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1 Úvod 

 

Kostel Sv. Bartoloměje v Brně-Ţebětíně je pozoruhodný svým architektonickým pojetím. 

Architekt Vladimír Fischer kostel projektoval v redukovaném novoklasicismu, s prvky 

novobaroka, přičemţ tyto slohové inspirace přetváří do osobitého stylu svých sakrálních 

staveb. Vliv historických stylů se zde mísí s modernistickým utvářením stavby, nová část 

kostela téţ harmonicky doplňuje starší budovu. 

Kostel byl postaven v letech 1922 – 1923, jako rozšíření starší budovy. Nová loď chrámu byla 

přistavěna kolmo ke staré části původního kostela, který tak nyní tvoří boční kapli. Zachována 

byla i původní věţ.  

Ţebětínský kostel byl postaven ve slohu, inspirujícím se slohy historizujícími. Tyto styly došly 

ocenění aţ na sklonku 20. století; předtím stály na okraji zájmu. Mnohem více pozornosti bylo 

věnováno stavbám funkcionalistickým a avantgardním. Tedy ani ţebětínský kostel se zatím v 

odborných publikacích mnoho pozornosti nedočkal. Zmínky v literatuře jsou vesměs stručné, 

nebo se zabývají tématem širším. 

V následujícím textu se chci zaměřit na zpracování problematiky přípravného řízení ke stavbě 

kostela a jeho stylové zařazení do kontextu tvorby architekta Vladimíra Fischera. Stručně 

zmíním i historii obce a farnosti, část textu bude téţ věnována stavebnímu vývoji chrámu v 

jeho starších obdobích. Zajímavá, a pro kontext přestavby důleţitá, je téţ rekonstrukce podoby 

kostela z konce 19. století, jak ji podávají dva soudobé popisy. Protoţe většina otázek, které 

hodlám v následující stati řešit, nebyla dosud v literatuře zpracována, vychází velká část této 

práce ze studia pramenů. 

 

 

 

1.1 Kritika pramenů a literatury 

 

1.1.1 Knihy, články, studie 

O kostelu sv. Bartoloměje v Ţebětíně neexistuje ţádné obsáhlejší pojednání. Jednu kapitolu 

kostelu věnuje kniha Brněnské kostely
1
 od Jiřího Bílka a Oty Tučky. Najdeme tam stručný 

popis kostela, historii jeho stavby a několik fotografií. Kniha je koncipována jako obrazová 

publikace obsahující spíše základní informace pro laickou veřejnost. 

                                                 
1 Bílek, Jiří – Tučka, Ota. Brněnské kostely. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2006, s. 152-155. 
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Tématu, zpracovávanému v této práci, je nejblíţe stať o ţebětínském kostele ve studii Jany 

Osolsobě a Aleše Filipa Stylové proměny sakrálních staveb Vladimíra Fischera.
2
 Je zde 

zmíněna historie budovy kostela a její stavební vývoj. Detailněji je pojednáno o rozšíření 

kostela v letech 1922 – 1923 od architekta Vladimíra Fischera. Letmo jsou zmíněny téţ 

nerealizované návrhy architekta Bohumíra Čermáka. Můţeme zde najít i popis kostela včetně 

důleţitých kusů mobiliáře (hlavní oltář, oltářní obraz, atd.). Pro širší téma, které si tato studie 

vytyčila, se ovšem text nemohl detailněji věnovat kostelu v Ţebětíně. 

Mnohem stručnější zmínku, i kdyţ blízkou tématu této práce, najdeme ve studii Od historismů 

ke konstruktivismu. Architekt Vladimír Fischer, zralá pozdní tvorba
3
 od Jany Osolsobě. 

Kniha Kirchliche topographie von Mähren
4
 od Gregora Wolného, napsána v polovině 19. 

století, podává zprávu o kostele ve stavu před jeho rozšířením, soustředí se však spíše na 

majetek chrámu, neţ na popis jeho podoby. Téţ je vypsána historie lokalie
5
 a posloupnost 

kněţí od 15. století. Dozvíme se zde i základní informace o poměrech mezi lokalií a jejím 

patronátem. 

Na počátku 20. století byla napsána kniha Topografie diecese brněnské
6
 od Aloise Hrudičky. 

Kniha podává stručnou zmínku o kostele a jeho jmění, ţivotě ve farnosti a historii obce. 

Krátké odstavce věnované ţebětínskému kostelu jsou v knihách Karla Kuči Brno, Vývoj města, 

předměstí a připojených vesnic
7
 a Památky Brna.

8
 

Články P. Radomila Kalába v Ţebětínském občasníku se dotýkají spíše praktičtějších témat, 

spojených s kostelem. V článku Výročí – 80 let od vysvěcení kostela sv. Bartoloměje v 

Ţebětíně
9
 se stručnou formou dozvíme o historii kostela a jeho rozšíření v letech 1922 – 1923. 

Zmíněna je téţ úprava interiéru v souladu s poţadavky druhého vatikánského koncilu. Nakonec 

je pojednáno o opravě chrámu v roce 1997, které se plně věnuje druhý článek P. Kalába 

Rekonstrukční práce na farním kostele v Ţebětíně v r. 1997.
10

 

                                                 
2 Osolsobě, Jana – Filip, Aleš. Stylové proměny sakrálních staveb Vladimíra Fischera. In Filip, Aleš – Schmidt, 

Norbert (eds.) Dům Boţí a brána nebe ve 20. století. Studie o sakrální architektuře. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2009, s. 98-124. O kostele sv. Bartoloměje v Ţebětíně se pojednává na stranách 

113-116. 

3 Osolsobě, Jana. Od historismů ke konstruktivismu. Architekt Vladimír Fischer, zralá pozdní tvorba. Bulletin 

Moravské galerie, 2008, č. 64, s. 143-151. O ţebětínském kostele je pojednáno na straně 145. 

4 Wolný, Gregor. Kirchliche topographie von Mähren. II. Abtheilung. Brünner Diöcese. I. Band. Brünn, 1856, s. 

242-244. 

5 Na farnost byl Ţebětín povýšen aţ roku 1869. 

6 Hrudička, Alois. Topografie diecese brněnské. Brno, 1908, s. 87-88. 

7 Kuča, Karel. Brno. Vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Praha: Miloš Uhlíř – Baset, 2000, s. 616. 

8 Kuča, Karel. Památky Brna. Brno: Národní výbor města Brna, 1989, s. 59. 

9 Kaláb, Radomil. Výročí – 80. let od vysvěcení kostela sv. Bartoloměje v Ţebětíně. Ţebětínský občasník, roč. 

XIII., 2003, č. 4, s. 24-25. 

10 Kaláb, Radomil. Rekonstrukční práce na farním kostele v Ţebětíně v r. 1997. Ţebětínský občasník, roč. VII., 

[1997], č. 5, s. 6-7. 
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Ze zvláštního zorného úhlu o kostele pojednává kniha Kamenná tvář Brna
11

 od Ivana Mrázka. 

Popis kostela je podán s důrazem na kamenné prvky stavby i mobiliáře. 

 

 

 

1.1.2 Archivní prameny 

V Archivu města Brna se nalézá fond S 42, Římskokatolická fara u sv. Bartoloměje, Brno – 

Ţebětín. Pro bádání o historii kostela je důleţitý soupis inventáře farního jmění,
12

 který 

obsahuje vcelku podrobný popis podoby starého chrámu. 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně. 

Archiválie zde uloţené
13

 obsahují dvě vyjádření ke stavu starého kostela a moţnosti jeho 

přestavby (první z 13. března 1913 a druhé z 22. října 1922), opis popisu starého kostela od 

konservátora C.K. Centrální komise Ferdinanda Hracha i s náčrtkem jeho půdorysu a 

korespondenci mezi Státním památkovým úřadem pro Moravu a Slezsko v Brně a farním 

úřadem v Ţebětíně. Důleţitý je téţ soubor plánů,
14

 podle kterých se nový kostel stavěl. V 

archivu ţebětínské fary se nacházejí jen starší verze Fischerova projektu, které ještě nepočítaly 

se zachováním lodi starého kostela. 

V Moravském zemském archivu můţeme nalézt archiválie, obsahující úřední korespondenci 

mezi Biskupskou konsistoří a farním úřadem v Ţebětíně.
15

 Kromě listin, dokumentujících 

historii starého kostela v 19. století je to hodnotný pramen pro rekonstruování přípravného 

řízení stavby. 

Farní archiv v Žebětíně obsahuje celou řadu cenných pramenů k historii kostela.
16

 

Archiválie dokumentují průběh stavebního řízení. Kromě úřední korespondence mezi farním 

úřadem v Ţebětíně a jinými subjekty jsou zde uloţeny zápisy ze schůzí kostelního 

konkurenčního výboru (některé zápisy ovšem nebyly nalezeny) a návrhy mobiliáře i obrazu 

nad vchodem do kaple. Tento archiv je zatím neuspořádaný, nedá se zde vyhledávat podle 

systému. Existuje několik sloţek (např. sloţka kostel nebo zvony), ve kterých se ale důleţité 

archiválie musí hledat mezi různými méně důleţitými dokumenty (např. účty za vápno, nebo 

písek, soukromá korespondence nesouvisející se stavbou kostela apod.). 

Je zde téţ uloţena Pamětní kniha farnosti ţebětínské, ve které je popsána historie farnosti od 

                                                 
11 Mrázek, Ivan. Kamenná tvář Brna. Brno: Moravské zemské muzeum, 1993, s. 73-74. 

12 Archiv města Brna, fond S 42, Římskokatolická fara u sv. Bartoloměje, Brno – Ţebětín, inv. č. 93 a 94. 

13 NPÚ ú.o.p. v Brně, Fond bývalého památkového úřadu, kart. S 105, sloţka Ţebětín – farní kostel. 

14 NPÚ ú.o.p. v Brně, Archiv map a plánů, inv. č. 4-5-7953/6. 

15 MZA, fond E 82, Biskupská konsistoř Brno, kart. 2319, sign. S 135. 

16 Fara Ţeb., sloţka Kostel a sloţka zvony. 
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roku 1895, situace v této farnosti a vyspán průběh přípravného řízení stavby i postup stavby 

samotné aţ po svěcení a kolaudaci. Některé důleţité okolnosti, týkající se průběhu stavby, jsou 

popsány na volných vloţených listech. 

Soubor plánů obsahuje sedm sad plánů, z nichţ některé představují jeden projekt vyskytující se 

zde duplicitně. Můţeme tu najít dva nerealizované návrhy
17

 od Bohumíra Čermáka a jeden 

návrh od Vladimíra Fischera, ze kterého vychází soubor plánů uloţených v Národním 

památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Brně. 

Jsou zde téţ uloţeny fotografie z inventarizace uměleckých předmětů v kostele, konané roku 

2003. Je tak dokumentován stav chrámu před přebudováním presbytáře v roce 2008. 

Soukromý archiv Michaely Čornejové
18

 obsahuje pozůstalost po PhDr. Janu Kozlovi. Lze 

zde najít hlavně staré fotografie, z nichţ některé dokumentují dobu, ve které se kostel stavěl. 

Pak jsou zde náčrtky pravděpodobné podoby starého kostela v době 19. století a téţ 

pravděpodobný půdorys nejstarší podoby chrámu z doby jeho zaloţení. 

Archiv historických dokumentů Žebětínského hlasatele (Ing. Kurt Barták, CSc.)
19

 se 

specializuje na sbírání fotografií z historie Ţebětína. Můţeme zde nalézt fotografie starého 

kostela, několik fotografií z průběhu stavby, momentky ze ţivota farnosti (poutě, církevní 

slavnosti, atd.). Cenný je soubor několika fotografií z pokládání základního kamene. Tato 

sbírka je kompletně digitalizovaná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Druhý návrh se zde vyskytuje v několika přepracovaných variantách. 

18 Soukromý archiv Michaely Čornejové (původně pozůstalost po PhDr. Janu Kozlovi). 

19 Archiv historických dokumentů Ţebětínského hlasatele (Ing. Kurt Barták, CSc.). 
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2 Kostel jako střed společenství 

 

2.1 Žebětín: historie obce
20

 

 

Nejstarší osídlení se nacházelo severně od obce ve trati s názvem Drdi. Šlo o rozsáhlé sídliště 

ze třetího tisíciletí před Kristem, které obýval lid keramiky volutové a neolitické moravské 

malované. Tito lidé chovali dobytek, tkali textilie na tkalcovském stavu, pouţívali šídla, jehly a 

hlazené a štípané kamenné nástroje. 

Další, keltské osídlení, zhruba z téţe doby se nacházelo východně od obce. Jeho obyvatelé téţ 

dělali keramiku, uměli kovářsky zpracovávat kov, chovali dobytek, koně a psy. 

První písemná zmínka o obci Ţebětín pochází z roku 1235, v souvislosti se svobodným pánem 

Hostislavem ze Ţebětína, který za sluţby u zeměpána dostal dvůr s polnostmi. 

Ves původně náleţela moravským markrabatům. Ti dávali dvory, které zde stávaly, svobodným 

lidem za sluţby u hradů Špilberku, nebo Veveří. Po zaloţení augustiniánského kláštera sv. 

Tomáše v Brně mu jeho zakladatel, markrabě Jan Jindřich, daroval dva úroční poddané v 

Ţebětíně. 

Ţebětín byl tedy rozdělen na tři části: 

První díl náleţel ke hradu Špilberk, později ke starobrněnskému klášteru cisterciaček. Po 

zrušení tohoto kláštera během josefínských reforem dostal tuto část pod správu náboţenský 

fond, který jej roku 1825 prodal panství kníţete von Schönburg – Hartenstein. Tento díl byl 

samostatnou obcí, uţíval pečeť se znamením srdce, z něhoţ vyrůstaly tři květiny. 

Druhý díl spadal pod hrad Veveří (v rámci statku Říčany). Patřil k němu kostel a bývalý 

svobodnický dvůr. Téţ tento díl byl samostatnou obcí, měl i vlastního rychtáře. Pečeť nesla 

znamení radlice a hroznu. 

Třetí díl vlastnil klášter augustiniánů. V polovině 17. století zde byli dva osobně svobodní 

dvořáci. 

Takto byla obec rozdělena aţ do roku 1848, kdy byly všechny tři části sloučeny v jednu obec. 

Ta byla roku 1971 připojena k Brnu, jako městská část. 

Na počátku 20. století jsme v Ţebětíně mohli najít mlýn, záloţnu, stavitelskou firmu, dvě 

cihelny a několik dlaţdičských firem. Téţ se zde vyráběly dlaţební kostky. 

Škola byla v Ţebětíně jiţ před třicetiletou válkou, během níţ zanikla. Nová byla zaloţena po 

                                                 
20 Kuča, Karel. Brno. Vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Praha: Miloš Uhlíř – Baset, 2000, s. 615-

616.; Historie [městské části Brno – Ţebětín]. [online] [200-] [cit. 15. ledna 2011]. Dostupné z 

<http://www.zebetin.cz/clanek/Historie>. 
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roce 1787. Stála u kostela, její budova byla původně přízemní, v devatenáctém století se 

dočkala zvýšení na jednopatrovou. 

Působilo zde několik spolků: kromě zboţných společenství (viz níţe) tu byl Spolek vojenských 

vyslouţilců,
21

 roku 1896  vznikl sbor dobrovolných hasičů, činný dodnes. Roku 1905 byl v 

obci zaloţeno místní sdruţení tělovýchovného spolku Sokol. Fungovala zde i křesťanská 

sportovní organizace Orel. 

Znak obce představuje španělský dělený štít. V horním zeleném poli se heraldicky vpravo 

nachází stříbrná radlice, vedle ní vlevo můţeme vidět zlatý hrozen.
22

 Ve spodním stříbrném 

poli se nachází červené srdce, z něhoţ vyrůstá na zelených stoncích trojice červených květů.
23

 

 

 

 

2.2 Stručná historie farnosti 

 

Fara v Ţebětíně je doloţena v letech 1437 – 1607. Kostel i fara byly během třicetileté války 

zpustošeny, v důsledku čehoţ byl Ţebětín od roku 1633 farností příslušen do Komína a od roku 

1720 do Bystrce. K obnovení kostela došlo roku 1732, roku 1787 došlo k obnovení budovy 

fary a zřízení lokalie. Na farnost byl Ţebětín povýšen roku 1869; pod ţebětínskou farní správu 

náleţí i obec Kohoutovice. 

V ţebětínské farnosti působilo několik zboţných spolků:  Společenství ţivého růţence, 

Společenství apoštolátu, Společenství věčného klanění, III. řád sv. Františka, Spolek katolické 

omladiny.
24

 Téţ zde byl činný chrámový pěvecký sbor, který funguje dodnes. 

30. července 1899 byl Ţebětín zasvěcen Nejsvětějšímu srdci Páně. 

14. června 1900 byla posvěcena socha Panny Marie, která pak byla nošena v průvodu poutníků 

druţičkami na kaţdoroční pouť na Vranov u Brna. Před pořízením sochy Panny Marie byla na 

vranovskou pouť nošena socha sv. Anny. Poté byly v několika prvních letech nošeny sochy 

obě. Častokrát však vyšli ţebětínští farníci na pouť, aniţ by s sebou sochu nesli.
25

 Kromě pouti 

na Vranov u Brna se lidé ze Ţebětína vydávali i na poutě na Velehrad, na Hostýn a občas i do 

polských Vambeřic. 

                                                 
21 Zaloţený roku 1894 a fungující aţ do začátku druhé světové války, kdy byl zrušen. 

22 Vychází z pečeti hradu Veveří. 

23 Tento motiv se objevuje na pečeti kláštera cisterciaček na Starém Brně. 

24 Zaloţený jako protiváha protináboţenských tendencí, které zde šířila v té době zaloţená místní organizace 

Sokola. 

25 Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje, Brno – Ţebětín. Farní úřad Brno – Ţebětín. Pamětní kniha 

farnosti ţebětínské, s. 4. 
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Roku 1901 se v Ţebětíně konaly misie, které způsobily oţivení zboţnosti zdejších farníků. 

U vchodu do kostela byl umístěn misijní kříţ, který se do dnešních časů nedochoval. 
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3 Historie kostela sv. Bartoloměje v Žebětíně 

 

3.1 Stavební vývoj kostela 

 

Ţebětínský kostel svatého Bartoloměje
26

 zaloţila, dle písemně nedoloţené tradice, Eliška 

Rejčka v první polovině 14. století. Byl postaven jako jednolodní orientovaná stavba se 

zúţeným presbytářem čtvercového půdorysu. Loď byla zaklenuta valenou klenbou,
27

 presbytář 

nejspíše taktéţ. U kostela nejspíše nebyla věţ ani jiné přístavky, jen opěrné pilíře. Později snad 

mohla být postavena zvonice, nebo uţ věţ, protoţe roku 1673 je zmínka o třech zvonech.
28

  

Kolem kostela se rozkládal hřbitov. Tak mohl kostel vypadat do třicetileté války, kdy byl i s 

farou vypleněn a zanechán pustý. K jeho obnovení došlo aţ roku 1732; později mohla být k 

průčelí kostela přistavěna věţ
29

 a k severní straně lodi sakristie a předsíňka před bočním 

vchodem. Koncem 18. století byla klenba odstraněna a nahrazena v lodi zrcadlovým dřevěným 

stropem,
30

 zespodu omítnutým a v presbytáři zrcadlovou zděnou klenbou. Původní valená 

klenba mohla být odstraněna snad kvůli zřízení kůru, protoţe roku 1795 byly pořízeny nové 

varhany. Následujícího roku daroval opat Vincenc Polzer, OSA, ze starobrněnského kláštera k 

ţebětínskému kostelu zvon ke cti sv. Bartoloměje; posvěcen byl 20. srpna 1796.
31

 Stáří 

ostatních zvonů neznáme. 

Věţ mohla mít původně cibulovou střechu,
32

 kterou vystřídala jednoduchá střecha jehlanová. V 

roce 1892 byla ke kostelní věţi darována střecha věţe z bouraných budov v Pisárkách, která 

byla v dobrém stavu a hodila se na věţ i rozměrově.
33

 Následujícího roku tedy nahradila starší 

střechu, přičemţ se také věţ nepatrně zvýšila a pořídily se věţní hodiny.
34

 Téţ byla nově 

přeloţena střecha kostela a udělány jiné udrţovací práce. 

 

 

 

                                                 
26 Viz přílohy, obr. 01a. 

27 Soukromý archiv Michaely Čornejové (původně pozůstalost po PhDr. Janu Kozlovi), pravděpodobný půdorys 

středověké podoby kostelní budovy. 

28 Fara Ţeb., sloţka Zvony. 

29 Pokud nebyla přistavěna dříve. Portál věţe, který slouţil jako hlavní vchod do kostela, nese letopočet 1782. 

30 Kaláb, Radomil. Výročí – 80. let od vysvěcení kostela sv. Bartoloměje v Ţebětíně. Ţebětínský občasník, roč. 

XIII., 2003, č. 4, s. 24-25. 

31 Fara Ţeb., sloţka Zvony. 

32 Soukromý archiv Michaely Čornejové (původně pozůstalost po PhDr. Janu Kozlovi), pravděpodobná podoba 

kostela po jeho obnovení a dostavění věţe. Viz přílohy, obr. 01. 

33 MZA, fond E 82, Biskupská konsistoř Brno, kart. 2319, sign. S 135, f. 114 a 116. 

34 Kaláb, Radomil. Výročí – 80. let od vysvěcení kostela sv. Bartoloměje v Ţebětíně. Ţebětínský občasník, roč. 

XIII., 2003, č. 4, s. 24-25. 
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3.2 Situace kostela na přelomu devatenáctého a dvacátého století
35

 

 

Kostel tehdy sestával kromě lodě, presbytáře čtvercového půdorysu a věţe také ze sakristie a 

předsíně. Oba přístavky se nacházely na severní straně kostela a není zjištěno, kdy byly 

vybudovány. Z předsíně se bočním vchodem dalo projít do lodě (jde o dosud funkční vchod do 

dnešní kaple). Střecha byla pokryta taškami. Nad místem, kde se stýkala loď s presbytářem, se 

vypínal sanktusník, ukrývající umíráček, který pocházel z roku 1796. Kostel byl obklopen 

bývalým hřbitovem, který byl obehnaný zídkou a osázen stromy. 

Presbytář byl osvětlen pouze jedním oknem z jiţní strany, od chrámové lodě byl oddělen 

leštěnou dubovou mříţí (umístěnou sem v roce 1880). Strop byl modře natřen a poset zlatými 

hvězdami. Nacházel se zde hlavní oltář sv. Bartoloměje,
36

 kterému dominoval obraz umučení 

tohoto světce, malovaný Bedřichem Kamarýtem, farářem v Deštné, po levé straně vedle 

hlavního oltáře křtitelnice, před dveřmi do sakristie (téţ vlevo), dřevěná kazatelna, nad 

vchodem do sakristie visel obraz Panny Marie. 

Chrámová loď byla bíle vylíčena, podlahu tvořila kamenná dlaţba. Původně v její zadní části 

pod kůrem byly dvě dvojice lavic, jenţ byly později odstraněny, snad aby se získalo místo, 

kterého byl i tak nedostatek. Loď byla na jiţní straně prolomena dvěma okny, vzadu na kůru  se 

nalézalo ještě malé okénko na straně severní. Po levé straně presbytáře stál oltář sv. Kříţe,
37

 na 

němţ byl velký kříţ se sochou Krista pod kříţem dva obrazy Panny Marie a dva dřevěné 

pozlacené svícny, po pravé straně byl oltář Panny Marie,
38

 na kterém se nacházela skleněná 

skříň se sochou Panny Marie a Jeţíška, dvě sošky andělů, dva dřevěné pozlacené a dva drátěné 

pozlacené svícny, na skleněné skříni byl ve zlatém rámu obraz Panny Marie Svatotomské. Dále 

se v lodi nalézaly obrazy kříţové cesty, obraz sv. Josefa, obraz sv. Rocha, obraz Panny Marie 

růţencové, obraz svaté Aneţky České, štoudev na svěcenou vodu a kříţ se sochou Krista u 

hlavního vchodu do chrámu. 

Kůr měl stejný vchod, jakým se chodilo (a chodí) na věţ: válcovitý přístavek na jiţní straně 

věţe, ve kterém je ukryto točité schodiště. Spočíval pouze na architrávu, bez dalších podpor. 

Na kůru byly varhany z roku 1795 které měly tři a půl oktávy. Opraveny byly roku 1898. 

Původně i zde byli čtyři lavice, které byly později nejspíše (téţ kvůli místu) odstraněny. 

Věž čtvercového půdorysu nesla dva zvony a hodiny nad kaţdým ze čtyř oken plného oblouku. 

                                                 
35 AMB. Fond S42, Římskokatolická fara u sv. Bartoloměje, Brno – Ţebětín, inv. č. 93.; NPÚ, ú.o.p. v Brně, 

výtah [pořízený 15. 11. 1938]  hlášení konservátora F. Hracha z 5. 2. 1913. Viz přílohy, obr. 02-05. 

36 Dnes je tento oltář u západní stěny kaple. 

37 Nyní se v kostele nenachází. 

38 Nyní se téţ v kostele nenachází. 
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Její přízemí slouţilo jako hlavní vchod do kostela coby průchozí předsíňka. Na věţi se 

nacházely dva zvony: menší o váze 180 kg s latinským nápisem „Ave Maria, gratia plena, 

Dominus tecum, benedicta“, stáří neznámého, větší o ladění b1 a váze 320 kg nesl latinský 

nápis vyvedený gotickým písmem „Ave Maria,gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in 

mulieribus et benedictus fructus ventris tui“. 

Sakristie měla dvě okna a jediný vchod z presbytáře, vchod se schody na kazatelnu, rovný 

strop a kamennou dlaţbu. Nacházela se v ní dřevěná zpovědnice (podobu neznáme) a tři skříně. 

Předsíňka měla téţ rovný strop, cihlovou dlaţbu, dveře bez zámku (uzamykatelný byl aţ 

vchod z předsíně do kostela) a malé kulaté okénko. 

Hřbitov kolem kostela se v té době uţ nepouţíval. V roce 1831 byl zaloţen nový hřbitov 

nedaleko za obcí při silnici na Bosonohy. 

 

 

 

3.3 Stav staré kostelní budovy 

 

Konec devatenáctého století znamenal pro obec Ţebětín vysoký přírůstek obyvatelstva. Místní 

kostel přestával kapacitně stačit, jak písemně roku 1910 dokládá ţebětínský farář Mořic 

Maršík: „Nyní valná většina osadníků stojí před chrámem v zimě, v dešti. Mnozí raději 

nechodí, vymlouvají se, ţe není v kostele místa. V kostele není lavic, by poněkud se prostora 

uvolnila. Zase staří osadníci naříkají, ţe nemohou v kostele vydrţeti tak dlouho státi.“
39

 Plocha 

lodi, předsíňky pod věţí a bočního vchodu měřila jen 77 m².
40

 Také stav kostelní budovy byl 

špatný: kostel byl vlhký, plesnivý, dovnitř zatékalo, ve stěnách byly místy velké pukliny, 

přístavky byly zcela rozpukány a opěrné pilíře nedoléhaly k lodi. Stav vnitřního vybavení byl 

kromě oltáře téţ bídný, varhany byly údajně jiţ neopravitelné. Od špatného stavu budovy 

nepomohly ani četné opravy konané v letech 1823, 1880 a 1895. Rozpukané zdivo muselo být 

na mnoha místech spojováno kovovými sponami.
41

 

Bylo tedy jasné, ţe je potřeba postavit kostel nový, větší. Snahy o to se děly jiţ na přelomu 

devatenáctého a dvacátého století. 

 

 

                                                 
39 MZA, fond E 82, Biskupská konsistoř Brno, kart. 2319, sign. S 135., f. 163. 

40 Fara Ţeb., Pamětní kniha farnosti ţebětínské, s. 17-18. 

41 Ibid., s. 17-18. 
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4 Stavba nového kostela 

 

4.1 Přípravné řízení ke stavbě 

 

15. dubna 1895 se v Ţebětíně konala schůze svolaná za účelem vytvořit spolek pro stavbu 

nového kostela, ale kvůli strachu z moţnosti velké přiráţky k dani, snad 140 %,
42

 byla na této 

schůzi slabá účast a tak spolek nebyl zaloţen. 

Roku 1905 Bohumír Čermák tvoří návrh chrámu pro Ţebětín.
43

 Měla to být novobarokní 

centrální stavba s apsidami po čtyřech stranách a věţí po pravé straně vchodové apsidy. K 

tomuto návrhu zřejmě neexistují ţádné prameny. 

Rozhodující kroky pro stavbu nového kostela se dějí aţ roku 1910. 

Je ustaven Kostelní konkurenční výbor: zapisovatelem je farář Jan Pilař, předseda i další 

členové se postupně mění, vzhledem k dlouhé době přípravného řízení stavby. 

12. března 1910 je do Ţebětína svolána komise, sloţená se zástupců ţebětínského farního 

úřadu, zástupců patrona kostela
44

 a představenstva obcí Kohoutovic a Ţebětína.
45

 Šlo o 

předběţné zjištění stavu starého kostela a domluvení podmínek, za kterých se uskuteční stavba. 

Bylo zjištěno, ţe stará budova je ve špatném stavu a oprava by byla finančně náročná, navíc 

kostel nestačí kapacitně. Bylo ujednáno co nejdřív začít se stavbou nové budovy, počítá se se 

zbouráním starého kostela.
46

 Jednolodní orientovaná stavba v novobarokně – novoklasicistním 

slohu se měla budovat dle druhého projektu architekta Bohumíra Čermáka z roku 1910. 

Stavitelem měl být František Derbl.
47

 Plány počítaly se zastavěním pozemku (zamýšlený 

presbytář), který ještě nebyl zakoupen a patřil jinému vlastníkovi. Při jednání o koupi tohoto 

pozemku pak vyvstal spor o jeho cenu: vlastník ţádal 10000 K. (Korun), coţ kostelní a 

konkurenční výbor povaţoval za vysokou cenu. Proto byla Biskupská konsistoř ţádána o 

povolení stavět kostel jiným směrem (presbytář orientovaný na jih).
48

 Ke koupi tohoto 

pozemku došlo aţ roku 1915, za poloviční cenu.
49

 Návrhy kostela byly přiloţeny ke spisu.
50

 

                                                 
42 Přiráţku k dani by platili všichni daňoví poplatníci v obci. Přiráţka bývala stanovována na financování 

veřejných staveb apod. 

43 Viz přílohy, obr. 06 a 07. 

44 Správa panství kníţete Schönburg – Hartenstein v Králově Poli. 

45 Tyto obce tvoří jednu farnost. 

46 Fara Ţeb., Pamětní kniha farnosti ţebětínské, s. 13-15., nebo Fara Ţeb., Obálka s listinami u souboru plánů ke 

kostelu, protokol z 12. 3. 1910. 

47 Jediná zmínka o Čermákově autorství plánů je jeho jméno napsané na jednom z těchto plánů, uloţených v 

archivu ţebětínské farnosti. V jiných dokumentech se uvádí pouze jméno stavitele Františka Derbla, později 

Františka Bláhy. 

48 MZA, fond E 82, Biskupská konsistoř Brno, kart. 2319, sign. S 135., f. 169. 

49 Ibid., f. 178 a 181. 
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Dne 23. března 1911 se konalo jednání o schválení projektu kostela. Stavební povolení od C.K. 

Okresního hejtmanství v Brně bylo vydáno 8. dubna téhoţ roku. Chybělo však ještě stavební 

povolení od Biskupské konsistoře a nebyly dojednány podmínky
51

 s patronem kostela. Plány, 

schválené 12. března 1910 byly nepatrně upraveny: loď kostela měla být o něco málo širší, 

trochu měl být téţ zvětšen presbytář a měly být zmohutněny pilastry, dělící stěny lodě.
52

 

19. prosince téhoţ roku ţádá ţebětínský farář Mořic Maršík biskupskou konsistoř, aby povolila 

stavbu kostela, protoţe „lid jest nyní k tomuto velikému dílu nakloněn a odklady by mohly míti 

zlé následky, jelikoţ občané by ztratili důvěru.“ Patron kostela
53

 měl k plánům stavby i k 

rozpočtu námitky. Konsistoř stavbu povolila s podmínkou, ţe ţebětínská fara povolá 

konservátora C.K. Centrální komise Ferdinanda Hracha, profesora na německé C.K. technice v 

Brně aby se vyjádřil, které části kostelního inventáře je nutné zachovat.
54

 

27. února 1912  se konala další komise. K ní dal podnět patron kostela, který měl námitky k 

plánům stavby i k rozpočtu. Kostel se měl stavět dle předloţených plánů, podepsaných 

stavitelem Františkem Bláhou.
55

 Byl však vznesen poţadavek na jejich úpravu: zvětšení 

presbytáře, jiné řešení kůru, rozšíření předsíně před lodí a další méně podstatné záleţitosti.
56

 

Na stavbu kostela v tradiční orientaci bylo nutné zakoupit sousední budovu, coţ byl Kostelní a 

konkurenční výbor ochoten učinit. V protokolu je naznačena i moţnost stavět kostel jiným 

způsobem (neţ v tradiční orientaci), na pozemcích patřících faře. 

Téţ bylo projednáno krytí nákladu. Starý kostel bylo rozhodnuto co nejdříve zbourat, protoţe 

jeho stav se ještě zhoršil a mohlo by se stát nějaké neštěstí.
57

 

18. března 1912 ţádá ţebětínský farář Mořic Maršík biskupskou konsistoř, aby povolila uţití 

části farní zahrady ke stavbě kostela. Kostelní a konkurenční výbor se tak chtěl vyhnout koupi 

pozemku, nutného pro stavbu v tradiční orientaci, jehoţ cena byla příliš vysoká. S tím souvisí 

změna orientace chrámu z tradiční na takovou, ţe presbytář bude na jiţní straně.
58

 Konsistoř 

odpovídá, ţe můţe část zahrady uvolnit aţ poté, co farář vše zařídí na příslušných místech, tedy 

u C.K. Okresního hejtmanství v Brně a u patrona kostela.
59

 

18. dubna 1912 proběhlo další jednání o stavbě kostela, dle nově předloţených plánů z března 

                                                                                                                                                           
50 Viz přílohy: obr. 08-11. 

51 Podoba nového chrámu a výše příspěvku patrona. 

52 Viz přílohy, obr. 09. 

53 Správa panství kníţete Schönburg – Hartenstein v Králově Poli. 

54 MZA, fond E 82, Biskupská konsistoř Brno, kart. 2319, sign. S 135., f. 164-167. 

55 Nevíme, proč došlo ke změně stavitele – v pramenech o těchto okolnostech není ţádná zmínka. 

56 Viz přílohy, obr. 12-13. 

57 Fara Ţeb., Obálka s listinami u souboru plánů ke kostelu, protokol z 27. 2. 1912. 

58 Takto je dnes kostel orientován, pozemek potřebný na stavbu v původní podobě byl však kostelním 

konkurenčním výborem vykoupen a je součástí farní zahrady. Budovy na něm byly zbourány. 

59 MZA, fond E 82, Biskupská konsistoř Brno, kart. 2319, sign. S 135., f. 169. 
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1912.
60

 Starý kostel byl podroben nové technické důkladné prohlídce, protoţe „zúčastnění 

činitelé“ navrhovali zachovat starou věţ. Zjištěno, ţe ji zachovat lze, protoţe je na rozdíl od 

kostela v dobrém stavu. Směr orientace stavby určen nebyl. Bylo tedy potřeba vypracovat nové 

plány, zohledňující zachování staré věţe.
61

 

Na základě poţadavku zachovat věţ původní stavby byl, dle mého mínění, změněn projekt 

kostela. Do jiţ schváleného návrhu od architekta Bohumíra Čermáka by nejspíše nešla včlenit 

stará věţ. Ta by nemohla být v průčelí kostela, ale na boku lodi, téţ se do Čermákova projektu 

nehodila stylově. 

Byl tedy vypracován nový projekt od architekta Vladimíra Fischera,
62

 který počítal se 

zabudováním staré věţe do celku stavby. Tento projekt byl schválen 28. června 1912.
63

 

Počátkem roku 1913 bylo konservátorem C.K. Centrální komise Ferdinandem Hrachem 

provedeno šetření ohledně zachování hodnotných částí staré budovy.
64

 

Na začátku roku 1914, kdy se uţ mělo přikročit k realizaci stavby, se vyskytly finanční 

problémy, které započetí stavby znemoţnily.
65

 Biskupská konsistoř navrhovala řešení, protoţe 

překáţky nebyly údajně natolik závaţné, aby stavba nemohla být započata, ale nakonec k 

jejímu zahájení nedošlo.
66

 

Během válečných let se ţádné významnější kroky vedoucí k započetí stavby zřejmě nekonají.
67

 

Roku 1915 je zakoupen pozemek, sousedící s kostelem a farou, který je v té době nejspíše uţ 

určen pro účel farní zahrady,
68

 protoţe aktuální projekt kostela s jeho zastavěním nepočítá. 

Roku 1917 se opět shromaţďují prostředky na stavbu kostela, formou sbírek při mších.
69

 

Roku 1918 byla opravena střecha kostela. 

Další přípravy, tentokrát skutečně vedoucí ke zdárnému provedení stavby, se započaly aţ na 

podzim roku 1921. V předchozích poválečných letech se nejspíše ještě shromaţďovaly 

prostředky pro uskutečnění stavby. Téţ v prvních letech mladé republiky nebyla pro tuto akci 

vhodná doba, protoţe mezi lidmi vládly protikatolické nálady. 

2. dubna 1922 byl zvolen kostelní stavební výbor, který měl mít stavbu na starosti. 

Následujícího dne „... p. arch. Fischer učinil rozhodnutí starý kostel s věţu (sic!) ponechati a v 

                                                 
60 Viz přílohy, obr. 12-13. 

61 Fara Ţeb., Obálka s listinami u souboru plánů ke kostelu, protokol z 18. 4. 1912. 

62 Viz přílohy, obr. 14-17 a 19-22. Plány nesou datum květen 1912. 

63 Fara Ţeb., Soubor plánů ke kostelu, Bláha 1912. 

64 O výsledku tohoto šetření je podrobněji pojednáno v kapitole 4.2 Stanovisko orgánu památkové péče k  

ţebětínskému kostelu. 

65 Viz kapitola 4.3 Financování stavby a zajištění prostředků. 

66 MZA, fond E 82, Biskupská konsistoř Brno, kart. 2319, sign. S 135., f. 172-173. 

67 Pramenů z tohoto období není mnoho. 

68 Podrobnosti viz výše. 

69 Jak je uvedeno v kapitole 4.3 Financování stavby a zajištění prostředků. 
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místech, kde je presbytář postaviti napříč kostel nový. Za základ vzaty plány p. arch. Fischera z 

r. 1912 a přizpůsobeny. Předsíň měla odpadnouti z příčin úsporných.“.
70

 Kostel tedy mohl mít 

průčelí podobné Fischerově realizaci kostela ve Skleném u Svitav.
71

 Takto (bez předsíně) byly 

plány schváleny 10. června 1922 při jednání stavební komise. 

Stejný den
72

 se na schůzi kostelního stavebního výboru ukázalo, ţe finance budou stačit i na 

předsíň. Tak se aţ na poslední chvíli, díky intervenci P. Jana Pilaře, prosadila stavba kostela i s 

předsíní.
73

 

Do časopisu Den a do Lidových novin byly dány na dny 29. června a 9. července oznámení o 

konání ofertního řízení
74

 na provedení stavby ţebětínského kostela. 

12. července se konala schůze za účelem vybrání firmy pro provedení stavby.
75

 Ze třinácti 

nabídek byly vybrány čtyři vhodné.
76

 17. července byla stavba zadána firmám Charous a 

Buček,
77

 i kdyţ Lidové druţstvo bylo o hodně lacinější.
78

 Tyto firmy byly vybrány kvůli 

neústupnosti některých členů výboru, jinak bylo moţné, ţe se celá stavební akce rozpadne. S 

těmito firmami ovšem brzy po zahájení stavby začaly problémy, protoţe na kostelní stavební 

výbor začaly docházet zabavovací soudní výměry, aby výbor zaplatil za firmu Charous různé 

pohledávky. Farář Jan Pilař musel často tyto záleţitosti vyřizovat písemně, nebo přímo chodit k 

soudu. Nakonec se zjistilo, ţe se kostelní stavební výbor dluhy firmy Charous zabývat nemusí, 

protoţe firma všechen příjem ze stavby odstoupila Moravské hypoteční bance, která stavbu 

financovala. 

 

 

 

4.2 Stanovisko orgánu památkové péče
79

 k  žebětínskému kostelu 

 

Počátkem roku 1913 bylo konservátorem C.K. Centrální komise Ferdinandem Hrachem 

provedeno šetření ohledně zachování hodnotných částí staré budovy. Toto řízení bylo nutné, 

                                                 
70 Fara Ţeb., Pamětní kniha farnosti ţebětínské, vloţené listy (průklepový papír) str. 4. Viz přílohy, obr. 18. 

71 Viz přílohy, obr. 46. 

72 Tedy 10. června 1922. 

73 Jak je vidět na nalepených částech schválených plánů (NPÚ ú.o.p.v Brně, Archiv map a plánů, inv. č. 4-5-

7953/6.), skrývajících původní návrh stavby bez předsíně. 

74 Konkurz na zadání stavby. 

75 První schůze byla svolána na 10. července, ale nic se na ní nedomluvilo, pro neshodu mezi jedním a ostatními 

členy výboru. Tento jeden člen trval na tom, aby stavba nebyla zadána ţádné německé nebo ţidovské firmě, 

coţ ovšem výbor ani nezamýšlel. 

76 Firmy: Valenta, Charous, Beneš a Lidové druţstvo. 

77 Cena všech prací: 347092,48 K. 

78 Cena všech prací: 287015 K. 

79 Nejdříve C.K. Centrální komise, později Památkový úřad. 
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aby se předešlo zničení případných památkově význačných částí stavby a hodnotných 

artefaktů. Kostel, kromě věţe je dovoleno zbourat. Ponechat se má jen gotické ostění bočních 

dveří, staré oltáře, kazatelna a varhany. Ty mají najít vyuţití v novém kostele.
80

 

Další zpráva, tentokrát podaná jiţ Památkovým úřadem na základě jednání konaného 10. 

června 1922, se zmiňuje o tom, ţe nová stavba se pod úhlem 90° napojí na starý kostel. Věţ má 

být téţ zachována. Zbourán bude jen presbytář a předsíň se sakristií. O zachování dalších 

artefaktů se v této zprávě nemluví.
81

 

Rozhodující pro stavbu kostela byla zpráva z roku 1922. 

 

 

 

4.3 Financování stavby a zajištění prostředků 

 

Dary na stavbu nového kostela se začínají scházet od roku 1901 a pokračují i během válečných 

let aţ do doby stavby. 

Se započetím příprav ke stavbě od roku 1910 kostelní konkurenční výbor začíná shánět 

prostředky na její provedení. Rozpočty byly stanoveny uţ koncem roku 1911,
82

 změněny 27. 

února 1912,
83

 jejich krytí bylo však zajišťováno aţ do začátku roku 1914. Na jaře toho roku se 

však vyskytly problémy s prostředky na stavbu, spojené s finanční krizí a insolventností 

záloţny, u které byla uloţena část prostředků na stavbu.
84

 I kdyţ Biskupská konsistoř 

navrhovala řešení, jak tyto prostředky získat, přesto stavba v tom roce ani v několika 

následujících válečných letech zahájena nebyla. 

Roku 1917 se opět vybírají peníze na stavbu kostela (formou sbírek při mších), „Poněvadţ 

stavební náklady následkem války trojnásobně stouply a pravděpodobně ani po válce 

neklesnou na obvyklou míru před válkou … Aby jediná obec sebrala potřebný obnos ku stavbě, 

bude třeba velikého úsilí a obětavosti a soustředění všemoţných prostředků na stavbu chrámu 

...“.
85

 

I po skončení první světové války však několik let trvalo, neţ se shromáţdí dostatečný obnos 

na stavbu. 

                                                 
80 Fara Ţeb., Obálka s listinami u souboru plánů ke kostelu, protokol z 13. března 1913 [německy]. 

81 NPÚ, ú.o.p. v Brně, Fond bývalého památkového úřadu, kart. S 105, sloţka Ţebětín – farní kostel, protokol z 

12. října 1922. 

82 MZA, fond E 82, Biskupská konsistoř Brno, kart. 2319, sign. S 135., f. 164-165. 

83 Fara Ţeb., Obálka s listinami u souboru plánů ke kostelu, protokol z 27. 2. 1912. 

84 MZA, fond E 82, Biskupská konsistoř Brno, kart. 2319, sign. S 135., f. 172-173. 

85 Ibid., f. 192. 
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Krytí nákladů se řešilo i formou úpisů.
86

 Upisovací akce se konala 23. března 1922: skoro dvě 

stě rodin se upsalo dohromady na 140 000 K. Kdyby se upsala příliš malá částka, bylo 

nebezpečí, ţe by se stavba kostela mohla uskutečnit aţ po dlouhé době, nebo také nikdy.
87

 

19. července 1922 zaslal ţebětínský farář Jan Pilař na Biskupskou konsistoř dopis,
88

 ve kterém 

kromě zadání stavby uvádí téţ rozpočet na krytí stavby:  

Celá stavba i s pořízením materiálu měla stát 685898 K. Náklad měl být uhrazen: stavebním 

fondem 140000 K, úpisy farníků 100000 K, připraveným materiálem a pracemi 200000 K, 

příspěvkem patronátu dle dohody 50000 K. Zbytek měl být uhrazen milodary a půjčkou, za niţ 

ručilo dvanáct členů kostelního stavebního výboru. 

Materiál na stavbu zajišťoval kostelní stavební výbor, pouze armovací ţelezo a cement měla 

dodat stavební firma.
89

 

 

 

 

4.4 Průběh stavby
90

 

 

Na podzim roku 1921 se začalo s přípravami ke stavbě nového kostela. Na jaře roku 1922 se 

započalo s kopáním v okolí starého kostela, které dříve bývalo hřbitovem.
91

 Odtud bylo 

vyzvednuto mnoho ostatků mrtvých, které byly uloţeny na současný hřbitov do nového 

společného hrobu. 

Na stavbě pracovalo, kromě zaměstnanců stavebních firem, mnoho ţebětínských obyvatel bez 

nároku na mzdu. Někteří zde pomáhali ve volných dnech, jiní po práci, někdy i dlouho do 

večera. 

22. června 1922 se počal odbourávat presbytář, sakristie a opěrné pilíře. Starý kostel byl na 

straně bývalého presbytáře zabedněn deskami a takto se v něm aţ do postavení nového kostela 

konaly bohosluţby. V kostele byl ponechán jen hlavní oltář. Oba postranní oltáře byly 

přeneseny na faru, aby se získalo místo. Ze stejného důvodu byla odstraněna i kazatelna. V 

neděle a svátky bylo konání bohosluţeb velice obtíţné pro nedostatek místa, hlavně v zimě, 

kdy se nedalo stát venku. V obci však nebylo jiné vhodné místo pro konání poboţností. 

                                                 
86 Lidé upisovali, kolik do konce roku na stavbu kostela přispějí. 

87 Fara Ţeb., Pamětní kniha farnosti ţebětínské, vloţené listy (průklepový papír) str. 4. 

88 MZA, fond E 82, Biskupská konsistoř Brno, kart. 2319, sign. S 135., f. 227. 

89 Kostelní stavební výbor tak chtěl ušetřit na dopravě i levněji pořízeném materiálu (někdy i darovaném – např. 

dřevo). 

90 Fara Ţeb., Pamětní kniha farnosti ţebětínské, vloţené listy (průklepový papír). Viz téţ přílohy, obr. 23-24. 

91 Nový hřbitov byl zaloţen roku 1831 za obcí při silnici na Bosonohy (V zatáčce ulice Dláţděná). 
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21. července se začalo s vyměřováním půdorysu stavby. 23. července byla slouţena slavná mše 

svatá s promluvou ve starém kostele na šťastné zahájení stavby. Téhoţ dne byla podepsána 

smlouva s firmami Charous a Buček a byl zvolen stavební dozor. Bylo téţ ţádáno, aby všichni 

zaměstnanci pracovali kaţdý den hodinu přesčas ve prospěch kostela, coţ skoro všichni plnili. 

24. července bylo slouţeno slavné rekviem za osadníky, po němţ byly na hřbitově pochovány 

kosti vykopané v okolí starého kostela. Tentýţ den započaly práce na stavbě nového kostela. 

 

27. srpna 1922 se konalo slavnostní svěcení základního kamene.
92

 Mezi pozvanými 

nechyběli pan architekt Vladimír Fischer s rodinou, pan architekt Vašíček,
93

 stavitelé Charous a 

Buček, světitel prelát a opat František Saleský Bařina z kláštera augustiniánů na Starém Brně, 

kněţí z okolních obcí a široká veřejnost. Pozvání bylo zveřejněno v časopise Den. Slavnost se 

konala uvnitř stavby, jejíţ zdi dosáhly výše tří metrů, ty byly ozdobeny stoţáry, prapory a 

girlandami. Ten den přišlo tolik návštěvníků, ţe bylo zaplněné i prostranství mezi staveništěm a 

školou,
94

 za dnešním presbytářem
95

  a někteří sledovali průběh slavnosti z oken školy. Bylo 

jich několik tisíc. Kázání pronesl ţebětínský rodák p. Jan Prokeš. Následovala pontifikální mše 

svatá, slouţená panem prelátem a opatem Františkem Saleským Bařinou, za asistence dalších 

kněţí. Při mši hrála místní hudba píseň Ejhle oltář. Po Bohosluţbě byl posvěcen a poklepán 

základní kámen, následovaly proslovy: zástupce spolku hasičů, Orla a jiných významných 

osobností. Otec Jan Pilař, ţebětínský farář, pronesl větu: „Buď základem kostela, hradby, o níţ 

se roztříští všechny útoky nepřátel křesťanské víry a dobrých křesťanských mravů.“.
96

 Poté se 

konala sbírka, která vynesla 3175 K. Nakonec farář poděkoval z kazatelny všem přítomným za 

účast, nebo i za přispění ke zdaru slavnosti. 

 

Několik dní po slavnosti chtěli stavitelé propustit většinu dělníků (firma byla v exekučním 

řízení). Jen díky velkému úsilí faráře se podařilo do zimy stavbu přivést pod střechu a 

nachystat bednění pro betonování stropu. 

V roce 1923 se vybetonovala klenba stropu, byly vsazeny okna a dveře. 

Překlad nad kůrem se při odstraňování bednění poněkud prohnul (bylo odstraněno příliš brzy), 

tedy se musel zajistit traverzami. 

Z vnitřního zařízení se pořídil oltář, oltářní obraz (Umučení sv. Bartoloměje) a další drobné 

                                                 
92 Viz přílohy, obr. 25-27. 

93 Který dělal detailní plány. 

94 Před dnešním hlavním vchodem do kostela. 

95 Kde byl dříve vyšší terén, později odkopaný. 

96 Fara Ţeb., Pamětní kniha farnosti ţebětínské, vloţené listy (průklepový papír), s. 7. 
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věci. Dlaţba v presbytáři se usazovala před samým svěcením v noci z pátku na sobotu. Těsně 

před svěcením se ještě narychlo upravoval terén kolem kostela, odkud se odklízela hlína a 

stavební suť. 

 

Svěcení kostela se uskutečnilo v neděli 26. srpna 1923, kdy byly i hody.
97

 Na obřady svěcení 

se sjely tisíce lidí, téţ proto, ţe to bylo první svěcení kostela po dlouhých válečných letech. 

Bylo krásné počasí a všeobecná nálada byla povznášející. Obřad svěcení vykonal biskup 

Norbert Klein, kterému přisluhovali další kněţí.
98

 Mezi obřady měl venku kázání slavný 

kazatel prof. teologie Jan Sedlák. Slavnosti se zúčastnilo několik význačných hostí: prof. 

architekt Vladimír Fischer s rodinou, Jaroslav Provazník,
99

 za patronát kostela p. Dr. Lecián a 

téţ ministr Jan Šrámek.
100

 Ministr Šrámek během hostiny pronesl několik upřimných slov 

obdivu nad obětavostí ţebětínských farníků, ze kterých by si měli vzít příklad členové Církve 

československé, násilně zabírající katolické kostely.
101

  Během odpoledne stále docházeli další 

hosté. Ještě následující den po svěcení byl pro Ţebětín svátkem. 

 

14. října 1924 se konala kolaudace kostela. Bylo vydáno povolení kostel pouţívat, musely se 

však dodatečně odstranit některé závady. Tak byly po kolaudaci postupně vykonány tyto práce: 

za presbytářem byl odkopán svah a pod něj postavena zídka, aby se hlína nesesouvala, byl 

vyrovnán pozemek vlevo od kostela,
102

 úpravy dalších částí terénu. Téţ byly vykonány některé 

úpravy technického rázu v kostele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Svátek sv. Bartoloměje, kterému je kostel zasvěcen. 

98 Téţ ţebětínský rodák p. Jan Prokeš. 

99 Autor oltářního obrazu. 

100 Kandidoval za Československou stranu lidovou, v letech 1922 – 1925 zastával post ministra veřejného 

zdravotnictví a tělesné výchovy. 

101 Fara Ţeb., Pamětní kniha farnosti ţebětínské, vloţené listy (průklepový papír), s. 9. 

102 Dnešní přední část farní zahrady. 
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5 Popis kostela 

 

5.1 Zasazení stavby do prostředí 

 

Kostel sv. Bartoloměje stojí na okraji Křivánkova náměstí na mírném pahorku, který na jeho 

západní straně obtáčí ulice Dláţděná. Pahorek je od ulice Dláţděné obezděn kamennou zídkou, 

k prostranství před vchodem vede široké ţulové schodiště. 

 

 

 

5.2 Exteriér 

 

Kostel je jednolodní stavbou v mírně historizujícím slohu, s boční kaplí, která byla původním, 

starším kostelem. Na kapli přiléhá věţ, ve které jsou umístěny zvony. Loď obdélného půdorysu 

míří ze severu na jih, kaple se nachází na západní straně stavby. U celé budovy je uplatněna 

kombinace okrové a bílé barvy omítky, kombinované s neomítnutým lomovým zdivem. 

Vchodová část, obrácená směrem na Křivánkovo náměstí, je oproti lodi kostela zúţená. 

Vchodové dveře, nad nimiţ je trojúhelníkový tympanon jsou v odsazeném plném oblouku. 

Dveře jsou z hnědě mořeného dřeva. Nad vchodem je velké osmiúhelníkové okno, umístěné v 

odsazeném čtverci odlišeném bílou barvou omítky. Vchod i okno jsou zarámovány dvojicí 

třičtvrtěsloupů bílé barvy, vysokého řádu, vycházejících typově z řádu římsko – dórského. 

Vchodová část je zastřešena valbovou střechou. V ose vchodu a okna je malý vikýř tvaru 

plného oblouku. Na nároţí této střechy je koule s kříţem. 

Fasáda hlavní lodi je členěna lizénami z neomítnutého lomového zdiva na trojici polí. Na jiţní 

straně lodi je v kaţdém poli umístěno velké obdélníkové okno v odsazeném plném oblouku 

bílé barvy. U severní strany lodi jsou stejným způsobem řešena okna v krajních částech fasády, 

uprostřed zde ke kostelu přiléhá kaple (bývalý starý kostel). Hlavní loď má sedlovou střechu, 

ve které jsou po stranách malé vikýře tvaru segmentového oblouku. Nad místem, kde se loď 

stýká s presbytářem se nad střechou vypíná sanktusník čtvercového půdorysu, podobný 

sanktusníku původního kostela. Jeho stěny jsou prolomeny okny zakončenými plným 

obloukem, zastřešen je jehlancovou střechou s námětky, která je ukončena kříţem na kouli. 

Sanktusník skrývá umíráček. 

Presbytář má obdobný půdorys jako vchodová část. V obou bočních stěnách se nalézá obdélné 

okno v odsazeném plném oblouku bílé barvy, menší, neţ okna lodě. 
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Kaple má obdélný půdorys. Na severní straně se nachází malý vchod s gotickým ostěním, 

vpravo od něj je ve stěně vsazena mohutná okrouhlá kropenka z kamene. Po pravé straně 

vchodu stojí památný kříţ.
103

 Jiţní strana kaple je prolomena dvojicí oken plného oblouku. 

Kapli kryje sedlová střecha. 

Věţ má čtvercový půdorys, je to nejvyšší část kostela. V dolní části věţe můţeme vidět 

původní vchod do kostela mající barokní ostění, které nese letopočet 1782. Původní průchod 

do kostela – kaple je dnes zazděn. Vznikla tak malá místnost, ve které je v současné době 

umístěn oltář se sochou sv. Antonína. Na jiţní straně věţe se nachází přístavek půlkruhového 

půdorysu skrývající točité schodiště. Věţ je v horním patře prolomena na kaţdé straně jedním 

okem plného oblouku, nad nimiţ jsou umístěny ciferníky hodin, tento oblouk částečně 

zakrývající. V tomto patře věţe jsou umístěny zvony. Funkci podstřeší věţe má námětky 

odsazené „patro“ obloţené měděnými plechy, prolomené na kaţdé straně okýnkem se 

ţaluziemi. Tento útvar dříve nesl klasicizující dekor, který byl při opravě roku 1997 odstraněn 

kvůli špatnému stavu. Věţ je zastřešena jehlancovou měděnou střechou s námětky, na jejímţ 

vrcholu se vypíná kříţ na kouli. 

Na východní straně kostela přiléhá k presbytáři a přední části lodě přízemní sakristie, krytá 

valbovou střechou. Má kamennou podezdívku a hladké stěny okrové barvy. Prolomena je 

obdélnými okny a vchodem do sakristie i do kostela. 

 

 

 

5.3 Interiér 

 

Hlavní loď působí jednoduchým a důstojným dojmem. Stěny jsou vymalovány kombinací 

okrové a bílé barvy. Sokl, který se táhne kolem celé lodi, má barvu bílou. Další architektonické 

články nesou kombinaci bílé barvy a okru. Boční stěny lodě jsou rozčleněny čtyřmi pilastry na 

tři části (dva na krajích a dva uprostřed stěn). Tyto pilastry jsou se stěnou spojeny 

kanelovanými odsazenými fabiony. Mezi pilastry jsou velká obdélná okna. Stěny jsou završeny 

korunní římsou, která probíhá i presbytářem. Na této římse sedí valená klenba zploštělého 

tvaru, dělená pásy, které jsou pokračováním pilastrů. Dlaţba je z umělého kamene. 

Presbytář má od lodi dvěma schody zvýšenou podlahu. 

 

Kůr je nesen dvojicí zaoblených,zuţujících se pilířů, má zábradlí z hnědě mořeného dřeva. 

                                                 
103 Který nechali roku 1881 postavit manţelé Sýsovi ke cti a chvále Boţí. 
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Směrem do vchodového rizalitu je zúţen a sníţen. Velké osmiúhelné okno je zakryto 

varhanami. Pod kůrem je vchodový prostor, v němţ po obou stranách ze stěn vybíhají kamenné 

kropenky. Uprostřed se nachází dveře vedoucí do předsíně, po levé straně (z pohledu od oltáře) 

z předsíně vedou točité schody na kůr, po straně pravé se z lodi dostaneme dveřmi do zpovědní 

místnosti. 

Osvětlení je řešeno lustrem se světly v koulích z bílého skla a dalšími šesti samostatnými 

zavěšenými světly kulovitého tvaru (čtyři v hlavní lodi, dvě na kůru),
104

 na bočních stěnách a v 

presbytáři jsou světla imitující nástěnné svícny. 

Kaple je řešena jako loď obdélného půdorysu, zastropená plochým stropem s fabiony. Jiţní 

stěna je prolomena dvěma menšími okny plného oblouku, v severní stěně se nalézá samostatný 

vchod do kaple. K osvětlení slouţí lustr. Dlaţba je z období baroka, z arkózového pískovce. 

 

 

 

5.4 Mobiliář 

 

V roce 2008 se uskutečnila přestavba presbytáře dle návrhu Ing. arch. Jaroslava Drápala CSc. 

a jeho dcery Ing. Kateřiny Frankové. Jednalo se o nový oltář, oltářní stůl, ambon, sedes a 

vyvýšenou podlahu. Oltářní obraz zůstal zachován. 

Obětní stůl je zhotoven z bílošedého vápence. Desku stolu obdélníkového tvaru nese zuţující 

se podstava s vertikálním dělením. Do menzy byly uloţeny ostatky svatých mučedníků Felixe, 

Innocence, Viktora a Jana Sarkandra. Za stolem můţeme vidět svatostánek, který má zuţující 

se tvar, nahoře opět trochu rozšířený. Uprostřed, nad půlkruhovou odkládací deskou 

připomínající menzu, jsou pozlacená dvířka zdobená reliéfem, jejímţ ústředním motivem je 

chrismon,
105

 pod kterým je na levém křídle dvířek písmeno alfa, ve kterém je vpleten obilný 

klas (symbolizující chléb), na pravém křídle písmeno omega s do něj vpletenou vinnou révou 

(zastupující víno). Tyto symboly odkazují k eucharistii. Písmena alfa a omega odkazují na 

Krista znamenajícího počátek i konec. Nad dvířky, na útvaru připomínajícím přesýpací hodiny, 

trůní soška beránka stříbrné lesklé barvy, leţícího na knize se sedmi pečetěmi.
106

 Pod beránkem 

se nalézá věčné světlo. Svatostánek je po stranách ozdoben kovovými pruty s rostlinnými 

                                                 
104 Podobné osvětlení má i kostel ve Starém Lískovci. 

105 Řecká písmena Ch a R - zkratka jména Christos. Chrismon, často i s písmeny alfa a omega, uţívali jiţ 

prvotní křesťané jako symbol své víry. 

106 Motiv z Apokalipsy, odkaz na Boha jako soudce. 
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motivy znázorňujícími hořící keř.
107

 

Oproti podlaze presbytáře, která je o dva schody výše, neţ loď kostela, je svatostánek vyvýšen 

opět dvěma schody. Nalevo od obětního stolu můţeme spatřit ambon, napravo se nachází sedes 

a kříţ. Svatostánek, ambon i sedes jsou téţ z bílošedého vápence. 

Boční stěny presbytáře nesou lavice pro ministranty. 

Obraz nad svatostánkem, představující umučení svatého Bartoloměje, byl namalován 

Jaroslavem Provazníkem. Tento obraz, tvořící dominantu kostela, zobrazuje svatého 

Bartoloměje chvíli před jeho mučednickou smrtí, v klidné póze. Kolem svatého jsou postavy 

těch, kteří ho umučili, nad ním se vznáší andílek s palmovou ratolestí.
108

 

Obraz má rám z červenohnědě mramorovaného dřeva, zdobený oválnými útvary zlaté barvy. 

Kolem tohoto dřevěného rámu je mnohem širší rám štukový, jednoduchých tvarů. Do horního 

okraje zasahuje ze štuky provedené Boţí oko: trojúhelník, ve kterém se nachází oko, svoji 

spodní stranou se vynořující z oblaků. Z poza horních stran trojúhelníku vybíhá kovová zlatá 

„záře“, za kterou přechází korunní římsa do plného oblouku. 

Po stranách oltářního obrazu je po dvojici evangelistů,
109

 vyřezaných ze dřeva, v přírodní 

barvě, s pozlacenými prvky (pařáty zvířat, zobák orla). Vlevo jsou to sochy Matouše a Marka, 

vpravo Lukáše a Jana. Autorem soch evangelistů i beránka na svatostánku je sochař a řezbář 

Petr Krajíček. 

Na pravé straně lodi vepředu se nalézá kamenná křtitelnice od Ing. Arch. Jaroslava Drápala 

CSc. a jeho dcery Ing. Kateřiny Frankové, která má trojbokou podstavu tvaru připomínajícího 

přesýpací hodiny. Tato podstava drţí polokouli, které je nádobou na svěcenou vodu. Kryt 

nádoby je z kovu zlaté barvy, který po svém obvodu nese reliéf trnové koruny; horní 

jehlancová část nese symboly: kříţ, desky s desaterem a plameny Ducha Svatého. Mezi těmito 

symboly jsou reliéfy vinných listů, které se nad středem krytu sjednocují ve vinný hrozen. 

Nad křtitelnicí můţeme vidět reliefní sousoší křtu Páně od sochařů Proseckého a Vrbackého. 

Na levé straně je nově umístěn reliéf zvěstování panně Marii od Petra Krajíčka. Oba reliéfy 

jsou smetanové barvy, vystupují z červenohnědě mramorovaných rámů.
110

 

Po stěnách hlavní lodě visí čtrnáct zastavení kříţové cesty, malované na motivy kříţové cesty 

od Gebharda Fugela.
111

 První dvě zastavení maloval Oldřich Lasák, ostatní prof. Ludvík 

                                                 
107 Odkaz na Boha, který se zjevil Mojţíši v hořícím keři (Exodus 3,2). Téţ metafora k Panně Marii: jako 

keř hoří, aniţ by shořel, tak Panna Maria je matkou a zároveň zůstává pannou. 

108 Atribut mučednictví. 

109 Volnou inspirací byly fotografie soch evangelistů z učebnice náboţenství pro 5. třídu ZŠ: Finger, Anny – 

Finger Kurt. Bůh nás volá. Praha: Portál. 1991, s. 6. 

110 Původně byly rámy v okrové barvě, o něco tmavší, neţ smetanová barva reliéfů. 

111 Filip, Aleš – Musil, Roman. Náboţenské výtvarné umění v liberální společnosti. In Filip, Aleš – Musil, 
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Jadrníček. 

U vchodu do kaple je po levé straně socha svaté Terezie, vpravo socha svaté Aneţky. Obě 

sochy obklopují andílci, jsou polychromovány a mají podstavce tvaru oblaků. Nad vchodem do 

kaple můţeme vidět obraz Svatá Ludmila učí svatého Václava od Rudolfa Adámka. 

Naproti kapli můţeme shlédnout pietu, nad níţ se tyčí kříţ s přehozeným velem. Sousoší má 

bílou barvu s prvky zlaté barvy a spočívá na konzolovém červenohnědě mramorovaném 

podstavci podstavci, téţ s prvky zlaté barvy. 

Na pravém sloupu nesoucím kůr (z pohledu od presbytáře) je socha Boţského srdce Páně, na 

levém můţeme vidět sochu Panny Marie. Obě tyto sochy mají stejné barevné provedení i 

podstavce jako pieta. 

Ve zúţené zadní části kostela, před hlavním vchodem, se na levé straně nachází zasklený 

výklenek, v němţ je umístěna kopie Praţského Jezulátka. Na stejné straně nad kropenkou 

můţeme vidět sochu sv. Josefa, drţícího malého Jeţíška. Na pravé straně je pamětní deska 

připomínající stavbu tohoto kostela a nad kropenkou socha sv. Judy Tadeáše. Obě tyto sochy 

jsou polychromovány a spočívají na podobných podstavcích, jako pieta. 

Na kůru jsou varhany od firmy Rieger (z roku 1938), v jednoduchém soudobém designu. 

Lavice jsou zhotoveny z modřínového dřeva v jednoduchém stylu bez ozdob. Členěny jsou 

pouze geometrickým rastrem. Podél stěn lodi jsou tmavé ţidle. 

V presbytáři i ve chrámové lodi jsou na různých místech rozmístěny květiny ve květináčích. 

 

Kapli dominuje barokní oltář, umístěný při její západní stěně. Tento oltář měl dříve (ve starém 

kostelíku) funkci oltáře hlavního. Je vyroben z imitace modrošedého a červeného mramoru. 

Obětní stůl má rozšiřující se podstavu obklopenou dvěma horizontálními výdutěmi. Na čele 

stolu je vepsaný obdélník z imitace červeného mramoru (z něhoţ je i deska stolu), který 

uprostřed nese kříţ barvy ţlutého kovu. Nad stolem můţeme spatřit svatostánek z červené 

imitace mramoru s vypouklými předními dvířky a střechou také vypouklého tvaru. Dvířka 

nesou reliéf Krista visícího na kříţi, nad střechou je puklice oválného tvaru, s širokou 

jednoduše zdobenou obrubou, nesoucí ozdobná písmena IHS a kříţ, který vyrůstá z písmene H. 

Nad puklici vyčnívá dřevěný polychromovaný kříţ, který má přes horizontální břevno 

přehozené velum. Po bocích svatostánku jsou dva malí andělíčci, před kterými stojí po trojici 

kovových svícnů. Svatostánek má četné drobné ozdoby. Po stranách obětního stolu jsou dvě 

                                                                                                                                                           
Roman (eds.) Neklidem k Bohu: náboţenské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870 – 1914. 

Olomouc: Muzeum umění Olomouc; Plzeň: Západočeská galerie v Plzni; Praha: Arbor vitae, 2006, s. 78. ;  

Gebhard Fugel. [online] 2010 [cit. 9. ledna 2011]. Dostupné z <http://de.wikipedia.org/wiki/Gebhard_Fugel>. 
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dvojice sloupů ve stylu korintského řádu, vyrůstajících z vysokých soklů. Nad sloupy i středem 

retabula je korunní římsa a nad ní štít s ornamentálními ozdobami. Po stranách tohoto štítu je 

dvojice andělů. 

Před sloupy se nachází korouhve bílé barvy se zlatým vyšíváním. Levá korouhev nese obraz sv. 

Cyrila, pravá nese obraz sv. Metoděje. 

Vně sloupů u jejich podstavy je vlevo socha sv. Šebestiána, vpravo socha sv. Floriana. Nad 

svatostánkem v centrální poloze je obraz zobrazující umučení sv. Bartoloměje, od Josefa 

Svítila,
112

 v pozlaceném rámu. 

Nalevo od oltáře můţeme vidět dřevěnou polychromovanou sochu Boţského Srdce Jeţíšova, 

napravo od oltáře se nachází dřevěná socha Krista drţícího kříţ s nápisem V tomto znamení 

zvítězíš umístěném na horizontálním břevně, v bílé barvě.
113

 Obě sochy stojí na malých stolcích 

pokrytých bílými vyšívanými ubrusy. 

U jiţní stěny, mezi dvojicí oken, můţeme vidět dřevěné polychomované sochy sv. Cyrila a 

Metoděje, které stojí na bývalém dřevěném obětním stole.
114

 Mezi těmito sochami se nachází 

dřevěný polychromovaný kříţ s Kristem. 

U severní stěny je umístěno sousoší Panny Marie lurdské (P. Maria a sv. Bernardetta) – lurdský 

oltář. Tento oltář je ve stylu klasicizujícího baroku, avšak z roku 1888. Na mírně 

lichoběţníkovém čele podstavy obětního stolu je zlatou linií naznačen vepsaný obdélník, uvnitř 

nesoucí kříţ zlaté barvy. Nad obětním stolem je socha Panny Marie ve skále. Po stranách sochy 

je po kanelovaném pilíři a sloupu, nad sochou je štít vytvářející tupou špici, kterému vévodí 

kříţ zlaté barvy. Po oltáři jsou rozmístěny drobné ozdoby zlaté barvy. U sochy Panny Marie je 

socha svaté Bernardetty v klečící poloze, proti které je socha Panny Marie v nadţivotní 

velikosti. 

Napravo od tohoto sousoší můţeme spatřit dřevěnou sochu sv. Jana Nepomuckého v přírodní 

barvě dřeva. Socha je téţ umístěna na oltáři. 

Nad samostatným vchodem do kaple je zavěšena byzantizující ikona Bohorodice s Kristem. 

Téţ se zde nachází křeslo s čalouněným sedákem a dva čalouněné taburety z černě mořeného 

dřeva kubistického designu. Je zde umístěn i další, ryze uţitkový, mobiliář. 

Na různých místech v kapli jsou rozmístěny rostliny ve květináčích. 

 

 

                                                 
112 V 19. století zde byl obraz Umučení sv. Bartoloměje od Bedřicha Kamarýta, který je nyní uloţen na faře. 

113 Původně byla na baldachýnu nad kazatelnou. 

114 Sochy i stůl byly součástí presbytáře před jeho přebudováním. 
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5.5 Proměny interiéru kostela od doby jeho stavby do současnosti 

 

Interiér kostela od doby jeho dostavby
115

 doznal postupně řadu změn. 

Presbytář byl od lodi kostela oddělen kovovou mříţkou, zdobenou symboly IHS apod. Měl téţ 

vyvýšenou podlahu. Uprostřed se nacházel oltář, jehoţ spodní část navrhoval architekt 

Vladimír Fischer, původ a autorství retabula je sporný. Spodní část byla provedena z několika 

druhů mramoru, bílé, šedé a naţloutlé barvy, retabulum bylo dřevěné, ve stylu art – deco, 

smetanově a okrově lakované, s prvky zlaté barvy. Po stranách oltáře byly nástavce, které nesly 

po pravé straně sochu sv. Cyrila, po straně levé sochu sv. Metoděje. V levé boční stěně 

presbytáře (Při pohledu z lodi.) byl průchod do sakristie. Na stejné straně v rohu lodi u 

presbytáře byla dřevěná kazatelna, klasicistních tvarů, smetanové barvy. Autorem návrhu byl 

nejspíše Vladimír Fischer,
116

 podrobně je ovšem zpracoval jiný autor, jehoţ jméno není 

známo.
117

 

Na levé straně lodi, v její přední části, byl oltář Boţského srdce Jeţíšova, na straně protější 

jsme mohli shlédnout oltář Panny Marie Sedmibolestné. Pod reliéfem křtu Páně byla na 

zvýšené podlaze osmiboká křtitelnice z červenohnědého mramoru, krytá měděným 

jehlancovým krytem, zakončeným kříţem na kouli. Do kaple byla roku 1947 pořízena dřevěná 

zpovědnice konstruktivistických tvarů. Kaţdé ze čtyř polí lavic neslo po svém boku korouhev. 

Pod kůrem u vchodu do kostela byl umístěn odpustkový kříţ. 

Na sklonku roku 1974
118

 zaznamenal presbytář
119

 změny, související s poţadavky druhého 

vatikánského koncilu na úpravu liturgického prostoru. Byla odstraněna mříţka, oddělující 

presbytář od lodi kostela, do presbytáře byla dána dřevěná zvýšená podlaha o větší rozloze, 

protoţe bylo potřeba více místa kolem nově umístěného mobiliáře. Obětní stůl byl pořízen 

dřevěný, jednoduchých tvarů, přírodní barvy dřeva. Vlevo od obětního stolu se nalézal dřevěný 

ambon smetanové barvy, vpravo sedes s červeným sedákem. 

Tento stav trval v podstatě aţ do roku 1997, kdy se konala velká oprava kostela.
120

 

Byla odstraněna kazatelna a na vzniklém místě byl do lodi proraţen boční vchod do chodbičky 

                                                 
115 Myslíme tím dobu do konce 40. let 20. stol., protoţe některé kusy mobiliáře se pořizovaly mnohem 

později, neţ byl kostel dostavěn. 

116 Tato kazatelna je zakreslena ve Fischerových plánech kostela. 

117 MZA, fond E 82, Biskupská konsistoř Brno, karton 2319, sign. S 135, f. 220. 

118 Fara Ţeb. Pamětní kniha farnosti ţebětínské, s. 35.; Kaláb, Radomil. Výročí – 80. let od vysvěcení 

kostela sv. Bartoloměje v Ţebětíně. Ţebětínský občasník, roč. XIII., 2003, č. 4, s. 24-25.: článek uvádí jako 

dobu úpravy presbytáře roky 1968 – 1969. 

119 Viz přílohy, obr. 42. 

120 Zahrnující opravy exteriéru a střechy i úpravy interiéru a výměnu elektroinstalace. Stav presbytáře: viz 

přílohy, obr. 43. 
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vedoucí do sakristie a ven z kostela. Na zadní stěnu presbytáře byl zavěšen vpravo od obrazu 

odpustkový kříţ, vlevo socha Krista vítězného, drţícího kříţ s nápisem „V tomto znamení 

zvítězíš“.
121

 Starý vchod do sakristie v presbytáři byl změněn na pozorovací a obsluţné 

okénko. Byly odstraněny boční oltáře. Pryč musely téţ boční nástavce u oltáře v presbytáři. 

Sochy sv. Cyrila a Metoděje byly dány na dřevěný podstavec, uchycený konzolami do stěny, na 

místo kazatelny. Podobně byly na dřevěné podstavce umístěny i jiné sochy: na pravé stěně lodi 

socha Boţského srdce Jeţíšova, na levé straně lodi socha Panny Marie a Pieta, v prostoru 

předsíně sochy sv. Josefa s malým Jeţíškem a sv. Judy Tadeáše. Byly odstraněny boční oltáře. 

Do lodi kostela byla instalována čtyři nová výbojková světla v mosazných svítidlech a 

elektronický ukazatel písní. Pod kůrem byla téţ zřízena zpovědní místnost v místech bočního 

vchodu ze zádveří do kostela. 

V kapli byla vyměněna stará jednoduchá okna za nová dvojitá, vzhledově odpovídající 

původním. 

V roce 2008 proběhla poslední velká změna v interiéru kostela, kterou byla výměna oltáře a s 

tím související úprava presbytáře. Při té příleţitosti se téţ jinak rozmístily sochy
122

  a obrazy v 

lodi. Tento stav je podrobněji popsán v předchozí kapitole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
121 Tato socha původně završovala stříšku nad kazatelnou. 

122 U většiny soch byl téţ změněn nátěr na bílý s některými prvky vyvedenými ve zlaté barvě. 
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6 Architekt a jeho dílo 

 

6.1 Architekt Vladimír Fischer 

 

Vladimír Fischer se narodil 4. 6. 1870 ve Fryštáku, zemřel 28. 10. 1947 v Brně. Zřejmě pod 

vlivem rodinného prostředí (jeho otec, Antonín Fischer, byl stavitel) vystudoval v letech 1887 – 

1893 na České vysoké škole technické v Praze obory inţenýrské stavitelství a zeměměřičství.  

Po studiích odešel jako jednoroční dobrovolník do Vídně, kde setrval aţ do roku 1898. Tam 

působil nejdříve v atelieru Emila von Foerstera, poté téměř tři roky praktikoval u architektů 

Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera. Dvojice těchto architektů pouţívala eklektický 

historický styl, který je vrcholnou ukázkou pozdního historismu ve středoevropské 

architektuře.
123

 Fischer se tu jako praktikant jejich firmy podílel na řadě významných zakázek. 

Vídeňská praxe a práce na počátku jeho samostatné činnosti
124

 měly nejspíše rozhodující vliv 

na Fischerův další názorový vývoj. 

Po krátkém působení ve stavitelské firmě svého otce je jiţ roku 1901 jmenován adjunktem 

státní stavební sluţby při Moravském místodrţitelství v Brně. Ve sluţbách této instituce 

setrvává více neţ dvacet let, později ve vyšších funkcích. 

Jednou z jeho prvních realizací byla adaptace pernštejnského zámku pro potřeby prostějovské 

záloţny, která byla realizována  letech 1900 – 1906. Z hlediska památkové péče pracoval 

Fischer podle metody nepoznamenané zásadami Aloise Riegla a Maxe Dvořáka. Díky tomu má 

budova neorenesanční podobu: řada původních fragmentů byla nově doplněna a sgrafitová 

výzdoba, jejímţ autorem byl malíř Jano Köhler, má téţ novorenesanční vyznění. Tento umělec 

i později výtvarně dotvářel řadu Fischerových staveb. 

Inspirován architekturou pernštejnského zámku, tvořil v prvním desetiletí 20. století architekt 

své realizace s vyuţitím prvků neorenesance a neogotiky, např. Augustiniánský dům v 

Luhačovicích (Jehoţ obytné křídlo je romantickou interpretací novorenesance a kaple, 

vystupující z pravého křídla budovy, je ve stylu novogotickém.), radnici v Tišnově a další 

stavby. Ve stejném období architekt projektoval téţ stavby novobarokní, například reálku na 

Antonínské ulici v Brně, školu ve Veverské Bítýšce a téţ kostely ve Vnorovech a v Rohatci. U 

některých staveb z tohoto období se můţeme setkat se stylovým synkretismem, 

charakteristickým pro pozdní historismus. Příkladem jsou nájemní domy na křiţovatce ulic 

Štefánikovy a Domaţlické, Smetanovy, Cihlářské a Botanické. Zvláště výrazný je Švédský dům 

                                                 
123 Projektovali hlavně divadelní budovy, např. Mahenovo divadlo v Brně. 

124 Které vykazovaly pozdně historizující tendence. 
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na Smetanově ulici v Brně. Na fasádách těchto domů můţeme najít prvky mnoha 

architektonických slohů od románského aţ po klasicistní. 

Ve Fischerově díle se téţ okrajově objevují folkloristické tendence: roku 1915 je podle jeho 

projektu postavena kaple nejsvětějšího srdce Páně v Brně – Králově Poli.
125

 

Od roku 1910 aţ do konce monarchie zastává funkci konzervátora vídeňské Centrální komise v 

okresech Dačice, Jihlava, Moravské Budějovice a Třebíč. Na tomto postu setrval i po vzniku 

republiky aţ do roku 1923. 

Fischerova poválečná architektura je poznamenána zjednodušováním a pročišťováním forem. 

Fischer tak reaguje na soudobý vývoj v architektuře, nezříká se však svých dřívějších zásad.  

Kompromisem mezi tradiční a moderní koncepcí architektury jsou budovy obchodního domu 

Vágner a Pivovarské banky na ulici České v Brně. Jednou z Fischerových nejzdařilejších 

meziválečných realizací byla budova ostravské radnice. Autor se zde inspiroval toskánskou 

ranou renesancí, ústřední věţ má však konstruktivistické vyznění. Mezi projekty kostelů je v té 

době význačný kostel sv. Augustina v Masarykově čtvrti v Brně, který je dáván za příklad 

funkcionalistické architektury, ač je spíše konstruktivistický.   

Fischer byl členem Spolku inţenýrů a architektů (SIA) sdruţujícím tradičněji orientované 

tvůrce, téţ redaktorem spolkem vydávaného časopisu Architektonický obzor, později Architekt 

SIA. 

V letech 1923 – 1939 zastával post profesora na České vysoké škole technické v Brně, v 

období 1924 – 1925 a 1935 – 1936 působil jako děkan odboru architektury a pozemního 

stavitelství, v letech 1931 – 1932 vedl techniku coby její rektor. 

Architekt působil v řadě jiných kulturních a veřejně prospěšných institucí, např. ve Sdruţení 

výtvarných umělců moravských, v Druţstvu Českého národního divadla v Brně a v dalších 

organizacích. 

Dílo Vladimíra Fischera bylo v minulosti přehlíţeno, protoţe neodpovídalo vůdčím 

avantgardním tendencím. Příznivějšího hodnocení se dočkalo aţ v poslední době, kdy se zájem 

odborné veřejnosti soustřeďuje i na jiné, dříve opomíjené jevy: historismus, secese, art deco 

nebo folklorismus. 

 

 

 

 

 

                                                 
125 Viz následující kapitola. 
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6.2 Žebětínský kostel ve Fischerově tvorbě 

 

Návrh na kostel v Ţebětíně Fischer vypracoval v roce 1912, tedy jedno desetiletí před tím, neţ 

se stavba uskutečnila. V několika posledních letech před první světovou válkou přišel v 

architektuře do módy opět novoklasicismus, v jehoţ intencích tvoří i vídeňští secesionisté 

Leopold Bauer a Josef Hoffmann. 

Fischerova tvorba v letech 1912 – 1914 se téţ inspiruje novoklasicismem, zároveň v ní však 

můţeme najít prvky novobaroka a ozvěny geometrické secese. Téţ je zde patrný racionální 

„redukcionismus“, který je v některých ohledech podobný Loosovu purismu.
126

 

Předchozí Fischerovo období, kdy tvoří v intencích různých historizujících slohů, je nyní 

završeno. Architekt nalézá svůj styl tvoření, nachází vlastní typus sakrální architektury. 

V roce 1913 Fischer navrhl projekt rozšíření kostela sv. Jakuba Většího ve Vlčnově.
127

 Stavba 

měla být novobarokní (zvláště horní část věţe a štít završující příčnou loď) s výraznými 

novoklasicistními prvky. Starý chrám se měl prodlouţit a rozšířit, doplnit novoklasicistně 

utvářenou předsíní, valená klenba v interiéru měla být ozdobena kazetováním. Tento projekt se, 

kvůli událostem první světové války, mohl realizovat aţ v letech 1928 a 1929, ovšem v 

upravené podobě. Místo celkové přestavby chrámu zde byla pouze vloţena kolmo příčná loď  a 

upraven interiér. Podoba původního návrhu byla zároveň aktualizována některými 

modernistickými prvky. 

Roku 1914 architekt navrhuje novostavbu kostela pro brněnská předměstí Ţidenice a 

Juliánov.
128

 Sloh tohoto kostela měl být téţ novobarokně – novoklasicistní s aţ patetickým 

vyzněním. Neobvyklé bylo umístění dvojice věţí po bocích lodi, čímţ ovšem nedošlo k 

rozvinutí průčelí, které mělo podtrhovat sakrální charakter stavby, která tak měla získat spíše 

podobu barokního letohrádku. Budovu měla ozvláštňovat hranolová předsíň zastřešená 

polokupolí. Návrh počítal i s vkusnou parkovou úpravou okolí. Realizaci tohoto projektu 

zabránila válka. Kostel
129

 pro Ţidenice byl postaven aţ v letech 1932 – 1935 podle návrhu 

Claudia Madlmayera jako variace na starokřesťanskou baziliku. 

Zajímavou podobu má Fischerův projekt přestavby kostela sv. Petra a Pavla ve Skleném u 

Svitav,
130

 datovaný rokem 1912. Venkovní fasáda budovy nese prvky v novorománském slohu 

                                                 
126 Osolsobě, Jana – Filip, Aleš. Stylové proměny sakrálních staveb Vladimíra Fischera. In Filip, Aleš – 

Schmidt, Norbert (eds.) Dům Boţí a brána nebe ve 20. století. Studie o sakrální architektuře. Brno: Centrum 

pro studium demokracie a kultury, 2009, s. 102. 

127 Ibid., s. 102. 

128 Ibid., s. 103. 

129 Zasvěcený sv. Cyrilu a Metoději. 

130 Ibid., s. 104. 
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(okna, členění bočních stěn lodi opěrnými pilíři, půlkruhová apsida presbytáře), interiér chrámu 

je inspirován spíše umírněným novobarokem. Ze staré stavby byl do nového projektu zahrnut 

původní presbytář, slouţící dnes jako boční kaple, a věţ, která byla zvýšena. V rozvrţení 

stavby je uplatněna starokřesťanská numerická symbolika. Vchod je trojosý, trojice oken 

prosvětluje průčelí, věţ z kaţdé strany téţ tři slepá okénka (S malým otvorem v prostředních 

oknech.), kterých je zde tedy celkem dvanáct. 

Jako rozšíření stávajícího starého kostela byl zamýšlen téţ projekt kostela sv. Martina v 

Tlumačově,
131

 ze září 1913. Předsíň chrámu měla nést novorománský portál. Předsazená 

střecha předsíně byla zmenšeným motivem střechy nad lodí kostela, čímţ se měl vyvolat dojem 

gradace průčelí. 

Návrh ţebětínského kostela stylově zapadá do této etapy Fischerovy tvorby. I kdyţ se stavěl v 

letech 1922 – 1923, projekt pochází z května 1912. V členění i fasádě budovy se uplatňuje 

redukovaný novoklasicismus, obsahující prvky novobaroka: předsíň kostela flankuje dvojice 

nakoso postavených třičtvrtěsloupů, téţ vypouklý tvar předsíně odkazuje k tomuto stylu. V 

plánech kostela je zakreslen nerealizovaný návrh novobarokního oltáře,
132

 u kterého se motiv 

sloupů opakuje. Inspiraci novoklasicismem můţeme vidět hlavně v utváření fasád interiéru a v 

tympanonu nad hlavním vchodem budovy. 

Kostely projektované Fischerem v tomto období nesou některé společné prvky. Stavby jsou 

většinou podélné, jednolodní, věţ je umístěna po straně budovy. Před průčelím bývá předsíň 

zakončená samostatnou střechou menší výšky. Mezi věţ a předsíň bývá u některých staveb 

vsunuta „věţka“ se schody na kůr. Okna bývají často obdélná, jsou umístěna v nikách 

zakončených obloukem. 

Fischerovy uskutečněné stavby i nerealizované návrhy se v tomto období často zabývají 

přestavbou nebo rozšířením starších objektů. Kromě kostelů ve Vlčnově, Dobrém Poli u 

Mikulova, Skleném u Svitav a návrhu na chrám v Tlumačově je i kostel v Ţebětíně rozšířením 

staršího objektu. 

Naopak v předchozím tvůrčím období jsou Fischerovy realizace kostelů stavěny na místě 

odstraněných starších staveb. Kostel sv. Alţběty Durynské ve Vnorovech
133

 Fischer navrhuje 

roku 1907, postaven je roku následujícího. Staticky pojatá stavba, jejíţ půdorys je inspirován 

pozdně barokními objekty, je ozvláštněna dynamicky rozpracovaným průčelím, flankovaným 

nakoso postavenými sloupy. Podobně je motiv sloupů uţit i u předsíně kostela v Ţebětíně. 

                                                 
131 Ibid., s. 106. 

132 Viz přílohy, obr. 47. 

133 Ibid., s. 100. 
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Podobný je kostel sv. Bartoloměje v Rohatci,
134

 budovaný v letech 1910 – 1912, který byl 

postaven téţ na místě staršího objektu. Na rozdíl od kostela ve Vnorovech, na této stavbě 

najdeme i prvky jiných stylů, které zde vytváří koláţovitou strukturu celku, například štít nad 

bočním vchodem, nesoucí gotizující motiv oslího hřbetu, nebo boční vchod opatřený ţudrem. 

Při navrhování kaple Nejsvětějšího srdce Páně.
135

 Fischer vychází z folklorismu. Vstupní 

předsíň završená zvonicí je vystavěna ze dřeva, inspirována valašským lidovým stavitelstvím. 

Loď a presbytář kaple jsou zděné, kůr je ze dřeva. Kaple je vymalována folkloristickými 

motivy Jano Köhlera (Který s Fischerem často spolupracoval.) 

Po první světové válce se Fischerův styl opět proměňuje. Historizující prvky téměř mizí, autor 

výslednou podobu zamýšlené stavby utváří především členěním hmot, nechybí ale ani okrasné 

detaily v podobě soch (např. na průčelí kostela), nebo folklorizujících ornamentů. Hmotová 

skladba staveb ale vychází z Fischerových starších návrhů, tvořených v letech 1912 – 1914. 

V letech 1925 – 1926 byl postaven kostel sv. Jana Nepomuckého v Brně – Lískovci.
136

 K 

podélné jednolodní stavbě přiléhá zboku průčelí hranolová věţ. Uţity jsou geometrické prvky: 

předsíň prosvětluje dvanáctiúhelné okno, geometrického rastru je téţ uţito při členění interiéru. 

Podobně jsou utvářeny téţ kostely ve Vacenovicích, Sudoměřicích a Tvaroţné Lhotě.
137

 Ty 

jsou utvářeny jako soubor geometrických těles, většinou hranolových. K lodi přiléhá odsazený 

presbytář, věţ je umístěna po boku průčelí. Okna mají vystouplé hranolové špalety. Strohý 

geometrický výraz těchto staveb je zjemněn folklorizujícími malovanými ornamenty v 

interiéru. 

Kostel sv. Augustina
138

 v Masarykově čtvrti v Brně je ve svém rozvrţení inspirován schématem 

starokřesťanské baziliky. Hlavní loď trojlodní stavby uzavírá presbytář zakončený apsidou. 

Loď je završena valbovou střechou, která, díky svému mírnému sklonu, činí dojem střechy 

ploché. Trojice vchodů je kryta lodţií nesenou šesti sloupy, nad níţ průčelí prolamuje velké 

okno, orámované předsazeným ţelezobetonovým rámem. Zboku presbytáře ke kostelu přiléhá 

věţ. 

Architektura tohoto kostela bývá povaţována za funkcionalistickou, coţ je ovšem vzhledem k 

Fischerovu názorovému postoji i jeho generačnímu odstupu paradoxní. Spíše se tu dá hovořit o 

umírněném konstruktivismu, v jehoţ intencích po první světové válce Fischer své projekty 

                                                 
134 Ibid., s. 101. 

135 Postavena byla roku 1915, původně v areálu vojenské nemocnice v Brně Králově Poli, na Chodské ulici. 

V roce 1969 byla rozebrána a převezena do Oslnovic na Znojemsku. Sestavena ale byla aţ v letech 1993 – 

1996.; Ibid., s. 106. 

136 Ibid., s. 111. 

137 Ibid., s. 116. 

138 Ibid., s. 117. 
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tvoří. 
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7 Závěr 

 

V této práci jsem se zabýval kostelem sv. Bartoloměje z Ţebětíně a jeho rozšířením v prvních 

desetiletích 20. století. Zaměřil jsem se řešení některých nevyjasněných otázek, týkajících se 

přípravného řízení ke stavbě i stavby samotné. Určitou pozornost jsem věnoval i staršímu 

stavebnímu vývoji chrámu, v rozmezí doby od jeho zaloţení po konec 19. století. 

Přípravné řízení ke stavbě bylo v případě ţebětínského kostela sloţitým a dlouhodobým 

procesem. Řešilo se několik drobnějších i výraznějších změn týkajících se projektu kostela. 

Podle projektu, navrţeného Bohumírem Čermákem roku 1910,
139

 měla být stará kostelní 

budova zcela odstraněna a nahrazena stavbou novou. Chrám se nakonec stavěl podle návrhu z 

roku 1912, od architekta Vladimíra Fischera, protoţe do původního Čermákova projektu 

nejspíše nebylo moţné zakomponovat věţ, kterou se konkurenční výbor a jiní úřední činitelé 

rozhodli zachovat. Díky odkladu celé stavby vinou války a jiných nepříznivých okolností došlo 

k přehodnocení stanoviska, jakou část stavby ponechat a jakou zbourat: architekt Fischer 

doporučil kromě věţe zachovat i loď starého kostela, která nyní tvoří boční kapli stavby. Léta 

válečné nouze a inflace prodlouţila téţ proces shromaţďování prostředků na realizaci stavby. 

Kostel se tedy mohl budovat aţ v letech 1922 – 1923. Kromě zaměstnanců stavebních firem 

zde vypomáhalo mnoho ţebětínských obyvatel zdarma, bez nároku na mzdu. Významnými 

událostmi, souvisejícími se stavbou kostela bylo slavnostní svěcení základního kamene a 

svěcení nově postaveného kostela. 

Stavba stylově zapadá do Fischerova stylu let 1912 – 1914, kdy architekt navrhoval stavby 

inspirující se novoklasicismem a zčásti i jinými historizujícími slohy. Podobné jsou projekty 

kostelů ve Skleném u Svitav, původní návrh na rozšíření kostela ve Vlčnově a nerealizované 

projekty kostelů pro Tlumačov a brněnské předměstí Ţidenice a Juliánov. 

Poněkud stručněji jsem zde popsal starší historii kostela a téţ byla připojena kapitola, věnující 

se rekonstrukci kostelní budovy v podobě, jakou měla koncem 19. století. Zkoumat tyto starší 

dějiny kostela i farnosti by bylo zajímavé, mohou se zde však vyskytnout problémy s 

nedostatkem pramenů. Téţ archiv ţebětínské fary zatím není uspořádaný, coţ situaci badateli 

neulehčuje. 

Zajímavé výsledky by téţ mohl přinést výzkum orální historie, přestoţe generace stavebníků je 

jiţ po smrti. Na ţivu jsou v současné době stále jejich přímí potomci. 

 

                                                 
139 Jednalo se o druhý Čermákův projekt ţebětínského kostela. První návrh z roku 1905 při přípravném 

řízení ke stavbě projednáván nebyl. 
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8 Seznam zkratek 

 

AMB – Archiv města Brna 

c.k. - císařský a královský 

f. - folio 

Fara Ţeb. - Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje, Brno-Ţebětín. Farní úřad Brno-

Ţebětín. 

kart. - karton 

MZA – Moravský zemský archiv 

NPÚ, ú.o.p. v Brně – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně. 

O.S.A. - Ordo sancti Augustini, řád sv. Augustina 
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10 Resumé 

 

Tato práce se zabývá rozšířením ţebětínského kostela v prvních desetiletích 20. století. 

Důvodem rozšíření původního kostelíku byl rapidní přírůstek obyvatel obce, kteří se do 

chrámu nevešli. Téţ stav kostelní budovy byl špatný. Snahy vedoucí ke stavbě nového kostela 

se datují do roku 1895, tehdy však skončily neúspěchem. Úspěšné bylo aţ snaţení, které 

můţeme vystopovat do roku 1910, i to však mělo dlouhé trvání. Plány kostela (původně od 

Bohumíra Čermáka) byly několikrát upravovány a měněny. Postupně bylo prosazeno zachovat 

věţ, kvůli čemuţ musel být vypracován nový projekt od Vladimíra Fischera, protoţe do 

původního Čermákova návrhu nebylo nejspíše moţné věţ zakomponovat. Vinou inflace, 

způsobené první světovou válkou, se dlouhou dobu téţ řešila neuspokojivá situace s 

nedostatkem prostředků na realizaci stavby. 

Kostel mohl být postaven aţ v letech 1922 – 1923, přičemţ architekt Fischer prosadil, aby se 

kromě věţe zachovala téţ loď staré stavby, která má dnes funkci boční kaple. 

Kostel je postaven ve slohu redukovaného novoklasicismu, s prvky novobaroka. Má 

předsunutou předsíň a odsazený presbytář. Ke kostelu na pravé straně (při pohledu od průčelí) 

přiléhá boční kaple s věţí. Stavba kostela stylově zapadá do Fischerových realizací, které 

architekt  navrhoval v letech 1912 – 1914. Podobné jsou kostely ve Vlčnově, Skleném u Svitav 

a nerealizované návrhy na kostely pro Tlumačov a společný kostel pro Ţidenice a Juliánov. 

Interiér ţebětínského kostela prošel několika úpravami. V roce 1974 byl upraven presbytář 

podle poţadavků druhého vatikánského koncilu na provozování liturgie. Roku 1997 proběhla 

oprava kostela, tehdy se znovu vymaloval interiér a byla téţ přebudována střecha věţe. 

Největší zásah do interiéru kostela proběhl v roce 2008, kdy byl zcela změněn presbytář, 

včetně výměny mobiliáře kněţiště. Téţ se odstranila kazatelna a bylo obměněno, opraveno, 

nebo jinak rozmístěno větší mnoţství mobiliáře. 

 

 

 

This Bachelor thesis deals with reconstruction of  st.Bartholomew´s church in Ţebětín at first 

decades of 20
th

 century. The reason for enlargement of the building was fast population 

increase of the village and resulting insufficient space of the church. Technical state of building 

was bad too. Attempts to build new church dates back to the year 1895 but they ends up with 

failure by that time. Efforts raised in 1910 led to success but it was only the beginning. Project 

of the church (originally by Bohumír Čermák) was modified and changed several times. Final 
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resolution was to keep existing tower. This was the reason for creating a new project by 

Vladimír Fischer. It wasn't possible to integrate the tower into original concept of Bohumír 

Čermák. Due to inflation caused by First World War occurred new serious problem with fund 

raising of the construction. 

The church was finally built within  1922 – 1923. That time Vladimír Fischer enforced to 

conserve not only the tower but also old church´s aisle that is side chapel at present. 

The church is built in reduced neoclassicism composition with neobaroque´s elements. The 

building has forward entrance hall and set-back presbytery. Side chapel with tower is 

connected to the right side of the church (from frontage view). Ţebětín´s church corresponds 

with Fischer´s typical compositions of the years 1912 – 1914. Churches in Vlčnov, Sklené u 

Svitav, unimplemented projects of the church in Tlumačov and united church in Brno´s 

periphery Ţidenice and Juliánov are very similar too.  

The church´s interior was modified several times. In 1974 presbytery was adapted to the 

Second Vatican Council claims for liturgical celebration. Following corrections of the church 

were executed in 1997: interior was depictured again and the roof of tower was changed.  

The largest amendments in the interior were made in 2008. Presbytery and it´s furniture was 

changed, pulpit was discharged and some artefacts were corrected or removed. 
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01a Pravděpodobný půdorys nejstarší stavební fáze kostela. Archiv historických dokumentů 

Ţebětínského hlasatele (Ing. Kurt Barták, CSc.), Scan_1221.jpg [upraveno]. 

 

02 Situace kostela dle stavu roku 1825. Archiv historických dokumentů Ţebětínského hlasatele 
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27 Pokládání základního kamene: kázání p. Jana Prokeše, ţebětínského rodáka. Archiv 
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29 Pohlednice vydaná u příleţitosti stavby ţebětínského kostela. Archiv historických 

dokumentů Ţebětínského hlasatele (Ing. Kurt Barták, CSc.), Scan_112-2.jpg. 
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32 Loď a presbytář kostela. Vlastní foto. 
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40 Pieta. Vlastní foto. 

 

41 Boční kaple – původně loď starého kostela. Vlastní foto. 

 

42 Presbytář, stav mezi lety 1974 – 1997. Archiv historických dokumentů Ţebětínského 
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hlasatele (Ing. Kurt Barták, CSc.), Hist-0139.jpg. 

 

43 Presbytář, stav mezi lety 1997 – 2008. Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje, 

Brno – Ţebětín. Farní úřad Brno – Ţebětín. Inventarizace uměleckých předmětů [CD-ROM]. 

[s.l.], 2003 [cit. 5. 1. 2011], DSCN0146.jpg 

 

44 Oprava věţe v roce 1997. Archiv historických dokumentů Ţebětínského hlasatele (Ing. Kurt 

Barták, CSc.), Hist-0132.jpg. 

 

45 Pohled na kostel z ulice dláţděná. Věţ po opravě. Archiv historických dokumentů 

Ţebětínského hlasatele (Ing. Kurt Barták, CSc.), Hist-0138.jpg. 

 

46 Průčelí kostela ve Skleném u Svitav. Podobně mělo být řešeno průčelí ţebětínského kostela. 

Osolsobě, Jana – Filip, Aleš. Stylové proměny sakrálních staveb Vladimíra Fischera. In Filip, 

Aleš – Schmidt, Norbert (eds.) Dům Boţí a brána nebe ve 20. století. Studie o sakrální 

architektuře. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, s. 104. 

 

47 Nerealizovaný návrh novobarokního oltáře. NPÚ, ú.o.p. v Brně. Archiv map a plánů, inv. č. 

4-5-7953/4. 
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01a Pravděpodobný půdorys 

nejstarší stavební fáze kostela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 Situace kostela dle stavu roku 

1825 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 Škola a kostel v 

Ţebětíně (foceno 

před rokem 1893). 
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05 Budova starého kostela v době 

před zahájením stavby nové části 

chrámu. 
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kostela od Vladimíra 

Fischera, květen 1912, 
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Vladimíra Fischera, nerealizovaná 

varianta průčelí. 
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19 Realizovaný 

návrh od 

Vladimíra 

Fischera, boční 

pohled. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Realizovaný 

návrh od 

Vladimíra 

Fischera, boční 

pohled. 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Realizovaný 

návrh od 

Vladimíra 

Fischera, 

půdorys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Realizovaný 

návrh od 

Vladimíra 

Fischera, 

situace. 
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23 Fotografie ze 

stavby kostela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Fotografie ze stavby 

kostela. 
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25 Pokládání 

základního 

kamene 27. 

srpna 1922. 

Druhý zleva je 

architekt 

Vladimír 

Fischer. 

 

 

 

 

 

 

 

26 Pokládání 

základního kamene: 

svěcení kamene. 

 

 

 

 

 

 

27 Pokládání 

základního kamene: 

kázání p. Jana Prokeše, 

ţebětínského rodáka. 
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28 Pohlednice vydaná u 

příleţitosti stavby ţebětínského 

kostela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Pohlednice vydaná u 

příleţitosti stavby 

ţebětínského kostela. 
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30 Průčelí kostela. 

 

31 Pohled na kostel z ulice Dláţděná. 
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32 Loď a presbytář kostela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Sochy evangelistů od 

Petra Krajíčka. 
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34 Křtitelnice od Ing. Arch. Jaroslava 

Drápala a jeho dcery Ing. Kateřiny Frankové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Kříţová cesta 

malovaná dle kříţové 

cesty od Gebharda 

Fugela. První 

zastavení. 



67 

 

 

36 Reliéf Zvěstování Panně Marii od Petra Krajíčka. 

37 Reliéf Křest Páně od sochařů Proseckého a Vrbackého. 
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38 Obraz Svatá 

Ludmila vyučuje 

svatého Václava od 

Rudolfa Adámka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 Pamětní deska, připomínající stavbu nové části  

kostela. 
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40 Pieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 Boční 

kaple – 

původně loď 

starého 

kostela. 
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42 Presbytář, stav mezi lety 1974 – 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 Presbytář, stav mezi lety 1997 – 2008. 
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44 Oprava věţe v roce 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Pohled na kostel z 

ulice dláţděná. Věţ 

po opravě. 
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46 Průčelí kostela ve 

Skleném u Svitav. 

Podobně mělo být řešeno 

průčelí ţebětínského 

kostela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 Nerealizovaný návrh 

novobarokního oltáře. 


