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AŠ
Evangelický sbor v Aši je nejzápadnějším sborem ČCE. V této 
 oblasti byla vždy silná luterská tradice. Po 2. světové válce převza-
li noví obyvatelé kostel, který patřil k nejhodnotnějším sakrálním 
stavbám v celém okolí. Při opravách v r. 1960 vyhořel do základů… 
Místo po něm je pietně zachováváno.

Ašský sbor má v péči tři významné a historicky cenné kostely.

PODHRADÍ: Evangelický kostel Dobrého pastýře náleží k nejstar-
ším a nejcennějším historickým památkám na Ašsku. Na mírném 
 n ávrší stojí jednolodní barokní kostel s věží, který pochází z konce 
17.  století. Pozoruhodný je interiér. Dřevěné galerie jsou bohatě vy-
malovány, také strop má původní barevnou výzdobu. Oltář z r. 1710 
je dílem M. Zeitlera. Za pozornost stojí i kazatelna a původní lavice 
s malovanými výplněmi. V době od Velikonoc do Vánoc se zde 
 jednou měsíčně konají bohoslužby v německém jazyce.

MOKŘINY: Zdejší kostel ve stylu německé secese z r. 1914 byl 
 postaven významným německým architektem O. Bartningem 
a opraven v 90. letech díky finanční pomoci německých evangelíků.

HRANICE: Zdejší evangelický kostel je dominantou obce a patří 
k cenným reformačním památkám kraje. Je vybudován ve stylu 
barokního klasicismu; barokní oltář pochází z r. 1710, nad ním je 
kazatelna. Cenná je křtitelnice z r. 1763.
V Podhradí a v Mokřinách se od Velikonoc do Vánoc konají také 
německé bohoslužby.

CHEB
Město významné nejen svou 
historií, ale i současností. Pro 
své historické památky je měst-
skou památkovou rezervací. 
V roce 1634 zde byl zavražděn 
Albrecht z Valdštejna.
Věnujme se jen stručně evange-
lickému kostelu: ČCE jej získala 
v r. 1945 po Německé evan-
gelické církvi. Kostel byl vybu-
dován v novogotickém stylu 
a v r. 1871 slavnostně otevřen.
Farní sbor má dvě kazatel- 
ské stanice: ve Františkových 
 Lázních a v Plesné. Tento  cenný 
kostel, postavený v letech
1848–1849 v novoklasicistním 
slohu se dvěma galeriemi 
a barokním oltářním obra-
zem  Poslední večeře Páně, má 

 jednu zajímavou historii: vzniklo zde německé podpůrné hnutí –  
Gustav-Adolf-Werk, jehož smyslem je udržovat a podporovat 
 obnovu  církevních památek.

Českobratrská církev evangelická
Jungmannova 9, 111 21 Praha 1
www.e-cirkev.cz

EVANGELICKÝ KOSTEL DOBRÉHO PASTÝŘE PODHRADÍ

EVANGELICKÝ KOSTEL CHEB

Česká reformace, o sto let starší než reformace světová reprezentovaná Martinem 
Lutherem a Jeanem Calvinem, je spojena s mistrem Janem Husem, později s husitstvím, 
s církví podobojí (utrakvistickou) a s Jednotou bratrskou. Představitelé církví české 
reformace se pokoušeli legalizovat své postavení, což se jim podařilo r. 1609 díky 
Rudolfovu Majestátu, prvnímu evropskému zákonu zaručujícímu svobodu svědomí 
i pro jinak bezprávné poddané. Po bitvě na Bílé hoře r. 1620 následoval v českých 
zemích zákaz existence všech církví kromě římskokatolické. Ze země byla proto 
nucena odejít řada osobností včetně Jana Amose Komenského, posledního biskupa 
 Jednoty bratrské. Dne 13. října 1781 vydal císař Josef II. Toleranční patent, jímž  
poskytoval trpění dvěma evangelickým církvím, luterské a kalvínské. Až v roce 1861, 
po vydání Císařského patentu, dosáhly evangelické sbory právního uznání a mohly tak 
mj. stavět i kostely s věží. Po vyhlášení Československé republiky v r. 1918 bylo schváleno 
spojení církví luterské a reformované v jedinou Českobratrskou církev evangelickou, 
vědomě navazující na českou reformaci.
Písemné materiály, speciální informační systém a DVD, vydané v rámci tohoto 
projektu, mapují památky reformace a jejího odkazu od nejstaršího období 
do současnosti v rámci celé České republiky.
Součástí projektu pro širokou veřejnost je i možnost zprostředkovat doprovodné 
služby související s návštěvou památek – ubytování, kulturní a společenské akce. 
Partnerem projektu je Ekumenická rada církví v ČR.
Více informací najdete také v Informačních centrech v Praze, Brně, Telči, Velké Lhotě 
u Dačic, Mariánských Lázních, Karlových Varech a Herlíkovicích-Strážném 
a na webových stránkách.

www.pamatky-cz.eu
Prezentační materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu „Zachování odkazu 
památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti“. Projekt byl spolufi-
nancován ze zdrojů Evropské unie, v rámci Integrovaného operačního programu, 
prioritní osa 4, oblast podpory 4. 1. – Národní podpora cestovního ruchu, v rámci cílů 
Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 
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KARLOVY VARY 
Karlovy Vary a jejich historii není třeba zvlášť představovat. Jsou 
nejenom místem, kde nemocní lidé využívají od nepaměti léčivých 
pramenů, je zde také soustředěna řada historických památek, 
z nichž k nejpřednějším patří barokní kostel sv. Maří Magdaleny, 
dílo K. I. Dienzenhofera z let 1731–1737. Najdeme zde i pravoslavný 
kostel sv. Petra a Pavla a anglikánský kostel. Jedinečná je také 
 kolonáda architekta Josefa Zítka z 80. let 19. století.
Mezi četnými zahraničními hosty vzpomeňme cara Petra Velikého, 
ale také desítku předních evropských básníků a spisovatelů.
Karlovarští evangelíci získali po 2. světové válce budovu v  Zahradní 
ulici, jež je dnes součástí lázeňské oblasti.

Kontaktní místo:
Farní sbor ČCE, Zahradní 898/33, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 00420 353 221 962, e-mail: karlovy-vary@evangnet.cz
http://karlovy-vary.evangnet.cz/

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 
Lázeňské město Mariánské Lázně leží v jižní části Chráněné krajinné 
oblasti Slavkovský les ve výšce 630 m n. m. Žije v něm 15 000 oby-
vatel. Zdejší prameny byly známy již v 16. století, ale teprve na za-
čátku 19. století začal jejich prudký rozvoj. Velkou zásluhu na tom 
měl lékař J. J. Nehr, který poprvé zjistil chemické složení pramenů, 
ale hlavně opat kláštera v Teplé K. Reitenberger, jenž dal podnět 
k založení osady a podporoval její růst. V r. 1808 byl postaven první 
lázeňský dům. Město bylo promyšleně budováno v souladu se zá-
měry architekta Václava Skalníka, který založil rozsáhlý anglický 
park. V r. 1866 byla osada povýšena na město a lázeňské prameny 
využívalo stále více hostů. Setkáváme se zde s památkami na osob-
nosti evropského významu, jako byl anglický král Edward VII., lázně 
vyhledávali básníci i hudební skladatelé zvučných jmen. Také naši 
dva první prezidenti – T. G. Masaryk a E. Beneš – sem rádi přijížděli.
Největšího rozkvětu dosáhly Mariánské Lázně na konci 19. a začát-
ku 20. století. Lázeňská kolonáda pochází z 2. poloviny 19. století. 
Zmiňme i kostely – novobyzantský katolický kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, anglikánský a pravoslavný ruský kostel sv. Vladimíra. 
Židovská synagoga byla nacisty zničena během „křišťálové noci“ 
v r. 1938. Prázdné místo po ní je pietně udržováno.
Po 2. světové válce přišlo do Mariánských Lázní mnoho evangelíků 
z celého Československa, ale také reemigranti, zejména ze slezského 
Husince a z polského Zelowa. V roce 1947 zde byl ustaven farní sbor.
Kostel po Německé evangelické církvi i novoklasicistní faru z roku 
1888 převzala Českobratrská církev evangelická. Zajímavý Ježí-
šův kostel byl vybudován v novorománském slohu v r. 1857 a jeho 
stavbu podporoval (a později i vlastnil) německý král Fridrich 
Vilém IV. Trojlodní chrám je situován boční stěnou do uliční fronty. 
Nemá věž, jen malou zvonici. Uvnitř nás zaujme obraz žehnající-
ho Ježíše Krista s kalichem v levé ruce. Autorem díla je hlučínský 
rodák Jan Bochenek. Působivý bohoslužebný prostor dotvářejí 
vitráže. Bohoslužby jsou vysluhovány v češtině i v němčině.

Kontaktní místo: 
Farní sbor ČCE, Lidická 189/16, 353 01 Mariánské Lázně
tel.: 00420 354 622 464, e-mail: marianske-lazne@evangnet.cz

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 
Františkovy Lázně nedaleko Chebu (jsou kazatelskou  stanicí 
 farního sboru v Chebu) jsou ze tří evropsky významných 
 lázeňských míst Karlovarského kraje nejmenší počtem obyvatel, 
ale  rozhodně ne významem. Byly založeny na místě pramenů 
 minerální vody v r. 1793 a nesou jméno císaře Františka II. Město 
bylo postaveno v raně klasicistním stylu s ulicemi, jež se sbíhají 
k nejstaršímu, Františkovu prameni. Empírový kostel Povýšení 
sv. Kříže pochází ze začátku 19. století.
Také zdejší lázně byly navštěvovány významnými osobnostmi –  
pobýval zde např. J. W. Goethe, L. van Beethoven, ale také 
Božena Němcová.
Evangelický kostel sv. Petra a Pavla v Anglické ulici byl posta-
ven v r. 1880. Jde o trojlodní kostel v novorománském stylu. 
Bohoslužby se zde konají pravidelně v českém i německém jazyce.

SBOROVÝ DŮM

SBOROVÝ DŮM

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
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