) a Chalkedonu (451). Další vývoj vedl k posílení pozice biskupů jako
následníků apoštola Petra.
V průběhu svého vývoje se křesťanství rozdělilo na tři hlavní směry:
katolicismus, pravoslaví a protestantismus. Prostředníkem v přijímání křesťanství pro
západ byl Řím. Na východní evropské národy měla vliv Byzanc. To bylo také důvodem,
proč se západní a východní církev začaly poněkud odlišovat v liturgii, architektuře i
církevní organizaci. Roku 1054 došlo k církevnímu rozkolu, v důsledku kterého se
jednotná organizace křesťanů rozdělila na římskokatolickou církev a pravoslavnou
církev. Během Lutherem2 podnícené reformace v 16. století došlo k druhému
církevnímu rozkolu, kdy se od římskokatolické církve oddělila reformovaná německá a
později anglikánská církev – protestantismus.

1.1 Katolicismus
Katolicismus je spolu s pravoslavím a protestantismem jedním ze tří hlavních
křesťanských směrů. Po církevním rozkolu v roce 1054 utvořil katolicismus učení i
církevní organizaci a na celém jeho uspořádání se projevil římský cit pro právo.
Veškeré směry v katolické církvi mají jednotného nejvyššího představitele,
kterým je papež se sídlem ve Vatikánu. Papež je chápán jako místodržící Ježíše Krista
na zemi a je neomylný v otázkách víry.
Pramenem katolické víry je latinský překlad bible (Písmo svaté) a Svatá tradice,
která obsahuje ustanovení koncilů a rozhodnutí papežů a jejich výklad náboženských
2 Martin LUTHER (1483-1546), německý teolog, reformátor, zakladatel protestantismu.
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problémů. Katolicismus uznává dogmata o očistci, o neposkvrněném početí Panny
Marie a také uznává filioque, tedy dogma o původu Ducha svatého i od Syna.
Katolicismus je honosný, uctívá celou řadu různých relikvií, mučedníků a
světců. Duchovenstvo dává oběť v podobě celibátu. Bohoslužby vždy probíhaly v latině
a většina věřících jim nerozuměla, avšak II. Vatikánský koncil v letech 1962 – 1965
povolil konání bohoslužeb v národních jazycích.
V současnosti již není katolická církev největší na světě co do počtu věřících,
v roce 2008 ji předčil islám. Stále se ale drží na předních místech a zahrnuje v sobě
mnoho mnišských řádů a různých misionářských a jiných organizací. Zasahuje také do
politiky. Nejvíce katolíků žije v Itálii, dále pak ve Španělsku, Francii, Belgii, Rakousku
a Polsku. V České republice jich je 2 740 7803.

1.2 Pravoslaví
Pravoslaví, pravoslavná církev neboli ortodoxní církev bývá také někdy
označována jako východní církev, a to nejen proto, že má své počátky ve východních
oblastech říše římské, ale především proto, že na ni měla obrovský vliv Byzanc.
Pravoslavná církev má sice ústředí v Cařihradě, avšak jednotlivé církve jsou
autokefální, tedy samostatné, a nepodléhají patriarchovi. Když se v roce 988 rozhodoval
ruský kníže Vladimír I., zda přijmout západní, nebo východní směr křesťanství, sehrála
kromě jiných důležitou úlohu v jeho rozhodnutí právě nezávislost východní církve a její
nevměšování se do světských záležitostí.
Pravoslaví vychází stejně jako katolicismus z Písma svatého a Svaté tradice,
která obsahuje ustanovení sněmů a díla církevních otců. Uznává trojjediného Boha,
který řídí celý vesmír, a vykupitelskou činnost Ježíše Krista, jenž na sebe vzal prvotní
hřích. Pro pravoslavnou církev mají velký význam svátky a půst, ale ve středu zájmu je
sedm křesťanských tajin.
Na rozdíl od katolické církve, která má ústředí ve Vatikánu a jejímž nejvyšším
představeným je papež, nemá pravoslavná církev jednoho nejvyššího představitele.
Pravoslavnou církev tvoří samostatné (autokefální) církve, které mají každá svého
představitele.
3 Údaje Českého statistického úřadu z roku 2001.
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V současnosti existuje patnáct autokefálních církví. Mezi ty nejvýznamnější
patří konstantinopolská, alexandrijská, antijochejská, jeruzalémská, ruská, gruzínská a
srbská. U nás to je Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku, ke které se
během sčítání lidu v roce 2001 přihlásilo 22 968 osob4.

1.3 Protestantismus
Pojem protestantismus vznikl roku 1529 na říšském sněmu ve Špýru, na kterém
se stavové ohradili proti upevnění starověrné formy náboženství. Označením se stal až
roku 1553 v Anglii. Tehdy protestanti žádali odloučení od Říma.
Základem protestantismu je jen Písmo svaté. Církev neuznává složitou
hierarchii, mnišství ani celibát a celkově je prostá. Kult Panny Marie a svatých je jí cizí.
Místo sedmi svátostí si vystačí jen se dvěma, těmi jsou křest a eucharistie (přijímání).
V 19. a 20. století se některé směry protestantismu snažily sblížit církev a vědu a
podat vědecké chápání bible.
K protestantismu se řadí celá řada církví, například luteráni, reformisté, baptisté,
kvakeři, metodisté aj. Je rozšířen hlavně na území USA, ve Velké Británii a
skandinávských zemích.

1.4 Rozdíly v pravoslavných a katolických dogmatech
Tyto tři popsané směry mají sice jednotný základ, ale liší se ve své organizaci,
obřadech a dogmatech. Na první pohled jsou rozdíly nejviditelnější mezi katolicismem
a pravoslavím. Avšak zřetelné rozdíly jsou i mezi katolicismem a protestantismem, i
když tyto církve se od sebe oddělily relativně pozdě.
Prvním z rozdílů mezi katolicismem a pravoslavím je filioque. Katolicismus
tvrdí, že Duch svatý vychází jak z Boha Otce, tak i z Boha Syna, pravoslaví učí, že
Duch svatý vychází pouze z Boha Otce. Dalším rozdílem je dogma o neposkvrněném
početí přesvaté Bohorodice. Katolíci věří, že se Panna Maria narodila bez hříchu, oproti
tomu pravoslavní jsou přesvědčeni, že se narodila s prvotním hříchem stejně jako
ostatní lidé, ale Bůh jej z ní sňal. Prvotní hřích je odvozován od Adama. V pravoslavné
4 Údaje Českého statistického úřadu.
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víře se Adam narodil bez hříchu, ale poté, co ochutnal jablko, stal se hříšníkem spolu s
Evou, která mu toto jablko dala. Katolicismus také uznává prvotní hřích, ale vysvětluje
jej jinak. Adam se narodil s prvotním hříchem, ale Bůh z něj tento hřích sňal. Avšak
Adam okusil jablko a boží dar ztratil. Stal se opět hříšníkem jako na počátku. Katolické
dogma o očistci říká, že duše věřícího po smrti putuje k Bohu, který duši soudí a
rozhoduje, jestli se odebere do ráje, nebo pekla. Mezi rájem a peklem je očistec, ve
kterém se věřící mohou před božím soudem očistit. V pravoslaví pojem očistec vůbec
neexistuje.
Další rozdíly mezi katolicismem a pravoslavím jsou v organizaci církve.
Katolicismus má jednoho nejvyššího představitele – papeže, který zasahuje i do
světských záležitostí a který je neomylný v církevních záležitostech. Proti papežově
neomylnosti pravoslavná církev ostře vystupuje. Pravoslaví má ve světě patnáct
autokefálních církví a každá z nich má svého nejvyššího představitele, ať už je to
patriarcha, patriarch, katolikos, arcibiskup, metropolita nebo metropolitan.
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2 Pravoslaví na našem území

2.1 Počátky pravoslaví na našem území
Kořeny pravoslaví na našem území sahají až k počátkům křesťanství ve střední
Evropě a jsou spojeny s misí Cyrila a Metoděje na území Velké Moravy v 9. století. Po
převratu v Konstantinopoli roku 1054 se postavení slovanské církve značně zhoršilo. Po
smrti Cyrila a Metoděje byli jejich žáci pronásledováni a slovanská církev a jazyk byly
zakázány.
Král Karel IV. požádal roku 1346 papeže Klementa VI., aby se mohly opět
konat bohoslužby ve slovanském jazyce. Papež králi vyhověl a roku 1437 byl založen
klášter Na Slovanech, který se tehdy řadil k největším v Evropě.
Husité si uvědomovali, že římskokatolická církev má své počátky v církvi
východní, proto se snažili o reformu, v jejímž důsledku by byly obnoveny bohoslužby
ve slovanském jazyce. V polovině 15. století málem došlo ke spojení s Cařihradem,
avšak ten byl v roce 1453 dobyt Turky.

2.2 Renesance pravoslaví
V revolučním roce 1848 byla na dnešním Václavském náměstí (tehdy Koňský
trh)

sloužena

východní

liturgie

srbským

pravoslavným

duchovním

Pavlem

Stamatovičem spolu s diákonem Nikanorem Grujičem „s prosbami Všemohoucímu za
oživení slovanských národů“5. Z řad intelektuálů měli o pravoslaví zájem František
Ladislav Rieger, František Palacký, Karel Sladkovský, dr. František Brauner, ale i jindy
k Rusku kritický Karel Havlíček Borovský.
Od 60. let 19. století začali věřící přestupovat na pravoslaví. Roku 1870
oznámilo petrohradskému metropolitovi čtrnáct významných Čechů přestup na
pravoslaví. Aby byla uspokojena potřeba Čechů a Rusů, Petrohradský dobročinný
spolek pro potřeby Rusů v zahraničí pronajal roku 1870 chrám sv. Mikuláše na
Staroměstském náměstí v Praze. Po jeho vysvěcení v roce 1874 se zde konaly
pravidelné bohoslužby. Za pomoci lázeňských hostů a dárců a volyňských Čechů
5 ALEŠ, Pavel. Pravoslavná církev u nás. Přehled dějinné cesty. Brno: Světlo světa, 1993. s. 23.
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vznikly pravoslavné chrámy ve Františkových Lázních (1889), Karlových Varech
(1897) a Mariánských Lázních (1902).
Roku 1903 vznikl nepolitický spolek Pravoslavná beseda. Spolek měl dvacet
sedm členů, z toho pravoslavných bylo jen jednadvacet. V této době byly sympatie k
pravoslaví hodnoceny rakouskou vládou jako panslavismus a rusofilství a přestup na
pravoslaví sledovala policie.
Roku 1910 se k pravoslaví na našem území hlásilo 1063 osob, proti kterým
zahájila rakousko-uherská vláda represe. Následně byl pravoslavné církvi odebrán
chrám sv. Mikuláše v Praze a ruští duchovní museli opustit zemi. Protojerej Nikolaj
Ryžkov6 se nestihl vrátit do vlasti, roku 1917 byl zatčen a odsouzen k trestu smrti za
vlastizradu. Díky ruské vládě, která vyměnila Ryžkova za uniatského metropolitu
Andreje Šeptického7, zajatého ruskou armádou, nebyl rozsudek vykonán. Během války
se o pravoslavné v Čechách tajně starali rumunští vojenští kněží, kteří sloužili v
rakouské armádě.

2.3 Meziválečné období
Po první světové válce existoval v nově vzniklé demokratické liberální
Československé republice volný náboženský život. Pravoslavná beseda se přeměnila ve
spolek Československá obec pravoslavná, který byl po reorganizaci v roce 1922
schválen jako náboženská obec spadající pod ekumenický patriarchát. Prvním
duchovním vůdcem obce byl kněz Alexej Vaněk8, po něm archimandrita Sawatij9, který
byl do Prahy povolán v roce 1921 a který byl roku 1923 vysvěcen na biskupa.

2.3.1 Ustanovení Československé církve
K pravoslaví se po válce hlásili českoslovenští legionáři z ruské fronty, kteří
během protihabsburského odboje přijali pravoslaví. Pravoslaví se v této době těšilo
velkému zájmu také ze strany reformního katolického duchovenstva, které se rozhodlo
6 Nikolaj RYŽKOV (1867 - 1920), před první světovou válkou představený chrámu sv. Mikuláše na
Staroměstském náměstí.
7 Andrej ŠEPTICKIJ (1865 - 1944), lvovský metropolita.
8 Jaroslav Alexej VANĚK (1877 - 1945), od roku 1921 působil v Praze. Po neshodách s Milošem
Červinkou odešel v roce 1923 na Moravu.
9 SAWATIJ (1880 - 1959), vlastním jménem Antonín Jindřich Vrabec, v letech 1922 – 1925 biskup
České náboženské obce pravoslavné.
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vystoupit z římskokatolické církve poté, co Vatikán odmítl jejich oprávněné snahy, a
„ohlíželo se po církevním útvaru s apoštolskou posloupností, národními liturgickými
tradicemi a ženatým duchovenstvem“10. Dne 8. ledna 1920 tak vznikla autokefální
Československá církev, která pokračovala v husitské a cyrilometodějské tradici a která
spadala pod srbskou církev. Jeden z nejvýznamnějších činitelů této církve Matěj Pavlík,
později vysvěcený na biskupa Gorazda, nestál u jejího zrodu, ale přidal se, až když byl
přesvědčen zájmem o tuto církev lidem moravským a českým

2.3.2 Česká náboženská obec pravoslavná
V Československé církvi se začaly objevovat nové proudy. Biskup Gorazd byl
stoupencem pravoslavné orientace církve. Proti němu byla skupina věřících soustředěná
kolem dr. Karla Farského11, který zastupoval liberálně-radikální směr „a který se zříkal
návaznosti na klasickou křesťanskou věrouku a strukturu“12. Směr vedený dr. Farským
měl podporu i samotného prezidenta T. G. Masaryka. Spor mezi proudy církve se
vyostřil v roce 1923, když během pobytu biskupa Gorazda v Americe vydali dr. Farský
a František Kalous „radikálně věroučně pojatý katechismus“13. Tento katechismus
odmítl biskup Gorazd i srbská církev. Roku 1924 biskup Gorazd s menšinou stejně
smýšlejících věřících opustil Československou církev a připojil se k České náboženské
obci pravoslavné v Praze. Skupina kolem dr. Farského utvořila dnešní Československou
církev husitskou14. Biskup Gorazd se stal duchovním správcem pravoslavné obce, která
přijala srbskou církevní jurisdikci. Jedním z důvodů přijetí srbské jurisdikce byl také
fakt, že srbská církev dovolovala České náboženské obci vytvořit vlastní autonomní
status eparchie se sídlem v Praze
Roku 1929 byly v Československé republice zřízeny dvě eparchie – česká a
podkarpatoruská. Během Gorazdova působení byl každý rok z peněžních darů věřících
postaven jeden chrám nebo kaple v některé z pravoslavných obcí.

10 ALEŠ, Pavel. Pravoslavná církev u nás. Přehled dějinné cesty. Brno: Světlo světa, 1993. s. 25.
11 Karel FARSKÝ (1880 - 1927), oponent biskupa Gorazda, zakladatel a předseda Klubu reformních
kněží.
12 ALEŠ, Pavel. Pravoslavná církev u nás. Přehled dějinné cesty. Brno: Světlo světa, 1993. s. 27.
13 ALEŠ, Pavel. Pravoslavná církev u nás. Přehled dějinné cesty. Brno: Světlo světa, 1993. s. 28.
14 Přídomek husitská má Československá církev od roku 1968.

13

2.4 Druhá světová válka
Během druhé světové války podpořila pravoslavná církev hnutí národního
odporu. Petr Fafek15, Jan Sonnevend16 a kaplan Vladimír Petřek poskytli roku 1942 v
kryptě katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze úkryt
parašutistům – atentátníkům na říšského protektora Reinharda Heydricha. Biskup
Gorazd se o ukrytí parašutistů dozvěděl o několik dní později. Úkryt byl prozrazen a
parašutisté po několikahodinovém boji zahynuli. Otcové Čikl a Petřek, kostelník Ornest
i jejich rodiny byli okamžitě zatčeni a popraveni nacisty. Jakmile se biskup Gorazd
dověděl o zatýkání, rozhodl se obětovat a napsal tři dopisy vedoucím představitelům
protektorátu, avšak nedostal žádnou odpověď. „Následovalo jeho zatčení a
několikaměsíční surové mučení.“17 Byl odsouzen k trestu smrti a 4. září 1942 popraven
na kobyliské střelnici. Ostatní spolupracovníci byli posláni do koncentračního tábora
Mauthausen a usmrceni. Arcibiskup Sawatij byl poslán do Dachau a samotná církev
byla postavena mimo zákon.
Pravoslavná církev ale fungovala nadále, i přes hrozbu trestů smrti. Tajně se
sloužily bohoslužby v soukromých bytech. Takové bohoslužby sloužil i archimandrita
Andrej (Vsevolod Kolomackij) v bytě Josefa Šembery v Praze.

2.5 Poválečné období
Po druhé světové válce byla obnovena činnost pravoslavné církve a došlo k
jejímu novému uspořádání. Představitelé pravoslavných skupin se spojili, avšak srbská
církev, pod kterou pravoslaví v Česku před válkou spadalo, utrpěla sama velké ztráty,
proto se čeští pravoslavní obrátili na Ruskou pravoslavnou církev s žádostí o přijetí do
jejich svazku. Žádost byla schválena moskevským patriarchou Alexejem a takovým
způsobem byla roku 1946 ustanovena Pravoslavná církev v Československu jako
autonomní exarchát ruské církve. Roku 1951 se stala Pravoslavná církev v
Československu autokefální, když jí Ruská pravoslavná církev poskytla naprostou
samostatnost.
15 Petr FAFEK (1893 - 1942), aktivní člen odbojové organizace ÚVOD, ve svém bytě skrýval partyzány.
16 Jan SONNEVEND (1880 - 1942), předseda sboru starších pravoslavné obce při chrámu sv. Cyrila a
Metoděje.
17 PULEC, Kryštof. Pravoslavný katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze. Praha: Ústřední
církevní nakladatelství, 1988; str. 15.
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2.6 Vzdělávací aktivity pravoslavné církve na našem území
Pravoslavná církev se kromě jiného starala o misijní a osvětovou činnost. Po
druhé světové válce byly zřízeny bohoslovecké semináře v Karlových Varech a v Praze,
které navazovaly na teologické kurzy v Olomouci a Řimicích u Litovle. Semináře ale
fungovaly jen krátce a v Praze byla v roce 1950 zřízena Pravoslavná bohoslovecká
fakulta, která byla okamžitě přesunuta do Prešova. V letech 1990 – 1996 fungovala v
Praze Pravoslavná cyrilometodějská bohoslovecká škola.

2.7 Současnost
Od roku 1993 nese pravoslavná církev název Pravoslavná církev v českých
zemích a na Slovensku. Vzhledem k tomu, že byla pravoslavná církev v českých zemích
těsně spojena s pravoslavím na Slovensku, zůstala církev i po rozdělení republiky
jednotná. Pravoslavná církev má čtyři eparchie – pražskou, olomoucko-brněnskou,
prešovskou a michalovsko–košickou. Pražskou eparchii řídí vladyka Kryštof, arcibiskup
pražský a českých zemí, olomoucko-brněnskou arcibiskup Simeon s pomocí biskupa
Jáchyma, prešovskou arcibiskup Ján za pomoci biskupa Tichona a michalovskokošickou eparchii arcibiskup Juraj. Od roku 1996 působí v Praze Pravoslavná
cyrilometodějská škola, která je nástupkyní Pravoslavné cyrilometodějské bohoslovecké
školy. V Olomouci lze dálkově studovat na detašovaném pracovišti Pravoslavné
bohoslovecké fakulty Prešovské univerzity.
Zájemci o pravoslaví se mohou dozvědět více v Bratrstvu pravoslavné mládeže,
ve vzdělávacím centru Orthodoxia v Praze, v Pravoslavné akademii Vilémov, v
Gorazdově Cyrilometodějském středisku duchovních setkání taktéž v obci Vilémov
nebo z časopisů Hlas pravoslaví a Ikona. Na Slovensku jsou to potom měsíčník Odkaz
sv. Cyrila a Metoda a Pravoslavný teologický sborník. Kromě toho lze navštívit mnoho
chrámů nebo monastýry, jako jsou například ženský monastýr Zesnutí přesvaté
Bohorodice ve Vilémově, monastýr sv. mučedníka Gorazda v Hrubé Vrbce nebo
monastýr sv. Prokopa Sázavského v Mostě.
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3 Pravoslavný chrám
Chrám je místo posvěcené archijerejem, na kterém se schází věřící při
bohoslužebných obřadech a ve slavnostní dny. Každá část chrámu a každý detail mají
nejen v pravoslaví, ale i ve všech jiných náboženstvích svoji symboliku a velký
význam.
Nedostatek pravoslavných chrámů u nás vedl k tomu, že pravoslavné
bohoslužebné obřady někdy probíhaly a probíhají i dnes v původně katolických
kostelech přesvěcených a upravených pro potřeby pravoslavné liturgie. Některé církevní
obce si bohoslužebné prostory pouze pronajaly od římskokatolické církve.

3.1 Původ chrámů
Architektura pravoslavných staveb má své kořeny v byzantské architektuře. Ta
vznikla spojením helénské a východní kultury. I když se původní architektura měnila
spolu s historickým vývojem, udržela se většina prvků dodnes.
V minulosti se věřící scházeli na otevřených prostranstvích, ale tak byli snadno
napadnutelní svými nepřáteli. Proto se začali uchylovat do podzemí, kde byli v bezpečí.
Zde také mohli uspokojit svou potřebu vyjádřit se malováním symbolů a znaků na zdi.
Na přelomu 4. a 5. století tak dali vzniknout ikonografii. Velkolepé stavby chrámů
začaly až ve 3. stol. n. l. za vlády Konstantina Velikého. V roce 787 byla na Nikejském
koncilu stanovena pravidla ikonografie a uctívání ikon. Z jiných kultur byla převzata
tradice zobrazování lidí, která ale respektovala základy křesťanství.
Byzantská kultura se ne vždy setkala s pochopením. V Byzanci se v 8. a 9.
století zformovalo nábožensko-politické hnutí, které vystupovalo proti kultu ikon, tzv.
ikonoborectví.
S pádem Byzance v roce 1453 utrpěla i byzantská kultura. Do východních kultur
se začala míchat západní církev, což mělo za důsledek vznik nových prvků v zobrazení
náboženských námětů a zánik základních pravidel byzantské kultury. Do sakrální
architektury také pronikaly prvky architektonických stylů gotiky, renesance a baroka.
Ve 20. století byl opět zaznamenán zájem o byzantské umění. Po pádu
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totalitních režimů se znovu začaly stavět pravoslavné chrámy. Zájem o byzantskou
architekturu byl tak velký, že vznikly nové směry neobyzantistů a psudobyzantistů.
Někdy byly ale snahy architektů a umělců přehnané a výsledný efekt spíš odpuzoval,
než vyvolával touhu po modlitbě. Některé nové chrámy postrádají prostory nezbytné k
vykonávání bohoslužeb a příliš se mísí s architekturou katolických kostelů nebo
světských budov. Aby mohly být vybudovány nové originální chrámy, které dodržují
byzantskou tradici, musí spojit své síly architekti, umělci, ikonopisci a teologové.

3.2 Vnější vzhled chrámu
Pravoslavný chrám má specifický vnější vzhled, díky kterému jej lze ihned
odlišit od katolického. Chrámy nejsou příliš vysoké, ale mají vyvýšený půdorys. Do
chrámu se tedy vstupuje po schodech. Před samotným vchodem je prostranství, kterému
se říká paperť. V minulosti bylo toto místo určeno pro kající se věřící a žebráky.
Chrám může mít půdorys čtyřúhelníkový, osmiúhelný, kruhový nebo křížový.
Každý půdorys má svůj význam. Čtyřúhelníkový podlouhlý půdorys s vystouplou
přední částí připomínající loď znamená, že do nebeského přístavu přes moře života
může věřícího dostat jen víra. Chrám osmiúhelného půdorysu znamená, že církev září v
tomto světě jako poutní hvězda. Kruhová forma značí věčnou existenci církve, křížový
půdorys připomíná, že kříž je základem víry.
Všechny chrámy jsou obvykle zakončeny kupolí, která má připomínat nebe.
Právě tam jdou všechny prosby a myšlenky věřících. Původně měly chrámy jen jednu
kupoli, až v 16. a 17. století se začaly stavět chrámy s více kupolemi. Chrám může mít
jednu, tři, pět, sedm nebo třináct kupolí. Počet má vždy svůj specifický význam. Jedna
kupole znamená, že hlava církve je jen jeden Ježíš Kristus. Tři kupole znamenají tři
tváře božství, pět kupolí zobrazuje Ježíše Krista s čtyřmi evangelisty, sedm kupolí
představuje sedm ekumenických koncilů a třináct Ježíše Krista s dvanácti apoštoly.
Kupole je zakončena křížem.
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Nezbytnou součástí chrámu jsou zvony, umístěné ve speciálních zvonicích. Na
západě se poprvé zvony objevily v 5. a 6. století, v Byzanci až v 9. století. Pomocí
zvonů se svolávali věřící k bohoslužbám. V minulosti byly zvony obestřeny tajemstvím,
lidé je křtili svěcenou vodou a dávali jim jména.
Chrám má převážně bílou barvu, ale vyskytují se také žlutá, růžová, červená a
zelená. Chrámy mohou být různě zdobeny, např. štukami, mozaikami a ikonami.

Obrázek 1 – Vnější vzhled chrámu
Zdroj: http://mari.eparhia.ru/churches/hram/
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3.3 Vnitřní vzhled chrámu
Pravoslavný chrám má velmi bohatý interiér, je zdoben náročnými malbami,
mozaikami, freskami a ikonami. Chrám tvoří tři základní části – předsíň, samotný
chrám a oltářní prostor.

Obrázek 2 - Vnitřní schéma chrámu
Zdroj: http://www.old-rus.narod.ru/prav.html
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3.3.1 Předsíň
Protože je oltář v pravoslavném chrámu orientován na východ, je předsíň
nejzápadnější místo chrámu a je oddělena od ostatního chrámu stěnou. Věřící, kteří se
káli ze svých hříchů, a ti, co se připravovali na křest, museli zůstat v této části chrámu,
stejně tak židé, kacíři a pohané. V minulosti se právě zde konal křest.

3.3.2 Chrám
Chrám, střední část, je místo určené pro věřící. Na jeho levé straně stály ženy, na
pravé byli muži. Vzadu mohli stát kající se z vyšších vrstev. Dnes se již ale toto
rozdělení nedodržuje. Uprostřed chrámu byl v minulosti ambon, který je nyní před
ikonostasem. Ambon je vyvýšené místo, na kterém se začíná liturgie. Kdysi ambon
představoval kámen, z kterého anděl zvěstoval o zmrtvýchvstání Krista. Jako ambon je
také označována polovina soleje před ikonostasem. Po obou jeho stranách jsou
korouhve, na levé straně je prostor pro chór, který je mužský. Korouhve jsou ikony na
hedvábné látce připevněné k žerdi a připomínají prapory. Při velkých svátcích se
korouhve vynáší ven z chrámu. Katedrální chrám má kromě ambonu ještě archijerejský
ambon, na kterém biskupové stojí na začátku liturgie.

3.3.3 Oltářní prostor
Oltář je nejvýchodnější část celého chrámu. Je orientovaný na východ, aby byli
věřící blíž bohu. Při bohoslužbách je tedy duchovní většinu času otočený zády k
věřícím. Oltářní prostor je od ostatního chrámu oddělen ikonostasem. Právě zde se
konají nejdůležitější bohoslužebné obřady. Oltářní prostor je vyvýšené obětní místo a v
porovnání s ostatními částmi chrámu je nejvýše. Uprostřed oltářní části chrámu se
nachází posvátný stůl – prestol. Prestol má čtyřúhelníkový tvar na znamení toho, že u
stolu mohou stolovat věřící ze čtyř světových stran. Na prestolu je umístěno sv.
evangelium na složeném antiminsu, darochranitelnice, což je schránka „k uchovávání
eucharastie pro nemocné“18, dále pak kříž, svícen, který může být sedmiramenný, a
mirnica – nádobka s posvěcenými oleji. Dál za prestolem je na levé straně umístěn
žertevník, na kterém jsou připraveny chléb a víno ke svaté eucharastii a také předměty k
ní potřebné – „ikona, svícen se svící, diskos, kalich, hvězdice, kopí, lžíce, dva menší

18 ŠIMANDL, J., et al. Jak zacházet s náboženskými výrazy. Praha: Academia, 2004. s. 27.
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pokrovce, pokrývka zvaná vozduch“19 a prosfory. Některé chrámy mají poboční oltáře,
které se nazývají priděl.

Obrázek 3 – Rozestavení předmětů v oltářním prostoru
Zdroj: http://www.old-rus.narod.ru/prav.html

19 STĚPANOVA, L., VYCHODILOVÁ, Z. Reálie ruské pravoslavné církve. Olomouc: Univerzita
Palackého v Olomouci, 2003. s. 37.

21

3.3.4 Ikonostas
„Ikonostas je oltářní přehrada oddělující dva světy… Ikonostas je hranice mezi
světem viditelným a neviditelným.“20 Ikonostas je dominantou celého chrámu. V
podstatě je to stěna, která dělí prostor oltáře od ostatního chrámu. V minulosti ale
ikonostasy v chrámech nebyly. Prostor mezi oltářem a chrámem byl odkrytý a dělila je
jen nízká kamenná zídka. Ve 4. až 6. století se začaly místo zídky stavět pilíře, na které
se připínal závěs a ikony Krista a Bohorodičky. Postupně tak vznikal ikonostas.
Ikonostas má troje dveře. Ty největší, uprostřed, se nazývají královské a otvírají
se během bohoslužby, aby jimi mohl projít sám Car Slávy. Boční dveře se nazývají jižní
a severní.
Rozmístění ikon na ikonostasu podléhá přísné hierarchii. Napravo od
královských dveří je ikona Spasitele a vedle ní ikona svatého, kterému je chrám
zasvěcen. Nalevo od královských dveří je ikona boží Matky, nad nimi je potom ikona
poslední večeře Páně. Velké ikonostasy zdobí více ikon, ale i zde se dodržuje
posloupnost. Ikony jsou rozmístěny v několika řadách. Ve druhé řadě nad základními
ikonami je zobrazeno dvanáct svátků, v třetí apoštolové spolu s Ježíšem Kristem a ve
čtvrté řadě jsou zobrazeni proroci s Matkou boží a Jezulátkem uprostřed. Na vrcholu
ikonostasu je kříž.

Obrázek 4 – Rozmístění ikon na ikonostasu
Zdroj: http://www.old-rus.narod.ru/prav.html
20 FLORENSKIJ, Pavel Alexandrovič. Ikonostas. Brno: L. Marek, 2000, s. 37.
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3.3.5 Ikona
Ikona má své kořeny v Malé Asii, Egyptě a Persii a sahají až do doby
apoštolské. První ikonu napsal sv. Lukáš, a to ikonu Panny Marie s děťátkem. Avšak
podle legendy první ikonu vytvořil sám Ježíš Kristus, který zobrazil na rouchu svou tvář
bez pomoci rukou a toto roucho poslal nemocnému králi Abgarovi, který ho prosil o
uzdravení. Později, také bez rukou, vytvořil Kristus své pohřební plátno, známé pod
názvem Turínské.
Vývoj ikonografie, jazyka symbolů, byl spojen s církví a reagoval na každou její
změnu. Během prvních tří století našeho letopočtu nebyly ikony příliš rozšířené.
Uctívání ikon bylo jistým druhem fetišismu a proti uctívání vystupovali Klement
Alexandrijský a Jevsevij Kesarijský. Podle nich bylo uctívání ikon pohanské a také to
odporovalo zákazu zobrazování boha. Věřící měli strach, že by se ikony mohly dostat
do rukou pohanů a mohly by být zneuctěny, proto je vyobrazovali jen na stěnách v
katakombách. Avšak po roce 313, kdy císař Konstantin přijal křesťanství, začaly se
ikony objevovat i v chrámech i domech věřících. Lidé se ikonám klaněli a líbali je,
zapalovali před nimi svíčky a kadidlo. Ikonám se přisuzovala zázračná moc, samy
plakaly a ožívaly.
V 8. a 9. století se objevilo ikonoborectví, v jehož důsledku bylo zničeno mnoho
ikon v Byzanci. Po téměř stoletém ikonoborectví byl stanoven kánon v tvorbě ikon,
který je dodržován dodnes. Po pádu Byzance utrpěla ikonografie kvůli eklektismu v 17.
– 19. století. Avšak od 20. století je patrný návrat k středověké ikoně.
Ikony jsou hlavní ozdobou chrámu, jsou to církevní obrazy zobrazující boha,
svaté a náboženské náměty. Jsou napsány olejovými barvami – nejčastěji jsou to
červená, zlatá a hnědá a píší se na dřevo. Jejich barvy jsou čisté a linie ladné, kompozice
vyvolává zvláštní pocit. Tváře vyobrazené na ikonách jsou klidné, jakoby duchem
nepřítomné. Ikony mohou být různě zdobeny. Mohou být obloženy tepaným zlatem a
zdobeny drahokamy a perlami, takovému zdobení se říká obklad. Tyto ikony jsou velmi
vzácné a jsou často cílem zlodějů.
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Ve 20. století bylo zničeno mnoho pravoslavných chrámů, především na území
bývalého carského Ruska, a ikony, které bylo možno na rozdíl od mozaik a fresek
přemístit jinam, byly často zamalovávány. V současnosti si Rusko svých ikon cení a
jejich vývoz za hranice je trestán, protože právě na Rusi dosáhla ikonografie největšího
rozkvětu.

3.3.6 Kříž
Kříž je symbol úcty v mnoha náboženstvích včetně buddhismu, ale neuznávají
jej některé protestantské směry, např. baptisté a adventisté.
Kdysi představoval kříž něco brutálního a hanlivého a lidé k němu cítili odpor,
ale poté, co jej Hospodin potřísnil svou krví, stal se kříž symbolem vykoupení lidstva a
věřící jej začali uctívat.
V minulosti měl kříž více podob. Byl trojramenný jako písmeno T, čtyřramenný
jako X21 nebo v pravém úhlu +. Forma ze dvou částí složených do pravého úhlu se stala
nejpoužívanější. Pravoslavná církev má specifický kříž – osmicípý. Nad hlavou Ježíše
je destička s nápisem INRI22 a pod ní trám, který dává možnost odpočinout jeho nohám.

3.4 Srovnání katolického kostela a pravoslavného chrámu
Tak jako jsou rozdílné katolická a pravoslavná církev, je rozdílná i sakrální
architektura. V chrámech byzantské architektury „nezní hudba varhan a ranami posetý
trpící Kristus neshlíží na věřící z kříže, ale z výšin chrámové kopule symbolizující
nebeskou klenbu“23. Katolický kostel je zpravidla podstatně vyšší než pravoslavný
chrám a nemá kupole, ale věže jako symbol spojení posvátného prostoru s nebem. Jeho
oltář je orientován na západ, zatímco v pravoslavném chrámu na východ. V
pravoslavném chrámu na rozdíl od katolického nejsou sochy. Je v nich jen Kristus.
Místo ambonu je v katolickém kostele katedra. V katolickém kostele jsou umístěny
lavice pro věřící. V pravoslavných chrámech jsou lavice jen v některých a jsou určené
pro nemocné, staré lidi nebo malé děti předškolního věku, ale i tito musí vstávat a
poklekat při určitých částech liturgie.
21 Andrejevský kříž.
22 Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum.
23 DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzdělanost. Praha: Vyšehrad, 1990. s. 34.
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4 Pravoslavné chrámové stavby v České republice
České země byly vždy vyhledávány zahraničními lázeňskými hosty a
inteligencí, především z Německa, Rakouska a Ruska. V letech 1711 a 1712 pobýval v
Karlových Varech sám car Petr I., poté také J. W. Goethe, na konci 19. století
spisovatelé N. V. Gogol, L. N. Tolstoj, I. S. Turgeněv nebo hudební skladatelé J.
Brahms a P. I. Čajkovskij.
Hosté z Ruska znamenali příliv peněz, a to si místní úřady uvědomovaly. Měly
proto nemalý zájem na spokojenosti hostů. Ruští hosté ovšem postrádali bohoslužebné
místo upravené pro potřeby pravoslavné liturgie, a mnozí z tohoto důvodu odmítali
lázeňská města navštěvovat. Začaly se tedy pořádat sbírky peněz na výstavbu
pravoslavných chrámů. Sponzory staveb byli nejen ruští hosté, imigrace, duchovní a
šlechta u nás a v Rusku, ale také Češi.
Na počátku 20. století neměly pravoslavné obce chrámy, kde by mohly sloužit
bohoslužby, s výjimkou lázeňských měst a Prahy. K bohoslužebným účelům byly často
využívány sokolovny, školy nebo soukromé domy. Některé církevní obce si
pronajímaly na určitý den a hodinu kostely od jiných církví, avšak tyto kostely
nevyhovovaly potřebám pravoslavné liturgie. Proto se církevní obce rozhodly pro
stavbu nových pravoslavných chrámů nebo přestavbu jiných kostelů.
Avšak ani v Praze neměla pravoslavná církev původní pravoslavný chrám. Roku
1870 si proto Petrohradský spolek pronajal pro bohoslužebné účely benediktinský
chrám sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze, ve kterém se od roku 1874 do
první světové války konaly pravidelné bohoslužby.
Po neshodách v Československé církvi mezi dr. Farským a biskupem Gorazdem
opustil biskup Gorazd s menšinou věřících církev a roku 1924 ustanovil Českou
náboženskou obec pravoslavnou v Praze. (viz kpt. 2.3.2 Česká náboženská obec
pravoslavná)
Během působení biskupa Gorazda, zakladatele pravoslavné církve u nás, bylo
postaveno nebo přestavěno přibližně dvacet pravoslavných chrámů a kaplí. Církevní
obce spolupracovaly, a dokud nebyla dokončena stavba jednoho chrámu, nezačala
stavba jiného. Takto vznikly chrámy a kaple ve Štěpánově (1928), Dolních Kounicích
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(1930), Krpech (1930), Brně (1931), Vilémově (1932), Jindřichovicích (1932), Přerově
(1932), Opatově u Okřísek (1933), Řimicích (1934), Hradci Králové (1935), Chudobíně
(1936), Střemeníčku u Bouzova (1937), Olomouci (1939) a Třebíči (1940). Po druhé
světové válce vznikly chrámy a kaple v Čelechovicích na Hané (1947) a Kroměříži
(1948). Významnou roli při budování chrámů na Moravě sehrál archimandrita Andrej
(Vsevolod Kolomackij), který působil na Moravě na popud biskupa Gorazda od 30. let.
Podle jeho projektu nebo za jeho dozorování vznikly chrámy v Řimicích, Chudobíně,
Střemeníčku u Bouzova, Olomouci, Třebíči a Kroměříži.
Biskup Gorazd se snažil být blízko církevním obcím, proto navštěvoval
jednotlivé obce i na několik měsíců a osobně je finančně podporoval. Dokonce zrušil
eparchiální ústředí v Praze a zřídil jej v Řimicích (1934 – 1942). Gorazd zasáhl do
vnitřní podoby chrámů tak, že zavedl nízké ikonostasy, čímž se odkryl pohled na oltářní
prostor.
Budování nových chrámů se většinou obešlo bez sporů. Výjimkou byl spor o
chrám sv. Cyrila a Metoděje v Chudobíně na Litovelsku. Tento chrám byl postaven v
roce 1923 jako pravoslavný, ale po problémech v Církvi československé a odtržení
pravoslavných vznikl o tento chrám spor, který trval deset let. V roce 1934 přenechali
pravoslavní chrám Církvi československé a v roce 1936 si v Chudobíně postavili nový,
opět zasvěcený sv. Cyrilu a Metodějovi. Oba chrámy nechal postavit farář Josef
Žídek24. Kromě těchto chrámů je v Chudobíně také římskokatolický kostel sv. Františka
z roku 1716. Proto je někdy Chudobín přezdíván obec tří kostelů.
Komplikovanější

situace panovala po

první

světové válce v Praze.

Pravoslavným se nepodařilo znovu získat kostel sv. Mikuláše na Staroměstském
náměstí, avšak ruští pravoslavní vyřešili tento problém jednoduše – postavili si kapli na
Olšanských hřbitovech, která byla vysvěcena v roce 1925. Čeští pravoslavní se i nadále
snažili získat prostory a po několika neúspěších získali roku 1933 kostel sv. Karla
Boromejského v Resslově ulici, který byl přestavěn a v roce 1935 zasvěcen sv. Cyrilu a
Metodějovi.

24 Josef ŽÍDEK (1889 – 1968), nejprve blízký spolupracovník a přítel biskupa Gorazda, později jeho
oponent.
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Kromě pravoslavných chrámů se stavěly také monastýry, které měly své
chrámy. Např. monastýr sv. mučedníka biskupa Gorazda v Hrubé Vrbce, monastýr
Zesnutí přesvaté Bohorodice ve Vilémově, monastýr svaté kněžny české Ludmily v
Brně, monastýr sv. Prokopa Sázavského v Mostě, monastýr sv. Rostislava v
Chabařovicích, monastýr sv. Mikuláše na Doubské hoře u Karlových Varů, monastýr
sv. Václava a sv. Ludmily v Novém Sedle.
V současné době je na území České republiky více než devadesát pravoslavných
chrámů včetně adaptovaných a pronajatých, a plánuje se výstavba nových. Momentálně
se projednává stavba nového pravoslavného chrámu v Praze 10, který by byl zároveň
sídlem metropolitní rady pravoslavné církve a komunitním centrem. Do roku 2011 je
v plánu postavit pravoslavný chrám v Krnově na přání místní řecké menšiny.
Pravoslavná církev u nás se setkává s finančními problémy. Duchovní jsou
nuceni najít si zdroj přivýdělku, neboť „ pobírají 15 tisíc Kč hrubého (…) jako lépe
placená uklizečka“25. Církev dostává od státu ročně asi 450 tisíc Kč, což ani zdaleka
nestačí na pokrytí nezbytných výdajů, a tedy ani na charitativní činnost. Ale církvi
přispívají svými dary věřící, pro které je to čest a křesťanská povinnost. Některé chrámy
sponzorují zahraniční pravoslavné církve a věřící, např. z Ruska a Řecka.
Pokud by chtěl někdo poskytnout Pravoslavné církvi v českých zemích a na
Slovensku nebo konkrétní pravoslavné církevní obci finanční prostředky, může tak
kdykoliv učinit. Kontakty na jednotlivé církevní obce lze získat na internetových
stránkách www.pravoslavnacirkev.cz.
Pokud se podíváme na mapu České republiky, zjistíme, že největší koncentrace
pravoslavných chrámových staveb je v západních Čechách, Praze a na střední Moravě,
což lze vysvětlit následovně. Západní Čechy byly navštěvovány lázeňskými hosty z
Ruska již od 18. století, a aby si města hosty udržela, vybudovala jim tolik nezbytné
pravoslavné chrámy. Ruští hosté mají doposud západní Čechy v oblibě, především
Karlovy Vary, mnozí se zde proto usadili nastálo.
Praha si vždy držela status centra vzdělanosti a přijímala imigranty. Imigranti z
Ruska našli uplatnění odpovídající jejich vzdělání. Kromě toho chtěli čeští politici
vytvořit dobré kontakty s esery, neboť věřili v porážku bolševiků. Také se po druhé
25 Osobní korespondence s o. Josefem Hauzarem – kancléřem Pravoslavné církve v českých zemích a na
Slovensku.
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světové válce vrátilo do vlasti mnoho volyňských Čechů, kteří byli na základě výsledků
postupimské konference umístěni do pohraničí a na střední Moravu a kteří zůstali věrni
pravoslaví.
Rozšíření pravoslaví na střední Moravě lze přičíst biskupu Gorazdovi. Biskup
Gorazd, vlastním jménem Matěj Pavlík, nejprve působil v psychiatrické léčebně v
Kroměříži

jako

římskokatolický

duchovní,

poté

se

stal

prvním

biskupem

Československé církve a nakonec nejvyšším představitelem pravoslavné církve u nás. V
roce 1921 byl zvolen biskupským administrátorem pro Moravu a snažil se, seč mohl,
aby byl dobrým služebníkem ostatním a aby pravoslaví rozšířil a byly postaveny nebo
adaptovány pravoslavné chrámy. Na jižní Moravě vždy převládal katolicismus, proto
nemělo pravoslaví moc velkou šanci prosadit se. Avšak i zde se podařilo vybudovat
pravoslavný chrám sv. Václava v Brně.
Na pravoslavnou architekturu u nás měla vliv především ruská církev, avšak
chrámy vybudované za tzv. první republiky mají spíše lidovější ráz, aby se přiblížily
věřícím. Před příchodem Vsevoloda Kolomackého na Moravu měli stavitelé obavy ze
stavby pravoslavných chrámů a báli se postavit chrámy po vzoru těch lázeňských.
Budované chrámy často měly spíše podobu barokních katolických kostelů. Tak např.
první chrám v Chudobíně má pravoslavnou snad jen průčelní věž a několik detailů.
Úspěšnější byla stavba chrámu sv. Václava v Brně, který je sice funkcionalistický, ale
zároveň si uchovává typicky pravoslavné rysy. Ale existují i chrámy, které mají svůj
vzor na Rusi, např. chrám sv. Petra a Pavla v Karlových Varech je postaven podle
chrámu v Ostankinu u Moskvy, chrám v Olšanech se podobá chrámu sv. Sergia v
Pskově, chrám sv. Cyrila a Metoděje v Chudobíně má svůj vzor v chrámech v
Kolomenském v Moskvě a Užhorodě. Pravoslavné chrámy na našem území se od těch
ruských liší svou prostotou. Převážná většina pravoslavných chrámů v Rusku je velmi
zdobná, převládají pozlacené kopule a bohaté štuky a ikony zdobí obklady ze zlata a
drahokamů. U nás lze toto spatřit minimálně.
Pokud bych měla srovnat lázeňské chrámy s jinými chrámy na našem území, pak
lázeňské chrámy předčí ty jiné svou krásou a velkolepostí, zejména pak chrám sv. Petra
a Pavla v Karlových Varech. Nicméně i původní pravoslavné chrámy v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku poutají pozornost svou originalitou i střídmostí.
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Bohužel nemám dostatek prostoru seznámit čtenáře podrobně s každým
chrámem na našem území, chtěla bych se proto zaměřit na architektonicky a historicky
nejzajímavější chrámy v lázeňských městech, Praze a na Moravě, jako jsou např. chrám
sv. Petra a Pavla v Karlových Varech, chrám sv. Vladimíra v Mariánských Lázních,
katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze, chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice na
Olšanských hřbitovech v Praze, chrám sv. Gorazda v Olomouci, chrám sv. Cyrila a
Metoděje v Chudobíně a nejmladší na našem území chrám sv. Ducha v Šumperku.
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4.1 Chrám sv. Petra a Pavla v Karlových Varech
Karlovarský chrám sv. Petra a Pavla je z pravoslavných chrámů na našem území
jeden z nejkrásnějších, ne-li nejkrásnější, a lze směle tvrdit, že patří i k nejkrásnějším
mimo území Ruska.

Obrázek 5 – Chrám sv. Petra a Pavla
Zdroj: http://www.mkweb.cz/foto/kvary-03-01-05/page_01.htm
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4.1.1 Původ a historie chrámu
Chrám sv. Petra a Pavla byl vysvěcen 28. května 1897, není tedy nejstarším
pravoslavným chrámem na našem území, již v květnu 1876 byl v Karlových Varech
vysvěcen první pravoslavný chrám, jakýsi předchůdce chrámu sv. Petra a Pavla.
Samotný car Petr I. prý pomýšlel na výstavbu pravoslavného chrámu během
svého pobytu v lázních, ale zůstal jen u myšlenky. Na konci 50. let 19. století byly
zaznamenány první snahy ze strany ruských hostů o otevření pravoslavného chrámu,
avšak bez úspěchu. Další pokus se již setkal s úspěchem a 29. června 1862 na svátek
svatých Petra a Pavla byl z iniciativy hraběte A. I. Musin-Puškina založen výbor pro
stavbu pravoslavného kostela. Patronkou celého projektu se stala velkokněžna Jelena
Pavlovna, která jako první poskytla peníze na stavbu. O rok později byla stavba chrámu
odsouhlasena.
Do roku 1867 probíhaly bohoslužby v provizorním polním chrámu, který se
vždy rozebral. Bohužel získané peníze na stavbu chrámu nestačily, byly proto použity
na přestavbu dvoupatrové budovy v Mariánskolázeňské ulici na domovní kostel. Tento
byl vysvěcen 25. května 1876 a probíhaly v něm pravidelné bohoslužby. Kostel byl prý
velmi vkusně vybaven, ikonostas věnovala velkokněžna Jelena Pavlovna. Doživotním
starostou chrámu se stal hrabě A. I. Musin-Puškin. Chrám byl podřízen petrohradskému
metropolitovi a právě ten vysílal do Karlových Varů duchovní. Pravoslaví postupně
začalo ve městě nabývat významu a zvětšoval se i počet farníků, což vedlo zpět k
myšlence na stavbu kostela. Od roku 1872 byla polovina všech příjmů chrámu určena
na výstavbu nového. Díky částce, kterou se podařilo vybrat do roku 1893, mohly být
položeny základy a započata stavba podle přepracovaného projektu Gustava
Wiedermanna. Stalo se tak 29. června.
V roce 1895 byla hotová hrubá stavba, ale dokončovací práce byly
zkomplikovány smrtí velkokněžny Jekatěriny Michajlovny, která se stala opatrovnicí
chrámu po smrti své matky v roce 1873. Otec Nikolaj Apraksin musel narychlo sehnat
nemalé peníze na tyto dokončovací práce, i když ikonostas a bohoslužebné předměty
byly přemístěny z domovního kostela. Výstavbu chrámu podporoval i car Nikolaj II.,
který chrámu věnoval dvě ikony – ikonu Krista Spasitele a ikonu Matky boží.
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Chrám byl vysvěcen 28. května 1897 protojerejem Alexandrem Lebeděvem26 a
prvním představeným se stal Nikolaj Apraksin. Největšího rozkvětu dosáhl chrám
během působení protojereje Nikolaje Ryžkova, který nechal zřídit pod chrámem
knihovnu. Nikolaj Ryžkov byl roku 1914 zatčen a odsouzen k trestu smrti za
vlastizradu. Díky ruské vládě nebyl rozsudek vykonán a Ryžkov odjel roku 1917 do
Petrohradu.
Během dvou světových válek byl chrám uzavřen, po nich byla činnost chrámu
obnovena. V roce 1946 se stal představeným chrámu protojerej Alexij Větvickij, a to až
do roku 1973. V roce 1951, kdy Československá pravoslavná církev získala
autokefalitu, se stal chrám sv. Petra a Pavla majetkem této církve, ale od roku 1979
spadá do jurisdikce moskevského patriarchátu. Při chrámu byl zřízen exarchát Ruské
pravoslavné církve.

4.1.2 Architektura chrámu
Stavba chrámu probíhala v letech 1893 – 1897. Projekt akademika K. A.
Uchtomského přepracoval architekt Gustav Wiedermann, který také stavbu realizoval,
stejně jako stavbu chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních.
Chrám je postaven v neoruském stylu. Měří 21 metrů a je 41 metrů dlouhý a 14
metrů široký. Zvonice je vysoká 40 metrů. Chrám je zakončen pěti kopulemi
cibulovitého tvaru, které představují Ježíše Krista se čtyřmi evangelisty. Kopule včetně
zvonice a kříže jsou pozlaceny. Střecha chrámu je modrá, a krásně tak kontrastuje s
bílými zdmi, zdobenými štukovou výzdobou a mozaikami.
Chrám sv. Petra a Pavla se od ostatních liší vitrážemi, tedy okny s barevnými
skly, kterých je v chrámu jednadvacet. Tři z nich jsou v oltářní části.
Interiér chrámu zdobí ikonostas, jehož autorem je akademik E. D. Tjurin.
Ze zvonice se ozývají údery osmi zvonů. Původně bylo šest zvonů, které byly
odlity ke dni vysvěcení v Jaroslavli z děl na příkaz Nikolaje II. Tyto zvony byly
zabaveny rakouskou vládou po vypuknutí první světové války a ve Vídni následně
přetaveny. V 50. letech byly ve zvonici čtyři zvony ze zrušených katolických kostelů. V
červenci 2007 bylo na zvonici umístěno osm nových zvonů, které byly odlity v
26 Alexandr LEBEDĚV (1833 – 1897), bývalý představený domovního kostela v Karlových Varech,
později představený Kazanské katedrály v Petrohradu.
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Jaroslavské oblasti.
Na konci 80. let začaly restaurátorské práce na chrámu. V letech 1980 – 1987
tak vznikly malby v neoruském stylu, jejichž autory jsou malíř Milan Kraus z
Karlových Varů a moskevští malíři J. D. Milašov, V. F. Vinogradov, B. V. Andrejev a
další.

4.1.3 Současnost
V současné době je představeným chrámu sv. Petra a Pavla protojerej Nikolaj
Liščenjuk, který se setkal s problémem ustanovení formálního právního statusu chrámu.
Česká a ruská pravoslavná církev uzavřely dohodu o exarchátu v Karlových Varech,
kterou ale stát neuznával. Exarchát musel být zaregistrován jako jakákoliv jiná církev,
což vyžadovalo shromáždit alespoň 300 podpisů občanů České republiky. Toto opatření
má zabránit tomu, aby se do země dostávaly ničivé sekty. Podařilo se a chrám byl
zaregistrován jako ruský pravoslavný kostel – exarchát patriarchy moskevského a celé
Rusi v České republice.
Chrám je majetkem české pravoslavné církve a je financován státem. Kromě
toho jej ale finančně podporují bohatí farníci, Moskevský patriarchát a ruská Duma.
V chrámu se konají pravidelné bohoslužby a navštěvuje jej nejen mnoho
věřících, ale také turistů, a jeho obliba tak stále stoupá.
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4.2 Chrám sv. Vladimíra v Mariánských Lázních
Chrám sv. Vladimíra v Mariánských Lázních je sice nejmladší z lázeňských
chrámů27, ale neméně krásný.

Obrázek 6 – Chrám sv. Vladimíra
Zdroj: Michaela Tardonová

27 1889 – postaven chrám sv. Olgy ve Františkových Lázních, 1897 – postaven chrám sv. Petra a Pavla
v Karlových Varech.
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4.2.1 Historie chrámu
Samotné stavbě chrámu předcházelo několik let příprav a také nejedna sbírka
peněz. Stejně jako ve Františkových Lázních a Karlových Varech i zde postrádali hosté
z Ruska pravoslavný chrám. Roku 1825 věnoval kníže Golycin peníze na stavbu
pravoslavného chrámu, které byly ale nakonec použity na stavbu římskokatolického
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Stavba pravoslavného chrámu se totiž zdála dost
náročná. Kostel Nanebevzetí Panny Marie má mnoho byzantských prvků, nejspíš proto,
aby věřícím připomínal pravoslavný chrám.
Do Mariánských Lázní postupně začalo přijíždět čím dál více ruských hostů,
kteří potřebovali pravoslavné bohoslužby. Proto byla v zadním traktu radnice
instalována přenosná kaple. Bohoslužby zde konal kněz s pomocníky z Výmaru. Přesné
datum zahájení bohoslužeb není známo, uvádí se rok 1874, 1880 nebo 1882.
Od roku 1882 pořádal zvláštní výbor sbírku na výstavbu pravoslavného chrámu,
avšak banka, v které byly peníze uloženy, zkrachovala. V devadesátých letech byl
ustanoven nový stavební výbor v čele s dr. Janem Kalinčukem, který podporovala řada
lázeňských lékařů, neboť se domnívali, že vnitřní uspokojení pacientů má pozitivní vliv
na fyzický stav. Do Mariánských Lázní přijel výmarský kněz Nikolaj Nikolajevič
Pisarevskij, který se celé věci ohledně stavby chrámu ujal. Spolu se stavebním výborem
otec Nikolaj vybral v červenci 1898 parcelu, kterou výmarskému pravoslavnému
chrámu jakožto právnické osobě prodal tepelský klášter za necelou čtvrtinu skutečné
tržní ceny. Otec Nikolaj uspořádal sbírku na stavbu chrámu, do které přispěla nejen řada
místních občanů, ale také členů výboru z měst na Rusi.
Na podzim roku 1899 bylo shromážděno dostatečné množství peněz a stavba
mohla začít. Základní kámen chrámu položil 24. července 1900 otec Nikolaj. V roce
1902 byla stavba chrámu hotova a 8. července 1902 byl chrám zasvěcen svatému
knížeti Vladimírovi. Chrám byl zapsán jako filiální k pravoslavnému ruskému chrámu v
Drážďanech a otec Nikolaj zde i nadále konal bohoslužby. Celá stavba i s parcelou stála
65 tisíc rublů. V suterénu byla zřízena knihovna s čítárnou, shromažďovací místnost a
několik pokojů pro kněze a sloužící. Ve stejném roce bylo při chrámu zřízeno
Popěčitělstvo – správní výbor, který vedl hospodářství chrámu.
Během první světové války ztratily Mariánské Lázně ruské hosty a pacienty a
během dalších třiceti let se jich sem dostalo jen málo. Do druhé světové války se o
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chrám staral pravoslavný biskup Sergij a doživotním kurátorem byl ustanoven bývalý
starosta města dr. Franz Nadler. Během druhé světové války připadl chrám ruskému
exilovému biskupství v Berlíně, které bylo v rozkolu s pravoslavnou ruskou církví. Po
válce a odsunu Němců v chrámu sloužilo několik ruských kněží již celoročně a pomalu
se začala tvořit stálá pravoslavná farnost. V roce 1947 se vrátilo do Čech několik set
volyňských Čechů, kteří přijali pravoslavný křest již kdysi a zůstali pravoslaví věrni i
nadále.
V roce 1950 se začaly v chrámu sloužit bohoslužby v češtině, ale pěvecký sbor
zůstal věrný staroslověnštině. Od roku 1951 patří chrám Pravoslavné církvi v českých
zemích a na Slovensku. V roce 1956 provedl otec Milutin Jakovlevič za finanční
podpory státu první velkou opravu fasády a střechy a později také další opravy exteriéru
a rekonstrukce vodoinstalace a elektroinstalace. V roce 1972 byly do zvonice díky
státním úřadům instalovány čtyři zvonky. Po roce 1989 se do této farnosti začali
stěhovat pravoslavní z Ukrajiny, Ruska, Srbska a Bulharska. V polovině devadesátých
let byl restaurován interiér i exteriér chrámu za pomoci místních věřících a četných
lázeňských hostů.

4.2.2 Architektura
Autorem projektu chrámu sv. Vladimíra se stal známý architekt a člen
Petrohradské akademie umění Nikolaj Vladimirovič Sultanov. Na plánech se podílel i
Gustav Wiedermann, který celou stavbu realizoval.
Chrám má vyvýšený půdorys rovnoramenného kříže se zaoblenými konci, ke
vchodu proto vede dvouramenné kamenné schodiště. Na každé straně vchodu jsou
mozaikové obrazy – sv. Vladimíra a sv. Olgy v něstěrovském stylu. Celou stavbu zdobí
štuky. Lze je spatřit kolem červených kabřincových výplní na jinak žlutých stěnách,
kolem chrámových oken a vrat a také na zábradlí. Nad vraty je barevné okno, které
zobrazuje poprsí patrona chrámu – sv. Vladimíra. Kromě malé kopulky na zvonici nad
hlavním vchodem má chrám jedinou turbanovitou kopuli, kterou zdobí zlatý
šestiramenný kříž. Jedinou kopuli má chrám na znamení toho, že hlava církve je jediný
Ježíš Kristus.
Chrám je poměrně malý, ale zdobí jej asi nejkrásnější ikonostas na našem území.
Ikonostas vznikl v dílně Společnosti na výrobu porcelánových a fajánsových výrobků
M. S. Kuzněcova v obci Kuzněcovo na konci 19. století. V této dílně vzniklo přibližně
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sedmdesát majolikových ikonostasů, z nichž se do dnešní doby dochovalo asi jen
dvacet. Jeden ikonostas je právě v mariánskolázeňském chrámu, ostatní se nacházejí na
území bývalého carského Ruska. Na výrobě ikonostasu se podílelo několik umělců:
malíř-návrhář Sergij Vasiljevič Krasnoščokov, chemici Ivan Dimitrijevič a Porfirij
Andrejevič Pankratovovi, kteří připravovali emailové a majolikové barvy, sochař
Nikolaj Vasiljevič Annenský a brusič Semjon Ivanovič Ivanov. Ikonostas je kvůli
nevelkému prostoru chrámu lomený a má vzhled malého pestrobarevného chrámu s
kopulemi a kříži. Jednotlivé díly ikonostasu musely být vypalovány vícekrát, neboť
každou barvu je nutné vypalovat za jiné teploty. Ikonostas je pokryt převážně zlatem a
kobaltem, který má větší hodnotu než zlato. Ikony na ikonostasu jsou dílem
moskevského ikonografa Paškova. Za dveřmi ikonostasu, které se otevírají během
bohoslužeb a na světlý týden, se nachází prestol se svatostánkem. V roce 1900 získal
ikonostas první cenu na světové výstavě v Paříži – Grand-prix de France, poté jej
daroval chrámu Petr Petrovič Rykovský. Majolikový ikonostas je trvanlivější než
dřevěný a jeho barvy jsou stále jasné.
Z původního vnitřního vybavení chrámu chybí jen zlacená mříž před
ikonostasem, kterou odcizili fašisté za druhé světové války, a zvony, které zabavila
rakousko-uherská vláda za první světové války.

4.2.3 Současnost
Od roku 1999 působí ve funkci duchovního správce prot. Mgr. Josef Hauzar. V
současné době se v chrámu konají celoročně pravidelné bohoslužby, dále také svatby,
křtiny, pohřby a jiné obřady, také se zde konají dvakrát až třikrát měsíčně koncerty
duchovní hudby.
Chrám se bohužel setkává s finančními problémy. Je nezbytné rekonstruovat
vstupní portál, avšak stát ani město Mariánské Lázně tuto opravu nefinancují, naopak
památkáři si kladou další finančně náročné požadavky. Chrám žije pouze z příspěvků
věřících, i když je chráněnou památkou.
Češi navštěvují chrám minimálně, ale zahraniční turisté, kteří mají zájem o
duchovní umění, jsou v něm stálými návštěvníky.
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4.3 Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze
Katedrální chrám svatých Cyrila a Metoděje sehrál důležitou roli nejen v
dějinách pravoslavné církve, ale také v dějinách československých. Chrám je sídelním
chrámem metropolity pražského a celého Československa, a je tedy centrem
pravoslavné církve u nás. „V něm se modlitebně završují všechna celocírkevní setkání,
konference, slavnosti. Zde prožívají realitu duchovní jednoty představitelé sesterských
pravoslavných církví při společném konání svaté liturgie v rámci přátelských návštěv u
nás.“28

Obrázek 7 – Chrám sv. Cyrila a Metoděje
Zdroj: Michaela Tardonová

28 PULEC, Kryštof. Pravoslavný katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze. Praha: Ústřední
církevní nakladatelství, 1988. s. 9-10.
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4.3.1 Historie chrámu
Původně římskokatolický kostel sv. Karla Boromejského patřil k útulku pro
přestárlé kněze, kteří byli většinou pohřbeni v prostorné chrámové kryptě. Roku 1783
císař Josef II. útulek zrušil, kostel byl odsvěcen a prostory sloužily jako vojenské
skladiště. Roku 1871 koupila bývalý kostel s útulkem Vysoká škola technická, která z
něj udělala cukrovarnické muzeum.
Dne 29. července 1933 byl chrám vládním usnesením přidělen české
pravoslavné církvi. Před vysvěcením musela proběhnout generální oprava a úprava, aby
chrám mohl sloužit pravoslavným bohoslužebným účelům. To znamenalo kromě
výmalby a očisty fresek umístit do chrámu ikonostas.
Dne 28. září 1935 byl chrám vysvěcen v čest svatých Cyrila a Metoděje,
slovanských apoštolů a učitelů. Vysvěcení konali pravoslavní biskupové Gorazd,
Damaskin, Dositej a Sergej. „Nově vysvěcený stánek Boží se stal sídelním chrámem
pravoslavného biskupa českého a moravskoslezského,“29 stal se tedy katedrálním.
Prvním farářem se stal otec Petr Kauer a kaplanem otec ThDr. Vladimír Petřek.
Kromě těchto zde konali bohoslužby také otec ing. Václav Červín a otec Čestmír
Kráčmar. Populárním se stal chrámový pěvecký sbor, který řídil srbský hudební
skladatel Milivoje Crvčanin. Roku 1937 náhle zemřel otec Kauer a na jeho místo
nastoupil otec Václav Čikl z Přerova.
Během německé okupace věřil biskup Gorazd v porážku fašismu a povzbuzoval
věřící těmito slovy: „Žádná taková změna (rozumí se okupace) sama o sobě není s to,
aby národ zničila, jestliže on sám se nevzdá národního života a kultury.“30
Po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 se
ukryli parašutisté – atentátníci v kryptě katedrálního chrámu. Parašutistům pomáhali
jednotlivci i odbojové organizace. Biskup Gorazd se o tom dozvěděl o několik dní
později, když se připravovalo jejich převezení na bezpečnější místo. Avšak parašutisté
byli zrazeni a příslušníci SS Prag 18. června 1942 dobyli kryptu katedrálního chrámu.
Během několikahodinového dobývání krypty byli zatčeni otcové Čikl a Petřek,
kostelník Ornest i jejich rodiny. Jakmile se biskup Gorazd dozvěděl o zatýkání, rozhodl
29 PULEC, Kryštof. Pravoslavný katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze; Praha: Ústřední
církevní nakladatelství, 1988. str. 13.
30 PULEC, Kryštof. Pravoslavný katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze; Praha: Ústřední
církevní nakladatelství, 1988. str. 13.
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se obětovat a napsal tři dopisy vedoucím představitelům protektorátu, avšak nedostal
žádnou odpověď. Byl zatčen a několik měsíců mučen.
Biskup Gorazd ani ostatní nikoho neprozradili, 3. září 1942 byli odsouzeni k
trestu smrti a další den popraveni na kobyliské střelnici. Další lidé spojení s parašutisty
byli převezeni do koncentračního táboru v Mauthausenu31. Prvního září byla česká
pravoslavná církevní obec rozpuštěna a majetek byl zabrán ve prospěch Říše.
Po druhé světové válce byla činnost české pravoslavné církve obnovena a
zničený chrám musel být opraven. Dlouhou dobu se bohoslužby konaly pouze na
prozatímním prestolu. Svěcení po opravě se konalo 5. července 1947 a konal jej
arcibiskup pražský a český Jelevferij.
Na popud protojereje Josefa Leixnera byly boční místnosti vedle chrámu
přestavěny na kapli zasvěcenou svatému Gorazdovi, „jako výraz úcty a lásky k biskupu
– mučedníku Gorazdu“32.
Po dosažení autokefality v roce 1951 byl metropolita pražský a celého
Československa Jelevferij v katedrálním chrámu intronizován, a chrám se tak stal
„prvním chrámem celé nové autokefální církve“33.

4.3.2 Architektura
Chrám byl původně postaven jako římskokatolický kostel sv. Karla
Boromejského v letech 1730 – 1736 architektem Kiliánem Ignácem Diezenhofferem.
Není na první pohled tedy zřejmé, že se jedná o pravoslavný chrám. Roku 1883 byla
přestavěna nevysoká kostelní věž cibulovitého tvaru. V devadesátých letech minulého
století došlo k úpravě Resslovy ulice a převýšení chrámových prahů, v důsledku toho
byl zrušen boční vchod, avšak vstupní kované dveře se zachovaly a řadí se mezi vzácné
památky stylu baroko.
Strop chrámu je vyzdoben freskami vyobrazujícími výjevy ze života světce
Karla Boromejského a jsou dílem německého barokního malíře J. A. Schöpfa. Plán
kaple zasvěcené svatému Gorazdovi navrhnul ing. V. Babič. Ten je také autorem
projektu nových dveří z chrámu do kaple a její vnitřní úpravy. V kapli je umístěno
31 Podle metropolity Kryštofa se jedná o 253 osob, podle Vladimira Gavriněva o 263 osob.
32 PULEC, Kryštof. Pravoslavný katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze. Praha: Ústřední
církevní nakladatelství, 1988. str. 17.
33 PULEC, Kryštof. Pravoslavný katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze; Praha: Ústřední
církevní nakladatelství, 1988. str. 19.
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roucho, ve kterém biskup Gorazd sloužil své poslední bohoslužby před smrtí. Ikonostas
byl vytvořen podle návrhu prof. Brandta a je dílem otce archimandrity Andreje.

4.3.3 Současnost
Od roku 1947 je přístupná chrámová krypta. O hrdinských činech svědčí
pamětní deska na vnější stěně chrámu nad okénkem krypty, kterou vytvořil akademický
sochař František Bělský. Současným správcem chrámu je metropolitní protopresbyter
ThDr. Jaroslav Šuvarský. Bohoslužby se v chrámu konají v úterý, sobotu, neděli a o
svátcích.
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4.4 Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice v Praze
Pravoslavný chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice se rozkládá uprostřed tichých
Olšanských hřbitovů v městské části Praha 3. Je sice nevelký, ale architektonicky
výrazný a impozantní.

Obrázek 8 – Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice
Zdroj: Michaela Tardonová
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4.4.1 Historie chrámu
V roce 1906 byly na Olšanský hřbitov z vojenského hřbitova přeneseny ostatky
ruských důstojníků, kteří zemřeli v Praze. V tom samém roce byl na hřbitově slavnostně
odhalen památník padlým. O rok později byla naplánována stavba kaple. Organizace
sbírky na tuto kapli se ujal Nikolaj Ryžkovský a pražská městská rada přislíbila
bezplatně pomoc architektů. Avšak tento záměr se nepodařilo realizovat.
Po vzniku samostatné Československé republiky do Československa imigrovalo
mnoho Rusů. Tito imigranti vytvořili Uspenské bratrstvo, které se stalo iniciátorem
stavby chrámu. Pomoc při stavbě chrámu poskytl první československý předseda vlády
Karel Kramář se svou ruskou chotí Naděždou Nikolajevnou. Kramář byl pro rusky
orientovaný a doufal, že tato pomoc pomůže budoucím vztahům s Ruskem po občanské
válce. Karel Kramář zorganizoval sbírku, během níž se podařilo získat skoro čtyři
pětiny nezbytného kapitálu. Kromě Rusů a Čechů poskytlo finanční prostředky také
Srbsko.
Základní kámen byl položen 11. září 1924 archiepiskopem Sergijem a již 22.
listopadu 1925 byl chrám vysvěcen.

4.4.2 Architektura
Chrám v novoruském stylu projektoval prof. V. A. Brandt za pomoci studentů –
architektů I. P. Paškovského a barona S. G. Klodta. Autoři se snažili použít prvky
novgorodské a pskovské staroruské architektury. Stavbu realizovali A. M. Mirkovič, S.
A. Veličkin a P. P. Nachodkin. Na samotné stavbě se podíleli studenti a lidé z různých
sociálních skupin.
Chrám má nevelký čtvercový půdorys (8,2 x 8,2 m) s půlkruhovou apsidou a je
vysoký 22 metrů. Má jednu zlacenou kopuli s šestiramenným křížem. Malá kopulka je
také nad zvonicí s pěti zvony. Pod chrámem je kaple zasvěcená mučednici Sofii, v které
jsou pochováni významní činitelé a tvůrci chrámu, včetně Karla Kramáře a jeho ženy.
Nad vchodem do chrámu je mozaika Zvěstování Panny Marie a oltářní apsidu
zdobí mozaika archanděla Michaela. Mozaiky vyrobila podle návrhu I. J. Bilibina Marie
Foersterová spolu se svou dílnou v roce 1927.
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Interiér chrámu zdobí fresky mnoha ruských malířů, např. Rjazanova,
Jaskovského a Levického. Návštěvníky bezpochyby zaujmou dvě řady významných
postav ze slovanských dějin, zejména kníže Alexander Něvskij.

4.4.3 Současnost
V roce 1995 byla na stěnu chrámu umístěna pamětní deska s textem psaným v
ruštině a češtině na památku imigrantů ze SSSR, kteří byli po druhé světové válce
odvlečeni zpět.
V současné době je duchovní správcem chrámu archimandrita Sergej Ivannikov.
Bohoslužby se v chrámu konají vždy v neděli, pátek a sobotu a o svátcích. Chrám je
přístupný veřejnosti každý den kromě pondělí.
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4.5 Chrám sv. Gorazda v Olomouci
Mezi barokními olomouckými stavbami se na břehu řeky Moravy vyjímá
pravoslavný chrám zasvěcený biskupu

Gorazdovi Velkomoravskému, s kaplí

mučedníka Gorazda II.

Obrázek 9 – Chrám sv. Gorazda
Zdroj: Michaela Tardonová

45

4.5.1 Historie chrámu
V roce 1924 byla ustanovena olomoucká církevní obec a postupně se začaly
stavět pravoslavné chrámy na Moravě. V roce 1924 to byl chrám sv. Cyrila a Metoděje
v Chudobíně, který po dlouhých sporech přenechala pravoslavná církev Církvi
československé, následovaly chrámy ve Štěpánově, Brně, Vilémově, Řimicích aj.
Od roku 1924 sloužila olomoucká církevní obec bohoslužby v kapli Božího těla
v bývalém jezuitském konviktu, ve které byl až o pět let později instalován ikonostas.
Olomouc ale stále postrádala pravoslavný chrám, i když již byly postaveny chrámy v
menších obcích. Biskup Gorazd spolu s archimandritou Andrejem podpořil věřící, že
stavbu chrámu zvládnou.
V roce 1936 byl ustanoven stavební výbor a proběhla sbírka na pozemek a
chrám, avšak nedařilo se získat potřebný obnos peněz, a tak byl tedy zvolen nový
stavební výbor, kterému se již podařilo získat nezbytný kapitál. V roce 1937 byl
zakoupen pozemek na břehu řeky Moravy a podepsána smlouva s olomouckým
stavitelem R. Němečkem. Dne 13. června 1937 biskup Gorazd položil a posvětil
základní kámen. Stavbu prováděla firma Němeček, ale podíleli se na ní také věřící.
Devětadvacátého května 1939 byla stavba dokončena a chrám byl zasvěcen biskupu
Gorazdovi Velkomoravskému. Přestože svěcení chrámu probíhalo za okupace, bylo
německými úřady povoleno a účastnilo se jej mnoho věřících i obyvatel Olomouce.
Avšak již v roce 1942, po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, byl
chrám uzavřen a zapečetěn.
Po druhé světové válce musel být chrám sv. Gorazda opraven, aby v něm mohly
opět probíhat bohoslužby. První poválečná bohoslužba se sloužila 13. května 1945.
Kopuli chrámu restauroval archimandrita Andrej. Od roku 1950 je chrám sv. Gorazda
katedrálním chrámem, a tedy i sídlem biskupa olomoucko-brněnské eparchie.
V letech 1985 – 1987 proběhla generální oprava chrámu, kterou z velké části
financoval stát, avšak pomohla i Ruská pravoslavná církev, která darovala zlato na
pozlacení kopule. Na opravě spolupracovalo s pravoslavnou olomoucko-brněnskou
eparchií olomoucké římskokatolické arcibiskupství.

46

4.5.2 Architektura
Projekt chrámu sv. Gorazda je dílem archimandrity Andreje, který se podílel
také na stavbě. Při projektování chrámu sv. Gorazda se Andrej inspiroval užhorodským
chrámem, který je vrcholem jeho podkarpatské tvorby.
Chrám má křížový půdorys a je zakončen jedinou zlacenou kupolí s
pravoslavným křížem. Kromě této kopule je ještě jedna na zvonici. Nad vchodem do
chrámu je umístěna ikona sv. Gorazda I., v nice nad ní je pak ikona přesvaté
Bohorodice s dítětem Ježíšem, známá jako Jeruzalémská. Zelená plechová střecha
kontrastuje se zlacenými kopulemi a původně šedými, nyní růžovo-hnědými stěnami a s
bílými lizénami a římsami. Chrám svým zevnějškem působí skromně, kromě stěnových
lizén, říms a prolínajících se stříšek jej nezdobí klasické dekorativní prvky.
Chrámový suterén má stejný půdorys jako samotný chrám, neboť se při jeho
stavbě počítalo s chrámem jako místem shromažďovacím. Kromě toho měl být v
suterénu i byt kostelníka, ale od tohoto úmyslu se muselo odstoupit, jelikož v suterénu
byla vysoká vlhkost. Část suterénu tvoří kaple sv. novomučedníka biskupa Gorazda,
které dominuje ikona Bohorodice umístěná v apsidě a dále pak ikonostas se dvěma
ikonami.
Oproti původnímu byl interiér chrámu mírně pozměněn. Chrám se stal
katedrálním, a tedy musel změnou projít oltářní prostor, který se posunutím ikonostasu
zvětšil. Zvětšení prostoru umožňuje souborné sloužení. Dále také byly nahrazeny
bohoslužebné předměty za pozlacené nebo mosazné a byly také pozlaceny královské
dveře ikonostasu. V chrámu jsou umístěny lavice. I když jich oproti minulosti ubylo,
stále jsou v pravoslavném chrámu nezvyklé. Stejně nezvyklým dojmem působí
rokokový skleněný lustr.
Celému chrámu vévodí ikonostas. Je nevysoký, tak jak je zavedl biskup Gorazd.
Ikonostas tvoří troje dveře rozdělené čtyřmi ikonami – na pravé straně jsou to ikony
Spasitele a sv. Gorazda, na levé straně ikony Bohorodice a sv. Jana Křtitele.
V prostoru chrámu jsou umístěny ikony vyobrazující životy čtyř evangelistů,
apoštoly, biblické obrazy, světce a světice, proroky aj. Ikony byly ale během
rekonstrukce nalakovány, což narušilo harmonii interiéru.
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4.5.3 Současnost
V současné době je duchovním správcem chrámu sv. Gorazda prot. RNDr. Mgr.
Petr Novák. Bohoslužby se v chrámu konají každý den vždy v 18 hodin, svatá liturgie
se slouží v neděli a o svátcích v 9 hodin. Koncerty duchovní hudby zde probíhají jen
velmi zřídka a musí být spojeny s pravoslavím.
Momentálně probíhá oprava zvonů ve zvonici za finanční podpory místních
věřících. Přestože je chrám zapsán mezi národní památky, stát jeho opravy nefinancuje.
Podle otce Nováka je to možná správné, chrám je totiž v první řadě církevní místo a až
poté památka.
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4.6 Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Chudobíně
Chrám sv. Cyrila a Metoděje je nejmladší ze sakrálních staveb v Chudobíně –
obci tří kostelů.

Obrázek 10 – Chrám sv. Cyrila a Metoděje
Zdroj: http://www.mikroregionlitovelsko.cz/cil/238/
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4.6.1 Historie
Poté, co se pravoslavní odtrhli od Církve československé, vznikl mezi církvemi
spor o pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje v Chudobíně, postavený v roce 1923.
Pravoslavní nakonec roku 1934 ustoupili, přenechali chrám Církvi československé a
rozhodli se vybudovat chrám nový, zasvěcený opět sv. Cyrilu a Metodějovi.
Chrám sv. Cyrila a Metoděje byl postaven jako památník mučednické smrti
krále Alexandra I. Sjednotitele. Byl vybudován v letech 1934 – 1936 za finanční
pomoci věřících z Chudobína a okolí.
Stejně jako ostatní pravoslavné chrámy byl po atentátu na Reinharda Heydricha
chrám uzavřen. Po válce byla jeho činnost obnovena. V padesátých letech byl k chrámu
přistavěn byt pro rodinu duchovního, který je nyní využíván jako kaple. Tento přístavek
je na severní straně chrámu a díky stromovému porostu je zakryt, a pohled na chrám tak
není narušen.

4.6.2 Architektura
Archimandrita Andrej je autorem projektu i interiéru chrámu. Chrám má
vyvýšený křížový půdorys a ke vchodu vede kryté schodiště. Chrám je zakončen pěti
kopulemi modré a zelené barvy. Na zvonici je umístěna jedna modrá kopulka. Všechny
kopule jsou zakončeny osmikonečným křížem. Na jižní straně chrámu je kryté
schodiště, které vede na kůrové patro.
Interiér chrámu zdobí ikony, jejichž autorem je archimandrita Andrej, ikonostas
věnovala chrámu srbská církev.
Celkově chrám sv. Cyrila a Metoděje připomíná chrám v Kolomenském v
Moskvě.

4.6.3 Současnost
Současným duchovním správcem chrámu je prot. Mgr. Ing. Basil D. Švábeník.
V chrámu se slouží pravidelné bohoslužby. V zimním období probíhají bohoslužby v
kapli sv. Mikuláše Divotvůrce.
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4.7 Chrám sv. Ducha v Šumperku
Pravoslavný chrám sv. Ducha v Šumperku je prozatím nejmladší z
pravoslavných chrámů na našem území.

Obrázek 11 – Chrám sv. Ducha
Zdroj: Michaela Tardonová
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4.7.1 Historie
Chrám dala postavit početná řecká menšina žijící v Šumperku a jeho okolí.
Základní kámen byl položen 31. října 1993 a chrám byl vysvěcen 27. června 1998.
Celou stavbu včetně interiéru financovali Řekové z klášterů a chrámů v Řecku.

4.7.2 Architektura
Chrám je postaven v byzantském stylu, proto se poněkud liší od jiných chrámů
na našem území. Například zvonice je naprosto oddělená od chrámu, který nemá
vyvýšený půdorys. Autor projektu, řecký mnich Roman, převzal půdorys z
nedochovaného velkomoravského chrámu ve Velkých Mikulčicích. Chrám má místo
kopule věž, která připomíná svíci. Zvonice ukrývá šest zvonů, které lze slyšet o svátcích
a ve významné dny.
Stejně jako vnější stěny má i interiér bílou barvu, což vyvolává dojem čistoty.
Veškeré ikony jsou dary řeckých rodin nebo monastýrů v Řecku. Bílý kamenný
ikonostas splývá s interiérem, a návštěvníkovi tak nepřipadá chrám rozdělen. Interiéru
vévodí lustr s vyobrazením dvanácti apoštolů, pod ním je umístěna mozaika dvouhlavé
orlice – symbol boží vševědoucnosti, na niž smí vstoupit pouze biskup nebo kněz.

4.7.3 Současnost
V současné době je duchovním správcem chrámu jer. Mgr. Patrik Tabák. V
chrámu se konají pravidelné bohoslužby a koncerty duchovní hudby. Vzhledem k tomu,
že je chrám sv. Ducha nový, nejsou v něm potřeba žádné opravy, jak je tomu v jiných
chrámech. Chrám není finančně závislý na státu, plně jej financují církevní organizace z
Řecka a místní věřící.
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5 Problematika překladu pravoslavných výrazů
Při psaní této práce jsem se setkala s problémy v překladu některých výrazů
používaných během liturgie, dále také názvů částí chrámů, bohoslužebných rouch a
předmětů, neboť část zdrojů, z kterých jsem čerpala, je psána v ruštině. Abych se
vyhnula nejasnostem a nepřesnostem, kontaktovala jsem některé pravoslavné církevní
obce v České republice.
V pravoslavné církvi není jednotný názvoslovný systém, což je způsobeno
jednak krátkou samostatností církve a pak také jazykovými vlivy jinonárodních
pravoslavných církví. Další výraznou okolností je to, že je zde vžita terminologie
katolické církve, která má mezi věřícími v České republice značnou převahu. V češtině
se setkáváme se třemi přístupy k pravoslavnému názvosloví. Jsou to ruská terminologie,
česká terminologie a terminologie, kterou používají někteří čeští pravoslavní.
Některé výrazy pocházející z ruštiny a řečtiny nemají svůj český ekvivalent,
proto se do češtiny transkribují a jen drobně gramaticky upravují. Jedná se o tzv.
bezekvivalentní lexikum. Příkladem bezekvivalentního lexika je např. иконостас –
ikonostas, амвон – ambon, жертвенник – žertevník, проскомидия – proskomidie34,
солей – solej.
Existují výrazy, které nemají svůj český ekvivalent, ale je u nich znám
analogický výraz v západním obřadu. U těchto výrazů lze použít také transkripci, např.
фелон – felon (svrchní kněžské roucho – římská kasule), стихарь – stichar (obvykle
bílé kněžské roucho – latinská alba), нарукавницы – narukavnice (manžety – latinský
manipul)35. Zde se také často zaměňují výrazy tajina a svátost pro ruské таинство. Ve
skutečnosti mají tyto výrazy rozdílnou symboliku a obsah a nelze je zaměnit. K
zaměňování katolických a pravoslavných výrazů dochází často bez vědomí toho, že se
tyto výrazy liší v reáliích. Kromě již zmíněných výrazů tajina a svátost jsou to ještě
např. mše svatá a liturgie, jáhen a diákon.
Při překladu náboženských výrazů se lze velmi snadno dopustit chyby. Některé
výrazy jsou homonyma a v každém jazyce mohou mít naprosto odlišný význam.
34 VYCHODILOVÁ, Zdeňka. Několik poznámek k překladu religiózní literatury. In: Rossica
Ostraviensia, Ostrava, 1997. s. 249.
35 VYCHODILOVÁ, Zdeňka. Několik poznámek k překladu religiózní literatury. In: Rossica
Ostraviensia, Ostrava, 1997. s. 249.
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Typickým příkladem je алтарь a oltář. Алтарь označuje celý oltářní prostor za
ikonostasem. Oltář jako oltářní stůl nebo svatý stůl je v ruštině označen jako престол,
který si zachovává svou původní podobu prestol jako exotizující výraz.
Avšak existuje mnoho výrazů, které mají svůj ekvivalent v češtině nebo v
terminologii, kterou používají čeští pravoslavní, v některých případech mají výrazy
ekvivalenty dva. V takových případech převážná většina českých pravoslavných
upřednostňuje terminologii, která je vytvořena podle zásad ruské slovotvorby, např.
царские врата – královské dveře nebo svaté dveře (výraz zlaté dveře nepoužívají,
většina dotázaných se s ním ani nikdy nesetkala a označuje jej za chybný), литургия
верных – liturgie věřících, Богородица – Bohorodička nebo Bohorodice (čeští
pravoslavní upřednostňují termín Bohorodice),36 пояс – pojas nebo pás (častěji je
používán výraz pojas), аналой – analoj nebo čtecí pult. Ale jsou i tací duchovní, kteří
preferují českou terminologii, a sám litoměřický archimandrita Marek Krupica říká:
„Čeština kontaminovaná rusismy se mi oškliví a nevidím pro ni žádný rozumný
důvod.“37 O. Krupica je zastáncem termínů Bohorodička a svaté dveře v ikonostasu.
Pro některé výrazy se používá opisný překlad, např. придел – boční kaple,
паперть – prostranství před vchodem do chrámu.
V pravoslaví se pro sakrální objekty užívá výraz храм – chrám, avšak u nás se
běžně setkáváme i s výrazem kostel, což je nejspíš způsobeno krátkou existencí církve u
nás. Podle protojereje Petra Nováka z olomouckého chrámu sv. Gorazda je možné, že se
výraz kostel používá pro adaptované chrámy. V Rusku jsou na zaměňování těchto
výrazů velmi citliví a rozlišení pravoslavné a katolické terminologie je tedy třeba
důsledně dodržovat.

36 VYCHODILOVÁ, Zdeňka. Několik poznámek k překladu religiózní literatury. In: Rossica
Ostraviensia, Ostrava, 1997. s. 250.
37 Osobní korespondence s o. Markem Krupicou.
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Závěr
Ve své práci jsem popisovala pravoslavné chrámové stavby v České republice.
Nejprve jsem se věnovala křesťanství a jeho hlavním proudům, dále historii pravoslaví
na našem území a pravoslavným chrámům obecně. Poté jsem obecně popisovala
chrámové stavby u nás, problémy, s kterými se chrámy setkávaly v minulosti a setkávají
v současnosti, jejich financování a architekturu. Poté jsem se zaměřila na konkrétní
pravoslavné chrámy, které jsem si vybrala z architektonických a jiných důvodů.
Během shromažďování materiálů a samotné tvorbě práce mne příjemně
překvapila skutečnost, kolik je v České republice pravoslavných staveb, ať už
původních nebo adaptovaných, a kolik u nás žije pravoslavných věřících.
Na území České republiky je okolo 22 původních pravoslavných chrámů. První
chrámy vznikaly na konci 19. století v západních Čechách a spojuje je jméno
významného stavitele Gustava Wiedermanna. Velký nárůst pravoslavných chrámů byl
zaznamenán ve 30. letech 20. století díky aktivitě biskupa Gorazda a archimandrity
Andreje – projektanta, stavitele a ikonopisce v jedné osobě. V té době byly na naše
území převezeny některé chrámy z Podkarpatské Rusi. Kromě původních chrámů,
nesoucích prvky pravoslavné architektury, jsou na našem území chrámy adaptované.
Často také dochází k pronajímání bohoslužebných prostor jiných církví. Můžeme tedy
tvrdit, že pravoslavná církve má k dispozici více než 90 chrámů.
Při psaní práce jsem zjistila, že největší koncentrace pravoslavných chrámových
staveb je v západních Čechách, v Praze a na střední Moravě, což je způsobeno
historickými a politickými událostmi. Tyto chrámy se od sebe navzájem architektonicky
liší. Lázeňské chrámy, postavené na našem území jako první, se podobají ruským
chrámům více než chrámy na střední Moravě, které mají mnohdy lidový ráz a typických
pravoslavných prvků jen poskromnu. To se samozřejmě netýká všech moravských
chrámů, ale většiny z nich.
I když jsou některé pravoslavné chrámy v České republice státními památkami,
stát je příliš nefinancuje. Přitom většina chrámů nezbytně potřebuje opravu, ať už se
jedná o opravu střechy, schodiště nebo fasády. Zahraniční pravoslavné církve také trápí
nedostatek prostředků, proto nemohou chrámy v České republice, až na několik
výjimek, sponzorovat tak, jako kdysi. Jednotlivé chrámy jsou tak odkázány převážně na
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dary místních věřících, některé chrámy také na dary turistů. Finanční situace není příliš
lichotivá ani pro vysokoškolsky vzdělané duchovní, kteří nejsou adekvátně platově
ohodnoceni.
Myslím, že každý člověk, bez ohledu na vyznání, by měl navštívit pravoslavný
chrám, aby alespoň na krátký okamžik vdechl jeho atmosféru a okusil pocit svobody a
čistoty, kterou chrám poskytuje.
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Résumé
Daná práce nese název Pravoslavné chrámové stavby v České republice a jejím
cílem je seznámit čtenáře s historií, architekturou a současností pravoslavných chrámů
na našem území.
Práce je rozdělena do pěti kapitol, které se dále člení na podkapitoly. První
kapitola se věnuje křesťanství a jeho základním směrům: katolicismu, pravoslaví a
protestantismu, a rozdílům mezi katolicismem a pravoslavím. V druhé kapitole je
popisována historie pravoslaví na našem území od 9. století po současnost, včetně jejích
aktivit. Třetí kapitola popisuje obecně pravoslavné chrámy, jejich význam a
architekturu. Čtvrtá hlavní kapitola je zaměřena na pravoslavné chrámy na našem
území, je zde popisována jejich historie, architektura, ale také problémy, kterým musí
chrámy v současnosti čelit. Některé významné chrámy jsou dále rozepisovány. Poslední
kapitola se potom věnuje problematice překladu výrazů používaných v pravoslaví.
Kromě těchto kapitol práce také obsahuje úvod, závěr a résumé v ruštině, seznam
použité literatury a zdrojů, a přílohy.
Práce obsahuje citáty z odborných publikací a korespondence s duchovními
církevních obcí, a fotografie některých chrámů. Je určena široké veřejnosti a zájemcům
o pravoslaví, a s ním spojenou historií, architekturou a terminologií.
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Резюме
Данная бакалаврская работа называется „Православные церковные здания
в Чешской Республике“.
Работа состоит из пяти глав, в ней имеются также приложения,
содержащие фотографии храмов и список православных храмов на территории
Чешской Республики.
В первой главе работы рассказывается об истории христианства.
Христианство является одной из мировых религий, вместе с иудаизмом,
буддизмом и исламом. Оно сформировалось в начале I в. в Римской империи, в IV
в. оно стало официальной религией. После церковного раскола в XI в.
оформились католицизм и православие и в XVI в. протестантизм. Каждая из этих
религий имеет свои особенности и догматы, из-за которых католицизм и
православие отличаются друг от друга.
Вторая глава касается истории православной церкви на нашей территории.
Православие на нашей территории имеет свои корни уже с IX в. и оно связано с
миссией Кирилла и Мефодия на территории Великой Моравии. После их смерти
православие было запрещено, но в XIV и XV вв. существовало стремление
восстановить его.
В XIX в. произошло возрождение православия, на Вацлавской площади
прошла первая православная литургия, началось строительство православных
храмов в городах Франтишковы Лазне, Карловы Вары и Марианские Лазне, в
1910 г. сформировалось Православное общество.
Во время Первой мировой войны православие вновь было запрещено.
Между двумя войнами в Чехословацкой Республике существовала свобода
религии и Православное общество превратилось в Чехословацкую православную
общину. В 1920 г. возникла самостоятельная Чехословацкая церковь, которая в
1924 г. раскололась, и меньшинство ее членов во главе с архиереем Гораздом
присоединилось к Чешской православной религиозной общине в Праге.
Остальные члены во главе с доктором Фарским создали сегодняшнюю
Чехословацкую гуситскую церков.
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Во время Второй мировой войны православная церковь оказала поддержку
движению национального отпора. В кафедральном храме св. Кирилла и Мефодия
в Праге спрятались парашютисты – участники покушения на императорского
протектора Рейнхарда Хайндриха. Но место их укрытия было обнаружено,
парашютисты погибли в бою, участники сокрытия были казнены, а сотрудники
православной церкви были помещены в концентрационные лагеря. Православная
церковь была признана вне закона, однако она продолжала существовать тайно.
После Второй мировой войны деятельность православной церкви была
восстановлена и она стала экзархатом Русской православной церкви. В 1951 г. она
стала самостоятельной. Православная церковь на нашей территории занималась
миссионнерской и просветительской деятельностями – были учреждены
теологические семинарии и Теологический православный факультет, который
сейчас существует в городе Прешов, но он имеет самостоятельное рабочее место
также в Оломоуце. С 1993 г. церковь несет название Православная церковь в
Чешских землях и Словакии, так как после распада республики церковь осталась
единой.
Третья глава работы касается православных храмов и их архитектуры
вообще. Строительство храмов началось в III в., до тех пор христиане собирались
в пещерах. На православную архитектуру сильно повлияли традиции Византии,
но после ее падения в архитектуру проникли элементы западной церкви, а также
элементы стилей готика, ренессанс и барокко. В XX в. был вновь отмечен интерес
к византийскому исскуству и строительству храмов. Храм имеет специфический
вид и значение. Формы храма могут быть: четырехугольная, восьмиугольная,
круглая или крестообразная. Особое значение имеет также количество куполов. С
храмом связаны колокола, находящиеся вне храма, в специальных колокольнях.
Храмы состоят из трех частей, которыми являются притвор, храм и алтарь, и
часто имеют очень богатый интерьер. В древности притвор был местом для
оглашенных и кающихся. Алтарь в православном храме ориентирован на восток,
чтобы верующие были ближе к богу. В алтаре престол и жертвенник, на которых
находятся предметы необходимые для литургии. Алтарь и собственной храм
разделяет иконостас, покрытый иконами и имеющий ворота, называемые
Царские. Иконы на иконостасе располагаются в строгой иерархии. По легенде
первую икону создал Иисус Христос, не используя руки. Он сделал оттиск своего
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лица на убрусе и прислал его больному царю Авгарю, который просил его о
выздоровлении. Неотъемлемой частью храма является крест, имеющий также
свое значение. Православный храм во многом отличается от католического
костела, так как отличаются самие церкви.
В основной главе работы говорится о православных храмах на территории
Чешской Республики. Иностранные туристы, включая русских, всегда посещали
чешские земли, прежде всего, курортные города. Но богатые русские гости
требовали православные храмы, а многие из-за их отсутствия отказывались
посещать курорты. Города терпели убытки, поэтому ведомства решили строить
православные храмы. Первый храм возник в 1889 г. в городе Франтишковы Лазне,
далее были построены храмы в городах Карловы Вары и Марианские Лазне. В
начале XX в. првославных храмов на нашей территории практически не было за
исключением курортных городов и Праги. Даже Прага не имела собственного
православного храма, православные служили литургии в арендованном храме св.
Николая, но из-за Первой мировой войны его закрыли. Некоторые церковные
общины брали в аренду в определенное время и день костелы других церквей или
проводили служения в школах или частных домах. Но эти помещения не
удовлетворяли требованиям православной литургии, поэтому церковные общины
решили строить собственные храмы. Ситуация изменилась при архиерее Горазде,
который установил в 1924 г. православную церковь. В 30–ые гг. церковь начала
строить храмы во многих городах в Моравии. Из почти 20 – ти храмов
большинство было построено без споров, но Чехословацкая Церковь и
Православная Церковь вели спор о храме св. Кирилла и Мефодия в городе
Худобин, но, наконец, православная община отступила и построила себе новый
храм.
Более сложная ситуация после Первой мировой войны была в Праге.
Православные вновь не смогли получить храм св. Николая на Староместской
площади, однако русские эмигранты построили себе храм на Олшанском
кладбище, а позже православные приобрели костел в стиле барокко, из которого
сделали православный храм. Кроме храмов строились также монастыри.
В настоящее время на территории Чешской Республики находится около
90 храмов, включая переустроенные и арендованные, и планируется строить
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новые. Посмотрев на карту Чешской Республики, мы узнаем, что храмы
сосредоточены прежде всего, в Западной Чехии, в Праге, и в Средней Моравии.
Это обусловлено тем, что в Западную Чехию приезжали русские гости, которые
требовали храмы. Прага являлась центром образования, принимала эмигрантов и
предлагала им удовлетворительную работу и жизненные условия. В Среднюю и
Западную

Моравию

переселилось

множество

чехов

из

Волыни

после

конференции в Поступиме. В Средней Моравии построено множество храмов, так
как архиерей Горазд продолжал расширять православие. В Южной Моравии нет
такого количества храмов, как в Средней, так как в Южной Моравии всегда
преобладал католицизм. На православную архитектуру оказала сильное влияние,
прежде всего, русская церковь, однако чешские храмы более народные. Многие
храмы имели вид костелов стиля барокко, люди боялись строить такие же храмы,
как в Западной Чехии, но ситуация изменилась с приходом архимандрита Андрея
в Моравию по просьбе Горазда. Некоторые храмы в Чешской Республике имеют
свой образец в России или на Украине. Большинство храмов в России имеет
богатый интерьер, но чешские намного скромнее. Если мы сравним храмы в
Чешской Республике, то увидим, что курортные храмы красивее и больше других,
но, несмотря на это, другие храмы также привлекают большое внимание
благодаря своей простоте.
В работе подробно описывается история, архитектура и современность
великолепных храмов с точки зрения архитектуры, а также других признаков.
Здесь описываются храмы в городах Карловы Вары, Марианские Лазне, в Праге,
Оломоуце и в городах Худобин и Шумперк.
В заключительной главе рассматривается проблема перевода выражений,
связанных

с

православием.

В

православии

не

существует

единой

терминологической системы. С одной стороны, это обусловлено недолгим
существованием церкви, с другой стороны, языковым влиянием других церквей в
мире. Следующей причиной является то, что среди верующих в Чешской
Республике

преобладает

терминология

католицизма.

В

чешском

языке

существует три подхода к православной терминологии: русская, чешская и
терминология, которая употребляется большинством чешских православных.
Некоторые выражения, происходящие из русского, не имеют своего эквивалента в
чешском: это т.н. безэквивалентная лексика. Эти выражения употребляются с
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помощью транскрипции и небольших грамматических изменений. Также
существуют выражения, которые не имеют чешского эквивалента, но которые
имеют эквивалент, употребляемый в западном обряде. Но и здесь возможно
употребить транскрипцию. У этих выражений имеет место замена некоторых
выражений, которые отличаются друг от друга в отношении реалий. Некоторые
выражения являются омонимами и имеют в каждом языке разные значения. Эти
выражения сохраняют свою форму как эксотизирующее выражение. Также
существуют выражения, которые имеют свой эквивалент в чешском языке или в
терминологии, употрбляемой чешскими првославными. В таких случаях
большинство православных в Чехии предпочитает терминологию, созданную по
правилам

русского

словообразования,

но

некоторые

церковные

деятели

предпочитают чешскую терминологию. Некоторые выражения переводятся с
помощью описания, чтобы объяснить их значение, так как они не имеют своего
эквивалента в чешском языке. Проблемой является употребление выражений
храм и костел. Для сакраментальной архитектуры в православии употребляется
выражение храм, но в Чехии можно встретиться с выражением костел, что
обословлено недолгим существованием церкви и, кроме того, выражение костел
может употрбляться для перестроенных храмов.
В работе содержатся факты и цитаты из специальных публикаций и
Интернета, а также информация, полученная у личной переписки и интервью с
церковными духовными лицами.
Работа

предназначена

для

широкого

круга

читателей,

всем,

интересующимся православием и связанными с ним историей, архитектурой и
терминологией.
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Přílohy

Příloha 1 - Soupis pravoslavných chrámů v České republice

-

Aš - kaple Narození přesvaté Bohorodice

-

Blansko – dřevěný kostelík; 1937 – převezen z Nižného Sedliště (1641)

-

Brno – chrám sv. Václava; 1931 – projekt Petr Levický

-

Bruntál – chrám Panny Marie Těšitelky

-

Čelechovice na Hané – kaple Přesvaté Trojice; 1947 – projekt Vsevolod
Kolomackij

-

České Budějovice – kaple Všech svatých země české

-

Česká Lípa – chrám Povýšení svatého Kříže

-

Dobříkov u Ústí nad Orlicí – dřevěný kostelík; 1930 – převezen z Podkarpatské
Rusi (1669)

-

Dolní Kounice – kaple Nejsvětější Trojice; 1930 – adaptována

-

Dřísy – kaple Stětí hlavy sv. Jana Křtitele

-

Františkovy Lázně – chrám sv. Olgy; 1889 – projekt Gustav Wiedermann

-

Frýdek-Místek - chrám sv. Jošta

-

Frýdlant v Čechách – chrám sv. Marie Magdalény

-

Havlíčkův Brod – kaple Svatého Kříže

-

Hodonín – kaple sv. Metoděje

-

Horšovský Týn – chrám sv. Mikuláše

-

Hořovičky – chrám sv. Cyrila a Metoděje

-

Hradec Králové – chrám sv. Mikuláše; 1935 – převezen z Malé Polany, původně
postaven v obci Habura u Medzilaborců (1510)

-

Chomutov – chrám sv. Ducha

-

Chudobín – chrám sv. Cyrila a Metoděje; 1934 – projekt Vsevolod Kolomackij

-

Jaroslavice – kaple sv. Josefa Pěstouna

-

Jeseník – kaple Zesnutí přesvaté Bohorodice

-

Jihlava – kaple sv. Václava a Ludmily; počátek 50. let 20. století – adaptována

-

Jindřichovice u Karlových Varů – posvěcená kaple a mauzoleum

-

Jindřichův Hradec - chrám Přesvaté Trojice s boční kaplí Svatých evangelistů

-

Josefov – kaple sv. Jiljí; 1932 – projekt stavitel Nekvasil

-

Kadaň – chrám Narození přesvaté Bohorodice

-

Karlovy Vary – kaple sv. Mikuláše na Doubské hoře – Aberg; 1999

-

Karlovy Vary – chrám sv. Petra a Pavla; 1897 – projekt K. A. Uchtomského

přepracoval Gustav Wiedermann
-

Klatovy – chrám sv. Mikuláše; 1935

-

Koclířov – kaple sv. Trojice

-

Kolín – chrám sv. Jana Křtitele; 1952 - adaptován

-

Kroměříž – chrám sv. Cyrila a Metoděje; 1948 - projekt Vsevolod Kolomackij

-

Krpy u Mladé Boleslavi – kaple Vzkříšení Páně; 1930 – projekt původní

-

Krupka – chrám sv. Václava

-

Kryry – chrám sv. Václava

-

Kunčice pod Ondřejníkem – kostelík sv. Prokopa a Barbory; 1931 – převezen
z obce Hliňanec (přelom 17. a 18. stol.)

-

Lanškroun – chrám sv. Cyrila a Metoděje; modlitebna v domě

-

Lesná – chrám sv. Mikuláše

-

Liberec – chrám Proměnění Páně

-

Libina – chrám sv. Jakuba

-

Litoměřice – chrám sv. Václava; 1945 – adaptován, v pronájmu

-

Mariánské Lázně – chrám sv. Vladimíra; 1902 – projekt N. V. Sultanov

-

Mikulov – chrám sv. Mikuláše; 1997 – adaptován

-

Milíře – chrám sv. Petra a Pavla

-

Milotice nad Opavou - chrám Zvěstování přesvaté Bohorodice

-

Mladá Boleslav – chrám sv. Havla

-

Mohelnice - chrám sv. Vladimíra

-

Most – chrám Narození přesvaté Bohorodice

-

Nová paka – kostelík sv. Mikuláše; převezen z Podkarpatské Rusi

-

Olbramovice – kaple sv. Cyrila a Metoděje; adaptována

-

Olomouc – chrám sv. Gorazda; 1939 - projekt Vsevolod Kolomackij

-

Opatov u Okřísek – chrám sv. rodičů Jáchyma a Anny; 1933

-

Opava – chrám sv. Alžběty

-

Osoblaha – chrám sv. Mikuláše

-

Ostrava – chrám andělů strážných

-

Ostrava – chrám Narození přesvaté Bohorodice

-

Podbořany – chrám Všech svatých země české

-

Plzeň – chrám sv. Anny

-

Praha – chrám sv. Cyrila a Metoděje; 1935 – adaptován

-

Praha – chrám sv. Michaela; 1929 – převezen u obce Medvědovce u Mukačeva
(2. pol. 17. stol.)

-

Praha – chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice; 1924 - projekt V. A. Brandt

-

Praha – chrám Zvěstování přesvaté Bohorodice

-

Praha – kaple sv. Mikuláše

-

Prostějov – modlitebna sv. Jiří Vítězného

-

Přerov – chrám sv. Cyrila a Metoděje; 1953 – adaptován

-

Příbram – chrám Povýšení sv. Kříže

-

Rokycany – chrám sv. Trojice

-

Rumburk – chrám sv. Jana Křtitele

-

Řimice – chrám sv. Ludmily; 1934 - projekt Vsevolod Kolomackij

-

Sokolov- chrám nejsvětější Trojice

-

Střílky – kaple sv. Rostislava; 2006

-

Střemeníčko u Bouzova – chrám sv. Václava; 1937 - projekt Vsevolod
Kolomackij

-

Sudice - chrám sv. Václava

-

Suchdol nad Odrou - chrám sv. Ludmily

-

Štěpánov – chrám sv. Prokopa Sázavského; 1928

-

Šumperk – chrám sv. Ducha; 1998 – projekt Roman (řecký mnich)

-

Tábor – chrám Povýšení sv. Kříže

-

Tachov – chrám sv. Marie Magdalény

-

Teplá u Toužimi – kaple Zesnutí přesvaté Bohorodice

-

Teplice – chrám Povýšení svatého Kříže

-

Třebíč – chrám sv. Václava a Ludmily; 1940 - projekt Vsevolod Kolomackij

-

Uničov – chrám sv. Vzkříšení

-

Ústí nad Labem – chrám sv. Vojtěcha

-

Vilémov – chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice; 1932 - projekt E. Brosinger

-

Zlín – kaple sv. Ivana Českého

-

Znojmo – chrám sv. Rostislava; 1995 – adaptován

-

Žatec – chrám sv. Jakuba; konec 40. let 20 st. – adaptován

-

Železný Brod - kaple sv. Jana Křtitele v prostorách římskokatolického chrámu

Pozn.: V soupisu jsou obsaženy chrámy původní, adaptované a pronajaté od jiných
církví.

Příloha 2 – Chrám sv. Olgy ve Františkových Lázních
Zdroj: http://www.pepik.net/index.php?id=dkrusnehory2

Příloha 3 – Chrám sv. Václava v Brně
Zdroj: http://www.pravoslavi.cz/brnofoto/opravachr2003/index.htm

Příloha 4 – Kaple sv. Mikuláše na Dubské hoře – Aberg v Karlových Varech
Zdroj: http://www.pravoslavi.cz/info/chram-aberg.htm

Příloha 5 – Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Kroměříži
Zdroj: http://orthodoxia.cz/dejiny/m_chramy.htm

Příloha 6 – Chrám sv. Ludmily v Řimicích
Zdroj: http://orthodoxia.cz/dejiny/m_chramy.htm

Příloha 7 – Chrám sv. Václava v Střemeníčku u Bouzova
Zdroj: http://orthodoxia.cz/dejiny/m_chramy.htm
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