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Bývalý hřbitovní kostel Božího Těla v Červené Řečici leží na ploše starého hřbitova. Kostel byl pravděpodobně založen
koncem 13. stol., původně opevněný, presbytář sklenut pozdně goticky. Jednotný hřeben střechy byl v minulosti doplněn
drobnou sanktusníkovou vížkou. Červená Řečice je malé město nedaleko Pelhřimova a má 1000 obyvatel. Ve městě je ještě
farní kostel sv. Marie Magdaleny. Oba kostely jsou ve správě farnosti.

Kostel Božího Těla 
Červená Řečice, Červená Řečice 
katalogové číslo: 1000144055
památková ochrana: KP, PZ
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Hřbitov u kostela Božího Těla byl zrušen v 80. letech 20. století. Neodvezené náhrobky byly
povaleny a zavezeny navážkou hlíny. Kostel zůstal bez využití a spolu s plochou hřbitova byl
neudržován. Na počátku 90 let existoval záměr obce vybudovat v kostele pamětní síň pro
necírkevní pohřby.



Počátkem 90. let byla sejmuta věžička, která hrozila zřícením a provedena oprava střechy. Bobrovky byly nekvalitní a navíc
byly položeny na původní, staré latě, takže střecha by již potřebovala kompletní rekonstrukci. Na několika místech chybí
hřebenáče a do krovu prší.



Kvůli záchraně kostela vznikl v
roce 1996 z popudu místních
farníků Spolek na záchranu
památek červenořečických,
který se o kostel a hřbitov
staral do roku 2008. Cílem
bylo opravit jej pro
víceúčelové využití
(víceúčelový sál + park). Členů
spolku odpracovalo tisíce
brigádnických hodin, zejména
na úpravě plochy hřbitova.



V rámci semestrální práce
na VŠUP jsme s kolegou
architektem kostel
zaměřili. Kolega vytvořil
nákresy kostela, já jsem
navrhoval využití interiéru,
osvětlení, členění parku a
návrh mříží.



Návrh kované brány – pohled od severovýchodu.



Celkový severovýchodní pohled s návrhem nového, bočního vstupu do parku se schodištěm.



Pohled do parku od kostela, s uspořádáním cest a příjezdové cesty od brány.



Celkový pohled od severu.



Schodiště ke kostelu. Pohled od západu.



Nové schodiště – vstup do parku. Nahrazuje starší vstup-bránu na hřbitov na jižní straně, která byla zazděna.







Pohled do interiéru – čistý prostor bez zásahů. Pouze navržena elektroinstalace s osvětlením. V prostoru pod kúrem
navržena vodovodní přípojka a odpad. WC nebylo řešeno.



Presbytář - řez Závěr kostela pod kúrem - řez



Návrh vstupu s přístřeškem a skleněnými pásy pro umísťování propagačních
materiálů.



Členům spolku se do roku 2008 podařilo:

1) Uzavřít bezúplatnou nájemní smlouvu s Biskupstvím v Č. Budějovicích s cílem z vlastních zdrojů usilovat o opravu
kostela a zajistit jeho využití.

2) Kompletně revitalizovat plochu hřbitova.

3) Vypracovat návrh na využití kostela.

4) Zadat a osadit dvě vitráže v presbytáři.

5) Zadat stavebně historický průzkum.

6) Zabezpečit dveřní výplně.

7) Svépomocí opravit poničenou část střechy.

8) Opravit část hřbitovní zdi v rámci mezinárodních brigád společnosti INEX-SDA.

Spolek měl velmi dobrou spolupráci s památkáři, resp. Mgr. Horymírem Kubíčkem v Pelhřimově. V roce 1997 byl
památkáři projekt na záchranu tohoto kostela, jako jediný za okres Pelhřimov, vybrán pro rekonstrukci, ale v rámci
Klausových „ekonomických balíčků“ nebyl realizován ani tento projekt. V následujících letech došlo k masivnímu snížení
finančních prostředků ze strany Ministerstva kultury určených na záchranu památek a další záchranná opatření již nebyla
realizována.

V roce 2003 byla v Červené Řečici nařízením vlády ČR prohlášena památková zóna do které je zahrnut i kostel Božího těla.
Členům spolku se v rámci zastupitelstva města dosud nepodařilo prosadit zpracování programu regenerace MPZ, takže
kostel zatím nemůže v rámci MPZ získat prostředky na opravu. Nepodpora ze strany farního správce a vedení města vedla
k tomu, že v roce 2008 spolek vypověděl Biskupství v Českých Budějovicích nájemní smlouvu.

Od roku 2008 využívá Město Červená Řečice plochu hřbitova jako hřiště, kostel využívá jako sklad. Na střeše jsou spadané
hřebenáče a do krovu prší. Neexistuje plán co s kostelem bude dál, plocha hřbitova je bezkoncepčně využívána pro
rozšiřující se dětské hřiště. Plocha je udržována, byla opravena hřbitovní zeď a osazeny vstupní branky.



Současný stav





Současný stav střechy.





Hrob kněží upravil místní farník, člen spolku. Litinová ohrádka chybí.



Vitrážová okna v presbytáři.



Dětské hřiště.



Plocha bývalého hřbitova s kostelem.





Římskokatolická církev ve svých farách, kostelech a dalších budovách nese obrovské 
břemeno kulturního a historického dědictví této země, ale počet jejích věřících toto 

ekonomické břemeno unést nemůže, byť opravy podporuje stát.

Pokud chceme zachovat větší část, či všechny nevyužívané a chátrající kostely, bude třeba, 
ve spolupráci s aktivními farnostmi, orgány státní památkové péče, samosprávami všech 

úrovní a státem umožnit, aby u části nevyužívaných kostelů proběhly co nejcitlivější 
smysluplné konverze. To však nepůjde bez přiznání si reality, ve které se nacházíme, 
celospolečenské diskuze a velké dávky empatie a spolupráce všech zmíněných stran. 

Snahy o záchranu menších sakrálních památek byly zásadně znemožněny 
nepochopitelnou politikou Ministerstva kultury ČR  a Ministerstva pro místní rozvoj, která 
nedokázala vyjednat podporu památek prostřednictvím evropských strukturálních fondů v 

novém programovém období 2014-2020. Přes protesty samospráv, Svazu měst a obcí a 
odborné veřejnosti ministerstva nasměrovala podporu pouze národním kulturním 

památkám. Tvrzení, že si to přála Evropská komise nevěří asi nikdo.



1) IDEÁLNÍ STAV JE, ABY KOSTEL ZŮSTAL KOSTELEM A SLOUŽIL PRO LITURGICKÉ POTŘEBY. 
ŘADA KOSTELŮ VŠAK TENTO IDEÁLNÍ STAV NENAPLŇUJE JIŽ DESETILETÍ.

2) V ZÁPADNÍ EVROPĚ EXISTUJÍ DESÍTKY PŘÍKLADŮ ALTERNATIVNÍHO VYUŽITÍ 
NEVYUŽÍVANÝCH KOSTELŮ, KTERÉ MOHOU SLOUŽIT JAKO INSPIRACE – více na 

www.zivotkostelum.cz

3) NĚMECKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE NAPŘ. ZVEŘEJNILA JIŽ V ROCE 2003 METODICKOU 
PŘÍRUČKU PRO NAKLÁDÁNÍ S KOSTELY. V ČECHÁCH ZATÍM TAKOVÝ MATERIÁL CHYBÍ.

http://www.zivotkostelum.cz/


JAKÁ JE SITUACE V ČR

1) V ČESKÉ REPUBLICE PROBĚHLA NEJMASIVNĚJŠÍ KONVEREZE KOSTELŮ PO JOSEFINSKÝCH REFORMÁCH. 
ŘADA KLÁŠTERŮ A KOSTELŮ NAŠLA ALTERNATIVNÍ VYUŽITÍ A SLOUŽÍ ZMĚNĚNÉMU ÚČELU DODNES 

JAKO MUZEA, GALERIE, ÚŘADY, ŠKOLY APOD. DNES SE NÁM TO ZDÁ SAMOZŘEJMÉ A 
NEPOZASTAVUJEME SE NAD TÍM.

2) V ČECHÁCH JSOU TAKÉ STOVKY NEVYUŽÍVANÝCH KOSTELŮ. VE VĚTŠÍCH NAPŘ. OKRESNÍCH MĚSTECH 
JSOU MINIMÁLNĚ DVA AŽ TŘI NEVYUŽITÉ ŘÍMSKOKATOLICKÉ KOSTELY. STUPEŇ JEJICH OHROŽENÍ JE 

ZÁVISLÝ NA ZÁJMU A EKONOMICKÉ SÍLE FARNOSTI, MÍSTNÍ SAMOSPRÁVĚ A JEJICH VZÁJEMNÉ 
SPOLUPRÁCI. PO SCHVÁLENÍ ZÁKONA O RESTITUCÍCH NENÍ OCHOTA SAMOSPRÁV PODPOROVAT CÍRKVE 

VELKÁ.

3) NEVYUŽÍVANÉ KOSTELY JSOU PRO ŘADU FARNOSTÍ VELKÝM PROBLÉMEM. FARNOSTI MAJÍ PROBLÉM 
ZAJISTIT FINANČNÍ PROSTŘEDKY I NA OPRAVY A ÚDRŽBU LITURGICKY VYUŽÍVANÝCH KOSTELŮ, NATOŽ NA 

NEVYUŽÍVANÉ KOSTELY. OPRAVY NEVYUŽÍVANÝCH KOSTELŮ NEJSOU ZE STRANY BISKUPSTVÍ FINANČNĚ 
PODPOROVÁNY. MNOŽSTVÍ KOSTELŮ JE PŘITOM V HAVARIJNÍM STAVU A BEZ VYUŽITÍ.

4) POKUD CHCEME NEVYUŽÍVANÉ KOSTELY ZACHOVAT PRO DALŠÍ GENERACE, JE KLÍČOVÉ NAJÍT CITLIVÉ A 
SMYSLUPLNÉ ALTERNATIVNÍ VYUŽITÍ, KTERÉ BY BYLO PROSPĚŠNÉ PRO CELOU MÍSTNÍ KOMUNITU. MUZEA, 

GALERIE A HUDEBNÍ SÁLY JSOU ALTERNATIVOU, ALE NE JEDINOU MOŽNOU.

5) UDRŽITELNÉ ALTERNATIVNÍ VYUŽITÍ BY MĚLO VYCHÁZET Z MÍSTNÍCH PODMÍNEK. PŘI HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ 
JE TŘEBA RESPEKTOVAT JAK ZÁJMY PAMÁTKOVÉ PÉČE, TAK ZÁMĚR VLASTNÍKA A SPOLEČNĚ HLEDAT 
ŘEŠENÍ. SLOŽITĚJŠÍ DOHODA POTŘEBUJE ČAS A DOSTATEK EMPATIE VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH STRAN.



Z HLEDISKA FARNOSTI A CÍRKVE JE KOSTEL MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ VĚŘÍCÍCH S ŽIVÝM BOHEM. ARCHITEKTURA  
KOSTELA A MOBILIÁŘ JE PROSTŘEDKEM K PODPOŘE TOHOTO POSLÁNÍ - NEJSOU PRIMÁRNÍM CÍLEM SAMA O 

SOBĚ.

PROBLÉMY NA KTERÉ JSME NARAZILI PŘI DISKUZÍCH S PAMÁTKÁŘI:

Z HLEDISKA PAM. PÉČE JE KOSTEL PŘEDEVŠÍM NEMOVITÁ PAMÁTKA S MNOŽSVÍM MOVITÝCH PAMÁTEK 
UVNITŘ - HODNOTNÁ JAKO CELEK, SE VŠEMI DOCHOVANÝMI PRVKY (SOCHAMI, OBRAZY, MOBILIÁŘEM). 

KAŽDÁ ZÁSADNÍ ZMĚNA TOHOTO STAVU, TEDY I ZMĚNĚNÉ VYUŽITÍ (KONVERZE) JE CHÁPÁNO JAKO POŠKOZENÍ 
PAMÁTKY A V ROZPORU SE ZÁJMY STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE.

KONVERZE KOSTELA JE PRO PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE AKCEPTOVATELNÁ POKUD MÁ KOSTEL SLOUŽIT 
NAPŘ. JAKO KONCERTNÍ SÁL, KDE MOHOU BÝT VŠECHNY PRVKY V KOSTELE ZACHOVÁNY JAK JSOU. 

RAZANTNĚJŠÍ ZMĚNA VYUŽITÍ NAPŘ. NA MLÁDEŽNICKÉ CENTRUM FARNOSTI, GALERII, MUZEUM, SÍDLO 
CHARITY, KNIHOVNU,  LÉKÁRNU AJ., KDE BY BYLO NUTNÉ BUDOVU A MOBILIÁŘ JAKKOLI PŘIZPŮSOBIT 

NOVÉMU ÚČELU, NENÍ V SOUČASNÉ DOBĚ Z POHLEDU PAMÁTKÁŘŮ PŘIJATELNÁ. ZMĚNY VYUŽÍVÁNÍ KOSTELŮ, 
TAK JAK JE ZNÁME ZE ZAHRANIČÍ, JSOU V NAŠICH PODMÍNKÁCH NEREALIZOVATELNÉ.

JE ZŘEJMÉ, ŽE JSOU KOSTELY-PAMÁTKY, KDE BY MĚLA BÝT PAMÁTKOVÁ OCHRANA ABSOLUTNÍ. STEJNĚ TAK JE 
ZŘEJMÉ, ŽE EXISTUJÍ KOSTELY, KTERÉ BY MOHLY A MĚLY PROJÍT KONVERZÍ A NAJÍT JINÉ SMYSLUPLNÉ VYUŽITÍ 

NEŽ ABYCHOM JE NECHALI ZCELA ZDEVASTOVAT.



1) OPTIMISTICKÁ VARIANTA: 

ČESKO ČEKÁ VLNA KONVERZE KOSTELŮ S ŘADOU ÚSKALÍ

- nezájem farníků, farních správců, veřejnosti, místní samosprávy

- konzervativní postoj farníků a veřejnosti

- netrpělivost a neochota subjektů k hledání řešení

- nefunkční, necitlivé a nekvalitně zpracované návrhy konverzí 

- nevstřícný a konzervativní přístup pracovníků památkové péče

- neschopnost, nezájem a nedostatečná finanční podpora státu (MKČR)

- nemožnost využití fondů EU

2) PESIMISTICKÁ VATRIANTA:

ŘADA KOSTELŮ BUDE ZNIČENA PRO NAPROSTÝ NEZÁJEM ZE STRANY VEŘEJNOSTI, FARNÍKŮ, 
NEMOŽNOST DOHODY S PAMÁTKÁŘI A NEOCHOTU PODSTOUPIT TŘEBA I NĚKOLIKALETÉ 

MARTYRIUM JEDNÁNÍ



NÁVRH KONVERZE KOSTELA BOŽÍHO TĚLA V ČERVENÉ ŘEČICI

V roce 2015 jsme se k projektu záchrany kostela Božího těla vrátili návrhem, který vychází z místních
podmínek a mohl by vést k opravě a jeho novému využití. Ve městě žije rodina, která se dlouhodobě zabývá
péčí o dravce a poraněná zvířata a hledá zázemí pro vybudování záchranné stanice, která v celém okrese
chybí. Cílem je získání dotace na vybudování záchranné stanice a opravu kostela, který by mohl sloužit jako
sál pro přednášky pro školy s vybudovanou expozicí flory a fauny Pelhřimovska, která nikde na okrese
neexistuje.

Zřízení záchranné stanice má potenciál vysoké návštěvnosti škol a veřejnosti. Budova kostela by zároveň
mohla sloužit jako multifunkční sál i pro potřeby kulturních a společenských akcí ve městě. Oprava památky
by proběhla bez zásadních stavebních změn. Kromě oprav střechy, omítek a podlah kostela by měly být
přivedeny inženýrské sítě (el. energie, voda a odpady), které dosud v kostele chybí a využití kostela limitují.

Do západní části bývalého hřbitova, resp. k jeho západní hřbitovní zdi by měly být situovány dřevostavby se
sociálním zařízením a skladovými prostory, dřevěné voliéry pro ptáky a drobnou zvěř, spolu se zázemím
záchranné stanice. Plocha hřbitova by měla být revitalizována na park a bylinkovou zahradu. V současné
době město vyjednává s Biskupstvím v Českých Budějovicích o převodu kostela do vlastnictví města a garanti
záchranné stanice zjišťují informace o možných dotačních titulech.

Pravděpodobná varianta:

Kostel bude ve vlastnictví města, které projekt realizuje a uzavře dlouhodobou nájemní smlouvu s manžely
Kuncovými na provozování záchranné stanice.

Vznikne atraktivní a udržitelný projekt záchranné stanice pro zvířata, který umožní opravu a
využití kostela Božího těla. Benefitem bude zřízení dvou pracovních příležitostí, zvýšení
turistické atraktivity města a multifunkční využití kostela ve prospěch města Červená Řečice.
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Ideový návrh umístění voliér záchranné stanice na západní straně u hřbitovní zdi a bylinkové zahrady
na ploše parku. Kostel by měl po opravě sloužit jako víceúčelový sál pro přednášky záchranné stanice,
pro akce města i občasné bohoslužby.



Interiér by měl mít variabilní mobiliář. Také expozice by měla být jednoduchá a variabilní. Pod kúrem
je navržena šatna se zázemím.



Děkuji Vám za pozornost, rady a připomínky.

jedlon@post.cz
731 489 022
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