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Úvod 

 

Náboženství? Dnes je to pro většinu lidí pojem vzdálený a nedůležitý. Současný svět 

je určován hodnotou peněz a materiálních věcí – když peníze máme, jsme šťastní, když ne, 

jsme zoufalí a „ztracení“. Ale naši předci dbali především o tu duchovní stránku života. Víra 

v životě člověka znamenala něco, co nemohlo být ničím nahrazeno, a nikdo o ní 

nepochyboval. „Spása duše“ byla jednou z nejdůležitějších otázek života a po rozšíření 

reformačních myšlenek stejně tak i „správnost víry“. Lidé byli pro svou „správnou víru“ 

ochotni opustit rodnou zemi a přátele, žít v nedostatku, jít do vězení…  

Takhle tomu bylo i v Moravči, kde v době tolerance vznikl pro své okolí zajisté 

významný nekatolický sbor. Jeho zajímavostí není jenom ranost vzniku (1783), ale i jeho 

ojedinělost – v celém tehdejším Táborském kraji vznikl pouze tento. Sbor přestál všechny 

počáteční nevýhody a potíže a existuje dodnes, kdy náboženství i víra značně ztratily na 

„popularitě“.  

 

Práce Toleranční sbor v Moravči do roku 1848 nastiňuje obecnou situaci v Čechách 

v toleranční době s konkrétním zaměřením na Moraveč, kde se přibližuje situace a 

podmínky nově vznikajícího tolerančního sboru. I když by bylo možné (a v budoucnu určitě 

žádoucí) moravečský sbor popsat z různých dalších úhlů, zde je podrobněji popsána 

především populační základna a finanční možnosti sboru.  

 Kdybychom se pokusili shrnout dosavadní stav bádání o toleranci a nekatolictví, měli 

bychom se vrátit do druhé poloviny 19. století, kdy o tuto problematiku vzrůstá zájem, a to v 

řadách samotných evangelíků, kteří se ve společnosti začínají dostávat více na „světlo světa“. 

Tento trend hlavního zájmu z vlastních řad, jak laiků, tak i kazatelů, se v podstatě udržel 

dodnes. Pro samotnou Moraveč je nejdůležitější Ferdinand Hrejsa, který editoval Paměti 

Jana Szalatnaye, jejichž originál je uložen na faře sboru Českobratrské církve evangelické 

v Moravči. Napsal i další práce, např. z dějin nekatolictví.
1
  Pocházel z nedalekého Humpolce 

a povoláním byl evangelický farář augsburského vyznání. O protestantském školství 

v minulosti a na počátku 20. století napsal Emanuel Havelka. Jeho práce zachycuje obecné 

otázky zakládání nekatolických škol a problémy výuky katolických a nekatolických dětí 

pohromadě, poté se zaměřuje na jednotlivá místa. Souhrnnou práci o době těsně před tolerancí 

a o prvních tolerančních letech vydal v 80. letech Jan Zdeněk Medek, který byl také 

                                                           
1
 HREJSA, Ferdinand. Česká konfese, její vznik, podstata a dějiny. Praha, 1912. 
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evangelík. Práce Na slunce a do mrazu je poměrně podrobná a popisuje vztahy ve společnosti 

v tomto zlomovém období.  

Z novodobějších badatelů je určitě potřeba jmenovat Evu Melmukovou-Šašecí, která 

se rovněž věnuje předtolerančnímu a raně tolerančnímu období a jejíž kniha Patent zvaný 

toleranční mi byla v mé práci hodně nápomocna. Eva Melmuková-Šašecí se s dalšími autory 

podílela také na vydání několika kolektivních děl, která měla za cíl prohloubit poznatky o 

prvních nekatolících a obecně o době rané tolerance.
2
 Většina těchto prací vycházela 

nákladem samotné Českobratrské církve evangelické a od roku 2004 se o vydávání dalších 

edic stará historická společnost VERITAS. V dnešní době je téma evangelictví poměrně 

badatelsky vyhledávané a z posledních autorů je možno jmenovat Zdeňka R. Nešpora, anebo 

mladého badatele Sixta Boloma. Z. R. Nešpor není pouze historikem, ale jeho práce jsou 

zároveň výsledkem pohledu religionisty, sociologa a antropologa. Myslím, že některá jeho 

tvrzení je lepší brát spíše jako otázku pro další bádání a k zamyšlení, než jako nezvratný fakt. 

Ovšem jeho přístup je cenný v tom, že výrazně prolamuje dosavadní bariéru badatelů – 

evangelíků a dává prostor pohledům i z jiných oblastí.
3
 Sixtus Bolom se ve svém bádání 

pohybuje na Vysočině a nedrží se pouze teoretické roviny, ale zaměřuje se i na konkrétní 

osoby nebo skupiny.
4
 

Z místních badatelů se konkrétně Moravčí žádný nezabývá. Pouze Zdeněk Soušek 

napsal pár studií do Vlastivědného sborníku Pelhřimovska týkajících se evangelictví, ale 

práce jsou zaměřené na Strměchy, Pelhřimov nebo Humpolec. Jen v krátkém díle Dějiny 

evangelického sboru ve Strměchách se na začátku zmiňuje i o Moravči, poněvadž Strměchy 

byly její filiálkou, a raná historie sborů je tedy společná. Obecně historií Pelhřimova se 

zabývají především pracovníci Muzea Vysočiny Pelhřimov, hlavně Miroslava Kvášová. Můj 

pohled na nekatolictví a jeho dějiny by měl být poměrně konkrétní, a to ten moravečský, 

v jeho souvislostech s okolní situací v zemi, jeho členy a finančními otázkami… Právě 

                                                           
2
 Přihlášky k evangelickým církvím na základě povolením tolerančním patentem v letech 1781-1782. Země 

Čechy, kraj 15 Hradec Králové, 1. vydání, Telč 2004, kraj 4 Mladá Boleslav, 1. vydání, Telč 2006.  

BURIAN, Ilja, Jiří MELMUK a Eva MELMUKOVÁ-ŠAŠECÍ. Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a 

na Moravě 1-6. Praha, 1995.  
3
 NEŠPOR, Zdeněk R. Příliš slábi ve víře: Česká ne/religiozita v evropském kontextu. Praha, 2010. ISBN 978-

80-7017-147-9. 

TENTÝŽ, Víra bez církve?: Východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století. Ústí nad Labem, 2004. ISBN 

80-86067-92-0. 

TENTÝŽ, Náboženství v 19. století: Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? Praha, 2010. 

ISBN 978-80-87271-22-3. 
4
 BOLOM, Sixtus. Tomáš Juren: Toleranční doba na Vysočině a hudba srdce. Brno, 2008. ISBN 978-80-7323-

177-4. 

TENTÝŽ, Neučiníš sobě rytiny: evangelické umění toleranční doby 1781-1861. Brno, 2010. ISBN 978-80-254-

7206-4. 
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finanční otázka nekatolického sboru je velmi zajímavá a dosud se jí věnovalo jen mizivé 

pozornosti. 

 Prameny, které jsem využila, se nacházejí na faře Českobratrské církve evangelické 

v Moravči. Některé prameny je možno najít ve Státním okresním archivu Pelhřimov, ale zde 

se většinou jedná o informace velmi kusé (součásti různých fondů). Skutečně vypovídající 

prameny se nachází přímo v Moravči, kde nejsou nijak archivovány. Všechny prameny, které 

jsem použila, jsou psány v češtině, kurentem, jsou poměrně dobře čitelné a s jednotnou 

formální úpravou. Kniha ohlášek 1794-1826 a Účetní kniha 1785-1879 jsou v pevných 

deskách a jejich fyzický stav je tedy velmi dobrý. Seznamy duší z let 1782-1783,1810 a 1822 

jsou pouze v podobě volných listů, a jejich kvalita tedy již není nejlepší (především první a 

poslední listy jsou buď poškozené, špatně čitelné, anebo mohou zcela chybět). Prameny jsou 

zhotoveny převážně ve formátu A3. Všechny prameny byly vedeny místním farářem a některé 

jsou opatřeny podpisy členů staršovstva,
5
 jedná se nepochybně o originály. Velmi cenným 

zdrojem informací jsou i paměti prvního moravečského kazatele edičně zpracované již výše 

zmíněným Ferdinandem Hrejsou. Má práce by se také určitě neobešla bez edice tolerančních 

přihlášek, které jsou dílem kolektivu autorů a jejichž výpovědní hodnota je nepopsatelná
6
. 

 

1. Předtoleranční doba 

 

 1. A. Předtoleranční období v Čechách 

 České země byly vždy místem, kde se již od dob husitství drželo nekatolické smýšlení. 

Rovněž vlivy reformace u nás měly značný ohlas. Nekatolické směry v Habsburské monarchii 

byly oficiálně zakázány až po prohře českých stavů na Bílé hoře v Obnoveném zřízení 

zemském, které bylo vydáno v roce 1627 pro Čechy a 1628 pro Moravu. Tento dokument 

mimo jiné uznával katolicismus jako jediné povolené náboženství a vyznávání nekatolických 

směrů se od této chvíle začalo trestat.
7
 

 Ve druhé polovině 17. století se rekatolizace dostala do další fáze. Docházelo 

k upevňování katolictví a rekatolizace se rozšířila i do okrajovějších oblastí.
8
 Ovšem i přesto 

zůstávala místa, kde se evangelictví stále drželo. Jinověrci své přesvědčení posilovali 

                                                           
5
 Správní a výkonný orgán daného sboru, který je tvořen volenými staršími. Ti jsou voleni na určitou dobu. 

Představitele těchto laiků je kurátor. 
6
 Přihlášky k evangelickým církvím na základě povolení tolerančním patentem v letech 1781-1782, země Čechy, 

kraj 14. Tábor. Telč, 2005, s. 6. 
7
 MEDEK, Zdeněk Jan. Na slunce a do mrazu: První čas Josefínské náboženské tolerance v Čechách a na 

Moravě. Praha, 1982, s. 13.  
8
 Velké dějiny zemí Koruny české IX. Praha, 2011, s. 105. ISBN 978-80-7432-105-4. 
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zahraniční literaturou, ale při odhalení své skutečné víry byli okamžitě potrestáni, 

hospodářsky i fyzicky.
9
 Evangelíci před katolizací

10
 utíkali především do sousedních zemí, 

zpočátku odcházeli na Moravu, ale i tam proces katolizace dorazil a těžce udeřil.
11

 Poměr 

katolíků a nekatolíků v zemi se značně změnil. Kromě emigrace zbývala už jen jediná 

možnost. Touto možností byl přestup ke katolicismu. Evangelíci v prvních letech doufali 

v obrat a ve zlepšení situace, to ale nepřicházelo, a proto jich mnoho svůj osobní boj vzdalo a 

přestoupilo.
12

 Přestup k legální víře jim život značně ulehčil. Tam, kde se evangelické 

povědomí přeci jen udrželo, funkci chybějících kazatelů převzali různí „kazatelé z lidu“ (např. 

Jakub Pecháček z Čermné).
13

 

 Na počátku 18. století se naděje nekatolíků českých zemí obrátily ke švédskému králi 

Karlu XII. Slezští nekatolíci měli podle Vestfálského míru určitou náboženskou svobodu, ale i 

ta byla z habsburské strany neustále porušována. Karel XII. se v rámci severské války dostal 

až do Saska. Hrozilo, že by se Švédsko zapojilo do bojů o dědictví španělské, což by bylo pro 

habsburskou stranu nepříznivé. Proto byla v roce 1707 mezi švédskou a habsburskou stranou 

uzavřena altranstädtská konvence, která potvrzovala náboženské svobody ve Slezsku, a tím 

spor urovnávala. Ovšem tyto události vzbudil naděje mezi českými a moravskými nekatolíky. 

Ti Karlovi XII. začali posílat různé žádosti o pomoc při získání alespoň omezené náboženské 

svobody. Ale českým nekatolíkům podle Vestfálského míru pomoci nemohl. Slezským 

nekatolíkům byly vráceny jejich kostely a dokonce získali ještě další tzv. chrámy milosti.
14

 

 Proti kacířům se rozhodně postavil i Karel VI.,
15

 a to především svými mandáty a 

zákony. Nejvýznamnějším je mandát z 28. prosince 1725, který přesně stanovoval průběh 

výslechu kacířů, druh i výši trestu. Ovšem všechna Karlova nařízení proti kacířům nám 

především dokazují, že nekatolíci zde stále byli a že stanovené katolické jednoty nebylo 

dosaženo. 

První výraznější snahou nekatolíků o svobodu vyznání bylo memorandum Puncta 

Bohemiae
16

 (České body), kde autoři poukazovali na špatné podmínky nekatolíků. 

Memorandum z roku 1723 bylo určeno tajnému radovi pruského krále Jindřichovi Rüdigerovi 

                                                           
9
 BURIAN, Ilja, Jiří MELMUK a Eva MELMUKOVÁ-ŠAŠECÍ. Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a 

na Moravě 1. Praha, 1995, s. 15. ISBN 80-85942-10-0. 
10

 Dlouhodobý proces, při kterém dochází ke změně vyznání u většiny obyvatel (z nekatolíků na katolíky). Tento 

pojem je užíván evangelickými autory. 
11

 BURIAN, Ilja, Jiří MELMUK a Eva MELMUKOVÁ-ŠAŠECÍ. Evangelíci v rané toleranční době v Čechách 

a na Moravě 4. Praha, 1995, s. 158. ISBN 80-85942-15-1. 
12

 TAMTÉŽ, s. 159. 
13

 TAMTÉŽ, s. 161. 
14

 Velké dějiny, s. 111-112. 
15

 MELMUKOVÁ, Eva. Patent zvaný toleranční. Praha, 1999, s. 61-63. ISBN 80-204-0741-3. 
16

 BURIAN, Ilja, Jiří MELMUK a Eva MELMUKOVÁ-ŠAŠECÍ. Evangelíci 1, s. 17. 
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z Ilgenu. Autoři doufali, že pruský král Bedřich Vilém I. se u císaře přimluví za náboženskou 

svobodu v českých zemích. Zároveň žádali o rozšíření tohoto požadavku i mezi další 

protestantské krále. Panovníci toto memorandum vzali na vědomí, ale v intervenci viděli spíše 

neprospěch pro české evangelíky.
17

 

 Tyto prvotní záblesky nespokojenosti a dosud stále přežívající nekatolictví dokazují, 

jak silná evangelická tradice v Čechách byla a jak urputně se lidé své víry drželi. Některá 

místa stále udržovala kontakt se zahraničními českými sbory anebo se samotnými kazateli 

později tolerovaných konfesí. Styky se udržovaly hlavně s emigrací drážďanskou a žitavskou, 

ale také se třemi nově vzniklými českými emigrantskými osadami v Lužici.
18

 V 18. století až 

do tolerance byla víra posilována především evangelickou literaturou dodávanou tajně ze 

zahraničí. 

 Za vlády Marie Terezie, která byla konzervativní katoličkou, docházelo 

k náboženským reformám, ale pouze v katolické oblasti. Snažila se hlavně o modernizaci 

církve a odstranění různých přežitků, které jí bránily v rozvoji.
19

 Nekatolíkům v této době 

občas svitla naděje na svobodu vyznání v nuceném vysidlování
20

 do oblasti Sedmihradska, 

které Marie Terezie zavedla jako formu trestu při „zatvrzelém“ nekatolictví. Ovšem pro 

mnohé se to stalo vysvobozením a ne trestem, někteří dokonce sami žádali o odchod, a proto 

tato forma trestu byla po čase pozastavena. V dobách války nebylo stíhání evangelíků na 

prvním místě, za to v době míru jezuité kacíře urputně vyhledávali. A proto zrušení 

jezuitského řádu roku 1773 vyvolalo velké diskuze a napětí (nejspíš i očekávání) mezi tajnými 

nekatolíky. Ovšem velké naděje vzbudil i „falešný“ toleranční patent vyhlášený v roce 1777 

na Valašsku. Ukázal, že rekatolizace v těchto místech nebyla zrovna úspěšná a ti, kteří mu 

uvěřili, byli následně pronásledováni. Zakázané knihy byly páleny až do poslední chvíle, 

stejně tak probíhala vyšetřování a emigrace.
21

 

 Tolerance na sebe již pak nenechala dlouho čekat. Velký náboženský reformátor a 

dárce náboženské tolerance byl Josef II.
22

 Ještě před vydáním Tolerančního patentu zavedl 

opatření, která následnou náboženskou toleranci předznamenávala. Byly zrušeny náboženské 

komise (roku 1780), které měly kacíře vyhledávat a obracet na „správnou“ víru, v březnu 

                                                           
17

 Tematikou nekatolíků, kteří emigrovali, se zabývají práce Edity Štěříkové, např: 

 ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita. Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století. Praha, 1999. 

TATÁŽ, Pozvání do Slezska: Vznik prvních českých emigrantských kolonií v 18. století v pruském Slezsku. 

Praha, 2001. 
18

 BURIAN, Ilja, Jiří MELMUK a Eva MELMUKOVÁ-ŠAŠECÍ. Evangelíci 4, s. 173-174. 
19

 MEDEK, Zdeněk Jan. Na slunce, s. 43-47. 
20

 MELMUKOVÁ, Eva. Patent, s. 11-12. 
21

 BURIAN, Ilja, Jiří MELMUK a Eva MELMUKOVÁ-ŠAŠECÍ. Evangelíci 4, s. 187-190. 
22

 MELMUKOVÁ, Eva. Patent, s. 19-20. 
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následujícího roku zrušil nucené stěhování do Uher a v květnu bylo ukončeno vyhledávání 

nekatolických knih. Císařovým schválením Tolerančního patentu, 13. října 1781, končí 

období pobělohorské rekatolizace. 

  

 1. B. Situace v Moravči a okolí 

 Obec Moraveč se nachází asi 13 km západně od bývalého okresního města Pelhřimov, 

tedy v dnešním kraji Vysočina. Krajina se nachází téměř v 600 m n. m. a je mírně zvlněná. 

Podnebí je poměrně nehostinné a větrné. Moraveč bývala, stejně jako Pelhřimov, součástí 

červenořečického panství,
23

 které bylo majetkem pražského biskupa (později arcibiskupa).
24

 

Pelhřimov se po husitských válkách od červenořečického panství oddělil a střídal mnoho 

majitelů. Jeho posledními majiteli byli páni z Říčan, ale pro neshody měšťanů s Karlem 

Říčanským došlo v roce 1572 k vykoupení města z poddanství, a v roce 1596 bylo přijato 

mezi města královská.
25

 Obě panství se nacházela v Táborském kraji.  

Pelhřimov
26

 byl v předtoleranční době několikrát obsazen vojskem. Během třicetileté 

války zde po nějaký čas byli Švédové, v roce 1622 bylo vypleněno císařským vojskem 

s generálem Dampierrem a nakonec za Marie Terezie zde určitý čas pobývalo pruské vojsko. 

Sociální a společenské změny, které nastávaly v průběhu 18. století v důsledku reforem, 

postupně měnily životy měšťanů. I na jednotlivé josefínské reformy byly různé ohlasy. 

Docházelo k rušení kostelů a poutí, ale naopak i k zakládání nových škol. Změny byly 

provedeny i v cechovní výrobě, která byla již zastaralá a nenapomáhala průmyslovému 

rozvoji. Postupně se začaly objevovat i první manufaktury. V roce 1848 se pelhřimovští 

měšťané přidali k požadavku konstituce. 

Informace o Tolerančním patentu se do Táborského kraje dostala dvěma cestami, obě 

byly neoficiální. Prvně se o patentu dověděli v obci Zahrádky,
27

 která patřila do panství města 

Jindřichova Hradce. Matěj Kolman byl v Praze pro víru vězněn a po návratu domů všem řekl 

o důvodu svého propuštění. Zahrádečtí neváhali a šli dokonce do Bratislavy pro české znění 

Tolerančního patentu.
28

 Druhá cesta směřovala na panství Červená Řečice, kam se zpráva o 

nově povolené toleranci dostala díky emigrantovi, Antonínovi Kubešovi, který dříve byl 

římskokatolickým kostelníkem v Nové Cerekvi a po přečtení některých zakázaných knih 

změnil své náboženské smýšlení. Pro víru emigroval, ale občas se vracel do rodných míst a 

                                                           
23

 Centrem byla Červená Řečice, od Moravče vzdálená asi 21 km. 
24

 KVÁŠOVÁ, Miroslava. Pelhřimov. Praha-Litomyšl, 2008, s. 5. ISBN 978-80-7185-924-6. 
25

 TAMTÉŽ, s. 6-7. 
26

 TAMTÉŽ, s. 7. 
27

 Dnes obec v okrese Jindřichův Hradec, od Jindřichova Hradce asi 28 km. 
28

 Přihlášky,  s. 6. 
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navštěvoval své přátele. Při jedné z návštěv (zima 1781) jim oznámil existenci Tolerančního 

patentu, takže v těchto místech se první evangelíci hlásili již na konci roku 1781. Jeho zpráva 

nepřinášela přesné znění patentu ani informaci o nutnosti určení konfese, proto se z počátku 

neústupně hlásili k „husitství“. Toleranční sbor v Moravči byl jediný nejen na 

červenořečickém panství, ale i v celém Táborském kraji.
29

 

 Díky pamětem
30

 prvního moravečského faráře Jana Szalatnaye si můžeme představit, 

jak to před vydáním Tolerančního patentu vypadalo přímo v Moravči. Katolický farář z Nové 

Cerekve,
31

 Vincenc Josef Rubricius, usilovně vyhledával zakázané knihy a kontroloval 

dodržování postu. Když někde objevil zakázanou knihu, dotyční museli jít na cerekvickou 

faru k výslechu, kde zjišťoval jména dalších nekatolíků. Všichni pak byli posláni do 

Pelhřimova do vězení. Bývalý vězeň Martin Hána si později svému evangelickému kazateli 

stěžoval na kruté podmínky pelhřimovského vězení.  

 

2. Toleranční patent 

 

 2. A. Obecný význam Tolerančního patentu a jeho vyhlášení 

 Jak bylo již výše zmíněno, Toleranční patent byl Josefem II. schválen 13. října 1781. 

Ale jaké konkrétní důvody vedly císaře k jeho vyhlášení? 

Josefovy náboženské reformy se netýkaly jen tolerance pro osoby nekatolického 

vyznání. Jeho prvotním zájmem bylo, aby vůbec papežovy požadavky nezabraňovaly 

potřebám a plánům státu - císař si ve svých zemích zajistil svrchovanost nad náboženskými 

otázkami.
32

 Další snahy směřovaly k rozbití „barokního tmářství“, které překrývalo pravou 

podstatu zbožnosti. Byly rušeny kláštery bez zaměření na určitou veřejně prospěšnou činnost, 

náboženská bratrstva a byla reorganizována síť kostelů.
33

 Peníze, které z těchto změn získal, 

dal do nově zřízeného Náboženského fondu, kterým financoval další náboženské a 

charitativní reformy. Nový postoj byl zaujat i k farářům a kaplanům, kteří začali pobírat 

pravidelný plat a ve stáří i penzi.
34

 Zároveň byla rozšířena farní síť a výchova nových kněží 

byla přesunuta do rukou státu (zemské generální semináře).
35

 

                                                           
29

 TAMTÉŽ, s. 7. 
30

 HREJSA, Ferdinand (ed.). Jan Szalatnay a jeho paměti z doby toleranční. Praha, 1931, s. 44-47.  
31

 Od Moravče asi 3 km. 
32

 NEŠPOR, Zdeněk R. Víra bez církve?: Východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století. Ústí nad Labem, 

2004, s. 28. ISBN 80-86067-92-0.  
33

 TAMTÉŽ, s. 28-29. 
34

 TAMTÉŽ, s. 29. 
35

 TAMTÉŽ, s. 29-30. 
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Co přesně Toleranční patent znamenal a přinášel? Toleranční patent především 

přinášel pouze toleranci, rozhodně ne zrovnoprávnění s katolicismem, ten si i nadále udržel 

své vedoucí postavení.
36

 Tolerance se ani nevztahovala na všechna nekatolická vyznání, bylo 

povoleno pouze luterství (augsburská konfese),
37

 reformovaní (helvétská konfese) a 

pravoslaví.
38

 Z počátku se, někde i záměrně, jeho význam zkresloval. Například i milčický 

rychtář F. J. Vavák jej interpretoval jako patent týkající se pouze nově příchozích cizinců, 

nikoliv domácího obyvatelstva.
39

 Pro celé habsburské země nebyl vydán jednotný Toleranční 

patent, ale každá země měla jinou variantu tohoto textu, a to především díky svému 

odlišnému historickému vývoji.
40

 Ve východní části monarchie určitá náboženská svoboda 

existovala, takže patent významnější změny přinášel pro část západní, kde se vyskytovaly 

převážně dvě tolerované církve, luteránství a reformovaní.
41

 

Toleranční patent stanovoval i jasné podmínky pro nově založené nekatolické sbory, 

které byly pro nekatolíky značně ekonomicky nevýhodné. Nejdůležitější podmínkou měl být 

dostatečný počet nekatolíků – na určitém místě se ke stejné nekatolické konfesi muselo 

přihlásit 500 nekatolíků (plnoletých), anebo 100 rodin.
42

 Další podmínkou byla ekonomická 

samostatnost sboru. Na vlastní náklady museli být schopni uživit svého pastora (popř. i 

učitele), ale zároveň museli dál platit štolové poplatky i katolickému faráři. Na vlastní náklady 

si museli vybudovat i potřebné budovy (faru, modlitebnu, školu, popř. hřbitov). Modlitebna 

ovšem nesměla mít podobu tradičního kostela – nesměla mít vchod z žádného veřejného 

prostranství, nesměla mít věž ani zvon.
43

 Ovšem ani tato znevýhodnění nekatolíky 

neodradila… 

Císař si byl zajisté vědom náboženské nejednoty v zemi, a to jak kvůli stíhání 

jednotlivců, tak i hromadným žádostem o náboženskou svobodu (např. hromadná žádost 

                                                           
36

 TAMTÉŽ. 
37

 Augsburská konfese byla sepsána v roce 1530 vitemberskými bohoslovci – Luther, Melanchton, Bugenhagen, 

Jonáš. Vznikla jako obrana víry německých evangelíků na říšském sněmu v Augsburku. Císařem Karlem V. byla 

přijata. Samotné augsburské konfesi předcházely Lutherových 17 švabašských článků, tyto články byly později 

doplněny a nazývají se články torgavské. Z těchto torgavských článků pak Melanchton sepsal Apologii, která se 

stala veřejným vyznáním německých evangelíků a byla bez výhrad schválena i Luterem. Konfese byla rozdělena 

na 4 části. (Ottův slovník naučný: Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. 2. díl. Praha, 1889, s. 1028-

1029.) 
38

Pravoslaví se většinově vyznává ve východních částech Evropy. Klade důraz na neporušené zachování 

Kristova učení a apoštolů. Tato církev své učení formovala na 7 koncilech (4. – 8. století). Rozdíly mezi západní 

(katolickou) a východní (řeckou) církví se stále prohlubovaly až v 11. století došlo k jejich úplnému rozchodu. 

(Ottův slovník naučný: Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. 20. díl. Praha, 1903, s. 583-584.) 

K tomu též viz NEŠPOR, Zdeněk R. Víra, s. 34. 
39

 TAMTÉŽ, s. 34-35.  
40

 MELMUKOVÁ, Eva. Patent, s. 31-32. 
41

 TAMTÉŽ, s. 35. 
42

 NEŠPOR, Zdeněk R. Víra, s. 33. 
43

 TAMTÉŽ, s. 34. 
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moravských evangelíků z Nosislavska).
44

 Proto Josef II. hned po nástupu na trůn začal tuto 

otázku neprodleně řešit. Zajímal se o skutečný stav náboženství v zemi a měl snahu problém 

efektivně řešit, ale jeho modernizačním snahám zabraňovala dvorská kancelář, která si 

udržovala spíše konzervativní postoj.
45

 Žádostí o náboženskou svobodu ovšem přibývalo a 

hrozilo, že situace nebude již nadále udržitelná.
46

 Císař Toleranční patent prosadil, viděl 

v něm prostředek k udržení klidu. 6. října bylo jeho vyhlášení předmětem jednání ve státní 

radě a 13. října do česko-rakouské dvorské kanceláře dorazil dopis s císařovým 

rozhodnutím.
47

  

Vyhlašování Tolerančního patentu probíhalo trochu netradičně. Normálně by měl být 

lidem předán úřední cestou, a to až k nejnižším vrstvám, tedy byl by oznámen zemským 

guberniím, odtud by zpráva šla ke krajským úřadům a ty by jej předaly jednotlivým panstvím, 

statkům a královským městům.
48

 Ovšem v případě Tolerančního patentu to takto neprobíhalo. 

Byl oznámen zemským guberniím, pak krajským hejtmanům a zde se předávání zprávy 

zastavilo.
49

 Někde informace pokračovala dál, jinde se zas rozeběhla až po několika měsících, 

ale neohlášen asi zůstal jen na Domažlicku.
50

 Takže zpráva o náboženské svobodě se velice 

těžko dostávala k těm, kteří na ni nejvíce čekali – venkovským nekatolíkům. Záměrem této 

neinformovanosti nejspíš bylo „utišení“ těch nejradikálnějších a snaha nepodněcovat 

k přestupu ty, kteří radikální nebyli. Zpráva o Tolerančním patentu se však přece jen roznesla 

a o radosti nekatolíků nemohlo být pochyb. To nám dokazuje například i písmák 

z Českomoravské vrchoviny Tomáš Juren, který císaři poslal oslavnou ódu s názvem 

Vděčnost protestantských poddaných na znamení vděku. Na vlastní náklady ji poté ještě 

nechal vytisknout a mezi lidmi ji rozdal.
51

  

Přihlášky měly být prováděny osobně před úředně stanovenou komisí a jejich činnost 

byla předpokládána do konce léta 1782 (roku milosti).
52

 Ale dodatečné přihlášky z míst, kde 

se o Patentu dozvěděli déle, existenci komisí prodloužily. Nekatolíků stále přibývalo a ze 

strachu z jejich převahy byl vydán dekret z 15. prosince 1782, který ukončoval rok milosti.
53

 

Ale na mnoha místech se nekatolíci teprve touto dobou dozvídali o existenci Tolerančního 

                                                           
44

 MELMUKOVÁ, Eva. Patent, s. 23-24. 
45

 TAMTÉŽ, s. 27. 
46

 TAMTÉŽ, s. 29. 
47

 TAMTÉŽ, s. 30. 
48

 TAMTÉŽ, s. 96. 
49

 TAMTÉŽ. 
50

 NEŠPOR, Zdeněk R. Víra, s. 35. 
51

 BOLOM, Sixtus. Tomáš Juren: Toleranční doba na Vysočině a hudba srdce. Brno, 2008, s. 64. ISBN 978-80-

7323-177-4. 
52

 MELMUKOVÁ, Eva. Patent, s. 102, 111. 
53

 TAMTÉŽ, s. 112. 
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patentu, a proto se bouřili, když se chtěli od roku 1783 přihlásit k jednomu z nekatolických 

vyznání a byli odmítnuti kvůli ukončení roku milosti.
54

 Jako určitý kompromis byla zavedena 

šestinedělní cvičení v katolickém katechismu (dekretem z 21. února 1783), po jeho 

absolvování mohl dotyčný přestoupit k některému z nekatolických vyznání.
55

 Tato cvičení 

zůstala povinná po celou první polovinu 19. století. 

Téměř okamžitě po rozšíření Tolerančního patentu docházelo mezi lidmi 

k nepokojům, a proto musel být patent opatřen upřesňujícími předpisy.
56

 Předpis z 21. dubna 

1782 vyvracel pověru, že by snad panovník sám konvertoval a že si přestup poddaných přeje. 

Druhé nařízení připomínalo, že nejde jen odstoupit od katolické církve, ale že každý 

odstoupivší se musí k nějaké tolerované církvi zase přihlásit (tedy neexistoval stav bez 

vyznání).
57

  

 

3. Vznik sboru v Moravči a jeho počáteční léta (do roku 1800)
58

 

 

 3. A. Počátky sboru 

 Rozdělení nově se přihlašujících evangelíků na luterány a reformované lidem činilo 

nemalé problémy. Většina evangelíků se chtěla přihlásit k husitům nebo českým bratřím, tedy 

k různým formám odkazu české reformace, ale to Toleranční patent nedovoloval.
59

 Takže 

konečné zařazení evangelíků do jedné z povolených konfesí často záviselo na duchovenských 

komisařích. 

 Stejné to bylo i u nově se hlásících evangelíků v Moravči a okolí. Jimi vyslaní zástupci 

totiž žádali „… pastora své staročeské evangelické bratrské víry…“.
60

 Podle dvorského 

dekretu z 21. února 1782 všichni, kteří se hlásili k nějaké formě české reformace, měli být 

zapsáni pod tolerovanou luterskou církev.
61

 A proto na počátku tolerančního období vypadalo, 

že se hlásí více luteránů. Když se nekatolíci dověděli o nutnosti konfesního rozdělení, 

znejistili a opět nevěděli, která víra je ta „pravá“. Po bližším poznání obou konfesí začala 

                                                           
54

 TAMTÉŽ, s. 113. 
55

 TAMTÉŽ. 
56

 NEŠPOR, Zdeněk R. Víra, s. 37. 
57

 TAMTÉŽ. 
58

 Rok 1800 jsem jako rozdělující mezník vybrala proto, že na přelomu století došlo již k jistému ustálení a nově 

vzniklé toleranční sbory již nějak fungovaly. 
59

 MELNUKOVÁ, Eva. Patent, s. 149. 
60

 TAMTÉŽ, s. 150. 
61

 TAMTÉŽ. 
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převažovat obliba helvétské, protože ta měla v praxi blíž k české reformaci, takže následně 

docházelo k přehlašování obcí, jednotlivců, anebo i k dělení sboru.
62

  

 V Moravči se podle prvních přihlášek nekatolíci hlásili pouze k evangelické církvi, ale 

po zjištění důležitosti příslušnosti ke konkrétní konfesi se na pozdější rady Antonína Kubeše 

všichni u komise v Červené Řečici hlásili k helvétské konfesi.
63

  

První přihlášky novocerekvický farář Rubricius datoval již k 10. lednu 1782.
64

 Nejvíce 

nekatolíků se přihlásilo v samotné Moravči. Jednalo se o šest celých rodin a dalších jedinců, 

celkem tedy 29 osob a 14 dětí. Druhou obcí s největším počtem přihlášených nekatolíků byla 

Litohošť.
65

 Zde se přihlásily tři celé rodiny (sedm osob a devět dětí). V Pejškově
66

 se 

přihlásily také tři rodiny. V Peklůvku
67

 se přihlásila pouze jedna rodina – tři dospělý a tři děti. 

Nejmenší počet osob se přihlásil z Markvarce,
68

 pouze jediná žena. Celkem se tedy na začátku 

roku milosti přihlásilo 46 osob a 33 dětí.  

Podle výkazu k 30. červnu 1782
69

 bylo nekatolíků na červenořečickém panství již 

mnohem více. Většina nekatolíků byla stále zapsána pod názvem „husité“. Vedle výše 

zmíněných obcí se nekatolíci přihlásili také z Červené Řečice, Křelovic,
70

 Leskovic,
71

 

Bitětic,
72

 Čakovic,
73

 Těchoraze,
74

 Dehtářů
75

 atd. I s nejsilnější Moravčí a předchozími 

„tradičními“ obcemi se celkem jednalo o 291 osob „husitského“ vyznání. Na panství se 

vyskytovaly i osoby augsburského vyznání, ale těch bylo ve srovnání s „husity“ podstatně 

méně.  

                                                           
62

 TAMTÉŽ, s. 152-153. 
63

 HREJSA, Ferdinand (ed). Jan Szalatnay, s. 50-51. 

Helvétská konfese byla sepsána reformovaným bohoslovcem J. Bullingerem na žádost falckého kurfiřta 

Bedřicha III. Pobožného roku 1566. Toto vyjádření helvétské konfese si vyžádal jako obhajobu svého 

reformovaného vyznání na obranu na říšském sněmu v Augšpurku roku 1566, který zahájil císař Maxmilián II. 

Helvétská konfese své učení opírala především o Bibli a hodně vycházela z učení Kalvínova.
63

 J. Bullinger své 

učení shrnul do 30 článků: zdůrazňovala Písmo svaté jako jediný zdroj křesťanského učení, zamítala obrazy 

Boha, Krista i svatých, poklona a vzývání mělo náležet pouze Bohu, učila také o svobodné vůli v rozhodování 

každého člověka, zastávala názor o predestinaci, k ospravedlnění se mělo dojít pouze vírou a to jen pravou a 

skutečnou, jedinou hlavou církve měl být Kristus a hlásala přijímání pod obojím způsobem. Oproti 

augsburskému vyznání, kde jedinou autoritou měla být Bible, byla reformovaná církev přísnější i ve vnějších 

projevech – kostely neměly oltář, nebyly honosně zdobeny a nevykonávali žádné obřady. Během večeře Páně 
věřili pouze symbolicky v přítomnost těla a krve Krista a zvláštní důraz byl kladen na praktické křesťanství. 

(Ottův slovník naučný: Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. 11. díl. Praha, 1897, s. 89-90.) 
64

 Přihlášky, s. 10-11. 
65

 Od Moravče asi 4 km. 
66

 Od Moravče asi 7 km. 
67

 Od Moravče asi 1 km. 
68

 Od Moravče asi 3 km. 
69

 Přihlášky, s. 20-21. 
70

 Od Moravče asi 25 km. 
71

 Od Moravče asi 2 km. 
72

 Od Moravče asi 12 km. 
73

 Od Moravče asi 10 km. 
74

 Od Moravče asi 19 km. 
75

 Od Moravče asi 20 km. 
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Prameny z počátku srpna 1782
76

 evidovaly sedm nových nekatolíků. Duchovenský 

komisař Fabian Hlaváč, děkan v Bechyni, zároveň poznamenal, že v těchto místech zatím 

není žádný pastor, ale modlitebna se má stavět v Čížkově.
77

 Čížkov se totiž nacházel 

uprostřed výskytu nekatolíků, ovšem přímo z této obce se žádný nehlásil. 

Na konci roku 1782
78

 došlo k dalšímu navýšení počtu evangelíků na panství, celkem 

se zde již nacházelo 325 evangelíků. Na celém panství se už neevidoval žádný věřící 

augsburské konfese.  

Do později vzniklého tolerančního sboru v Moravči (1783)
79

 ovšem patřili i nekatolíci 

z obcí, které spadaly do jiného správního celku. A s těmito nekatolíky celkový počet věřících 

narůstá na 458. Budeme-li vycházet z těchto údajů, můžeme soudit, že ani na konci roku 

milosti se v Moravči a okolí k helvétskému vyznání nehlásil dostatečný počet nekatolíků 

stejné konfese, aby mohl být založen sbor. Jak je možné, že sbor nakonec doopravdy vznikl? 

Sbor byl povolen „cestou milosti“, která byla sborům umožněna především kvůli uklidnění a 

konsolidaci poměrů.
80

 

V roce 1783 se přihlášení k nekatolickým církvím ztížilo. Rok milosti skončil a každý, 

kdo se chtěl nyní přihlásit k některému z povolených nekatolických vyznání, musel 

absolvovat šestinedělní cvičení v katolickém katechismu (dvorský dekret z 21. února 1783).
81

 

Polovinu nákladů hradil přestupující a polovinu katolický farář jako trest za své „profesní“ 

selhání. Jelikož tento způsob přestupu zůstal jediným možným po příštích více než padesát 

let, nových věřících do moravečského sboru přicházelo pouze ojediněle. 

První pokus Moravečských o získání faráře proběhl již v létě 1782.
82

 Moravečtí se 

vydali do slezského Těšína pro faráře augsburského vyznání. Ovšem tam viděli všechny ty 

nazdobené sochy a honosné obřady a uznali, že takovou víru ani kazatele nechtějí.
83

 Rozhodli 

se hledat kazatele, „… který by jim podle smyslu Jana Amosa Komeniusa svatou večeří Páně 

pod lámáním chleba posluhoval…“.
84

 

Další naděje jim svitla, když se dozvěděli o možnosti získat helvétského kazatele 

z Uher.
85

 Kazatel Samuel Galambossi ze Soběhradů jim poradil obrátit se na Krounu 
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(chrudimský kraj, rychmburské panství). Zde se nacházel prozatímní superintendant František 

Kováč, který do Čech povolával duchovní z Uher. Když do Krouny dorazila moravečská 

žádost o kazatele, bylo tam už sedm jí předcházejících. Požadovaných osm kandidátů bylo 

zprostředkováno přes superintendenciální úřad v Miškolci a přes profesory na vysoké škole 

v Blatném Potoku (Sárospatak).   

Zde studoval i Jan Szalatnay, který, když se doslechl o situaci v Čechách, se přihlásil 

jako dobrovolník k odchodu. Následně byli dobrovolníci superintendantem Szalay v Miškolci 

ordinováni. Zvolili si, do jakých míst v Čechách půjdou, a odjeli do Krouny. Zde čekali, než 

si pro ně z vyvolených míst přijeli. Jan Szalatnay do Moravče dorazil 18. prosince 1783. 

Během cesty se zastavili v Červené Řečici, kde Jan Szalatnay zanechal svůj pas a průvodní 

list, které následně poslali na krajský úřad do Tábora a odsud na gubernium.
86

 

Jan Szalatnay
87

 se narodil 28. října 1758 asi v Miškolci. Otec se údajně jmenoval 

Ondřej a byl kloboučníkem, matka se jmenovala Kateřina a v době Janova odchodu do Čech 

byla již vdovou a Jan byl jejím jediným synem. Gymnázium vystudoval patrně v Miškolci a 

poté bohosloví v Blatném Potoku. Szalatnayova rodina byla zemanského původu, šlechtictví 

získali od Ferdinanda III. v roce 1639 a Leopoldem I. bylo v roce 1693 potvrzeno. Od 

Samuela Szücse, který navštívil Čechy a seznámil se s místní situací, se dozvěděl o potřebě 

helvétských kazatelů v Čechách a s ním také jako jeden z dobrovolníků do Čech odešel. 

V Moravči se poměrně rychle zabydlel a k jeho sepětí s českou zemí nemálo napomohla 

Lidmila Marešová z Kolína. Byla to schovanka u reformovaného kazatele Szeremleye ve 

Velimi a s Janem Szalatnayem ve svých 17 letech, 3. srpna 1785, spojila životní cestu. Hned 

následujícího roku se jim narodila první dcera Alžběta, o další dva roky později dcera Johana 

a v roce 1790 první syn Gerson. Koncem následujícího roku se narodila dcera Lidmila, v roce 

1793 syn Jan, v roce 1795 syn Josef a v roce 1798 dcera Kristýna. Jako poslední se narodila 

dcera Josefa v roce 1806. Jan Szalatnay se snažil být i literárně činný - jednalo se především o 

jeho kázání k různým příležitostem, ale tiskem vydal jen jedinou knihu Modlitby křesťanské, a 

to v roce 1820 v Jindřichově Hradci u Josefa Landfrasa. Počet nekatolíků stoupal, a tak byl od 

roku 1787 k Moravči přifařen i filiální sbor ve Strměchách
88

 (pár neoficiálních kázání zde Jan 

Szalatnay pronesl již v roce 1784).
89

 Jan Szalatnay zemřel 19. října 1827 na souchotiny. Se 

svou manželkou je pohřben na místním hřbitově v Moravči. Kazatelský úřad po něm převzal 

jeho syn Jan Szalatnay ml. a setrval v něm až do roku 1874. 
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Ale vraťme se zpět na konec roku 1783, kdy Jan Szalatnay do Moravče přijel. 

Ubytován byl u sedláka Bartoloměje Nováka, kde dostal pouze malou komůrku vedle 

maštale. Když od gubernia přišlo povolení k vykonávání bohoslužeb, začalo se k tomuto 

účelu hledat vhodné místo. První bohoslužba se konala ve stodole Bartoloměje Nováka 29. 

února 1784. Uherský kazatel v době příchodu do Čech neuměl ani slova česky, svá první 

kázání psal v maďarštině a pak je podle slovníku a pravidel češtiny slovo od slova překládal, 

dokud se česky nenaučil.
90

 Do té doby mu jako komunikační prostředek, především s úřady, 

sloužila latina. 

Aby moravečský sbor měl i nějaké své vnitřní vedení, bylo stanoveno dvanáct starších. 

Být starším neslo určité povinnosti – měli být poctivými, pobožným a pilnými ve víře a tím jít 

všem příkladem, měli se v budoucnu starat o faru, školu a hřbitov a o živení faráře i učitele a 

v případě nemohoucnosti faráře měl nad vším pořádkem dohlížet kurátor starších.
91

 

Hned roku 1784 se začala řešit otázka místa vystavení modlitebny, fary, hřbitova i 

školy.
92

 Jako nejvhodnější místo bylo vybráno pole Víta Soukupa. Farář podal žádost na 

krajský úřad o vyměření pozemku a 26. dubna do Moravče přijel krajský hejtman, 

červenořečický direktor, dva radní z magistrátu města Pelhřimova a farář Rubricius z Nové 

Cerekve. Místo bylo vyměřeno a jako první se začalo stavět bydlení pro faráře. Fara byla 

postavena ze dřeva, ale později se první dva pokoje musely přestavět z kamene.
93

 V tomto 

roce bylo i ohrazeno místo pro hřbitov.
94

 

Následujícího roku byla započata stavba modlitebny. Kámen i dřevo dodali místní ze 

svého a na to, co bylo potřeba zakoupit, udělali sbírku. Za přítomnosti čtyř duchovních byla 

modlitebna 6. listopadu 1785 vysvěcena.
95

 Vzhled modlitebny odpovídal toleranční době - 

přízemní stavba s obdélníkovým půdorysem, vchod uprostřed delší strany.
96

 Věž se zvonem 

byla přistavěna až v roce 1876 a vchod byl i nadále ponechán na delší obvodové straně, ale 

byl přesunut na stranu protilehlou, protože vchod již mohl být přístupný z veřejného 

prostranství. Oprava kostela pak proběhla v roce 1931, poté v 60. letech a poslední se udála v 

letech 1993-1996.
97
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Jediné, co ještě tolerančnímu sboru chybělo, byla škola. Ale ani tento nedostatek 

dlouho nečekal na svoje odstranění. Učit se v Moravči začalo 5. září 1785. V prvních letech 

po vydání Tolerančního patentu bylo v Čechách a na Moravě založeno asi 50 nekatolických 

škol (škol bylo více než nekatolických sborů, protože tam, kde nebyl povolen sbor, vznikla 

alespoň nekatolická škola).
98

 V Moravči se nejprve učilo ve farním čeledníku, dřevěná škola 

byla postavena až v letech 1787-1788 a vydržela 22 let. Následně musela být přestavěna na 

kamennou (1810). Prvním učitelem byl Josef Šimanovský, pak se jimi stali Vojtěch Hering, 

Jakub Kříž a Václav Lukášek.
99

 Školní tradice se v Moravči udržela až do roku 1977, kdy byl 

zrušen tehdy už jen první stupeň základní školy. 

A jaké důvody vedly k založení vlastní nekatolické školy i přes její výraznou finanční 

nevýhodnost? Především to byla potřeba vychovat si vlastní mládež, pevnou ve věcech 

„správné“ víry, a předejití ústrkům, které nekatolické děti mohly v katolické škole potkat.
100

 I 

když byla vlastní škola pro nekatolíky z ekonomického hlediska opravdu nevýhodná, každý 

nekatolický sbor si ji dříve či později zřídil.  

I v místech, kde nekatolíci neměli vlastní školu, existovala řešení.
101

 Nekatolické děti 

navštěvovaly školy katolické, ale neúčastnily se náboženských hodin, které z tohoto důvodu 

byly umístěny na začátek, nebo na konec vyučování, a nekatolické děti do školy docházely o 

hodinu déle, nebo odcházely o hodinu dříve. V náboženství pak byly vyučovány od svých 

kazatelů.  Tento způsob se měl dodržovat i při opačném případě.  

 

3. B. První členové sboru 

Jaká byla členská základna moravečského sboru v jeho počátcích, si můžeme 

načrtnout díky dochovanému Seznamu duší z let 1782-1783.
102

 Seznam je rozdělen podle 

jednotlivých obcí a v rámci každé obce je dělen podle roků. Jeho údaje totiž nekončí rokem 

1783, který společně s rokem 1782 je tím nejdůležitějším, ale zaznamenává i údaje 

v následujících letech. Zde se ale zaměřuje především na zaznamenávání zemřelých, nových 

členů bylo velmi málo. Seznam své celkové záznamy končí až rokem 1790. 

Tento Seznam nám pro rok 1782 dokládá, že v Moravči se do teprve rodícího se 

nekatolického sboru zapsalo celkem 53
103

 osob. O rok později byl zaznamenán pouze jeden 
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nový člen, avšak ten nejdůležitější - Jan Szalatnay. Peklůvko má záznam jen pro rok 1782 a 

k moravečskému sboru se přihlásilo pět osob. Z Leskovic se přihlásilo celkem 28 osob, další 

noví věřící se přihlásili až v roce 1785 (tři). Litohošť vykazuje z roku 1782 celkem 29 

nekatolíků a i v následujících letech jsou zde zaznamenány přírůstky. Útěchovičky mají 

zapsány pouze čtyři osoby, a to jak pro rok 1782, tak i pro 1783. Božejov má záznam o 

členech pouze pro rok 1782 a uvádí pouhé tři osoby. Nedaleko Božejova se nachází vesnice 

Střítež, která pro daný rok uvádí pět osob. Ondřejov má rovněž záznam pouze pro rok 1782 

s počtem devět osob. V Pejškově bylo pro rok 1782 zapsáno celkem 20, ale v následujících 

letech se přihlásily další tři osoby. S poměrně velkým počtem přihlášených přicházejí 

Čakovice, které pro rok 1782 zaznamenávají 34 nekatolíků. Bitětice pro rok 1782 uvádějí 

pouze osm osob. Rovněž osm osob je pro rok 1782 zapsáno u Markvarce. A nový člen přibyl 

pouze jeden a to v roce 1789. Velká Lidmaň (dnes Lidmaň) pro rok 1782 uvádí pouze čtyři 

osoby, ale v roce 1785 se přidaly další dvě osoby a v následujícím roce také dvě. Malá 

Lidmaň (dnes Lidmáňka) zaznamenává pouze rok 1786 s pěti osobami. Jiřičky
104

 mají 

záznam pouze pro léta 1783 a 1786 a v obou případech se jedná o tři osoby. Počet pouhých 

dvou členů vykazuje Bor (1782), Křelovice (1782) a Veselá
105

 (1785). A jednoho jediného 

hlásícího se nekatolíka uvádějí Arneštovice, Hořepník, Kamenice,
106

 Ústrašín, Ctiboř a 

Čížkov.  

Shrnutí informací ze Seznamu duší 1782-1783 nám ukazuje, že nejvíce nekatolíků 

bylo zapsáno v roce 1782, kdy se přihlásilo 219 osob k nekatolickému vyznání, a tím daly 

základ nově vznikajícímu tolerančnímu sboru v Moravči. Rok 1783 již nepřinesl mnoho 

nových členů. Pro většinu vesnic pro tento i následující roky nejsou žádné záznamy, pokud 

ano, jde o evidenci zemřelých. Nově přistoupených bylo velmi málo. Celkem tedy Seznam 

duší udává 274 osob, které se po příchodu Jana Szalatnaye a po založení sboru do něj 

přihlásily.  

Jistou představu o prvních členech moravečského tolerančního sboru (především ve 

vztahu ke katolíkům) je možno si udělat na základě Knihy ohlášek 1794-1826.
107

 Během 

pouhých sedmi let (do roku 1800) se uskutečnilo na 40 sňatků, kdy nejvíce jich bylo uzavřeno 

v roce 1795 (12) a nejméně v roce 1800 (2).  
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Většina manželů byla stejného, tedy helvétského, vyznání, ale objevují se i sňatky 

smíšené. Těchto smíšených sňatků (tedy nekatolík helvétské konfese+osoba 

římskokatolického vyznání) bylo z celkového počtu uzavřených manželství pouze sedm (dva 

v roce 1795, dva v roce 1796, dva v roce 1797, poslední v roce 1798). Katolíci většinou 

pocházeli z blízkého okolí. V roce 1799 byl uzavřen ještě jeden sňatek mezi lidmi odlišného 

vyznání, ale ne odlišného náboženského směru. Jednalo se o sňatek mezi Vobrem z Horních 

Dubenek,
108

 který byl augsburského vyznání, a Barborou ze Ctiboře, která byla vyznání 

helvétského.  

   

3. C. Z ekonomické stránky 

Toleranční sbory byly značně finančně znevýhodněny, a proto otázka o způsobu 

financování je poměrně důležitá. Představu o nich si můžeme udělat na základě dochované 

Účetní knihy z let 1785-1879.
109

 První část je oddělena rokem 1792. Do tohoto roku (včetně) 

jsou příjmy a vydání rozdělena na dvě samostatné složky, od roku 1793 jsou příjmy a vydání 

psána při sobě, dle časové následnosti. 

První příjmy, které jsou v Účetní knize zapsány, jsou vybrané peníze na stavbu 

toleranční modlitebny (1785). Lidi z jednotlivých vesnic máme doloženy jmenovitě a kromě 

vesnic, které jsem již hojně jmenovala v předcházejících kapitolách, zde máme příspěvky i z 

nových míst. Nejvíce příspěvků se vybralo v Moravči – celkem je uvedeno 44 dárců. Celkem 

se na stavbu modlitebny za rok 1785 vybralo 222,32 zlatých a do pokladnice bylo vybráno 

kolem dalších 14 zlatých. V roce 1786 se Moravečtí více soustředili na vybírání do 

pokladnice, ale ještě bylo vybráno i 25 zlatých na modlitebnu. Až od roku 1787 je evidováno 

vybírání peněz na provoz školy, ale rovněž i do pokladnice. V roce 1788 se vybíralo „… na 

kazatelnici a na dláždění v chrámu páně…“
110

 a kolem 35 zlatých se vybralo i do pokladnice. 

Od roku 1789 se začalo vybírat na přestavbu fary (výstavba z kamene) a na štolu. Od roku 

1790 až 1792 se peníze vybíraly pouze do pokladny.  

Výdaje jsou zapsány na den přesně a první položky souvisí se stavbou modlitebny. 

Objevují se zde platby za cihly, za vápno, za prkna, za hřebíky, zedníkům, sklenářovi atd. Ale 

objevují se zde i výdaje: „… dělníkům na kořalku…“.
111

 Celkem výdaje za rok 1785 činily 

296 zlatých. Podle výdajů z roku 1786 práce na modlitebně ještě pokračovaly, ale většina 
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nákladů byla již na provoz (víno, posel) a na vybavení interiéru (např. „… veliká stolice 

barvená…“
112

). Například pro tento rok bylo utraceno necelých 8 zlatých za „… víno na stůl 

páně…“, přičemž na Velikonoce a na Svatodušní svátky bylo koupeno víno dražší než běžně. 

Od roku 1787 byla vydání nejen provozního charakteru, ale i školního. V roce 1788 převažují 

výdaje provozní a v roce 1789, stejně jako v předešlém příjmu, jsou velké výdaje na přestavbu 

fary. Výdaje za přestavbu fary podle Účetní knihy činily necelých 113 zlatých. V letech 1790 

až 1792 se vyskytují výdaje provozního charakteru a výdaje za řemeslníky a jimi používaný 

materiál. 

Za období 1785 až 1792 byl celkový příjem 710,08 zlatých. Ovšem výdaje za toto 

období byly vyšší, v celkové částce 757,38 zlatých. A tak tři členové sboru peníze zapůjčili, 

ovšem jejich vrácení trvalo několik let. 

Od roku 1793 je evidence financí psána dohromady (příjem a výdej) a má přehlednou 

jednotnou formální úpravu. Každý rok je dělen do čtyř úseků – kvartálů, na jejichž konci se 

nachází mezisoučet. Každá finanční transakce je opatřena datem a záznamem o původu, nebo 

využití částky. Téměř za každým sečteným kvartálem se kromě podpisu faráře objevují i 

podpisy členů staršovstva. Konkrétní stav financí na konci roku v tomto období (tedy 1793-

1800) zachycuje následující tabulka. 

 

Tab. č. 1: Stav financí sboru na konci jednotlivých let (do roku 1800) 

Rok Zůstatek Rok Zůstatek 

1793 -11,2 1797 4,3 

1794 -1,1 1798 1,1 

1795 2,3 1799 3,7 

1796 10,4 1800 8,3 

 

Podle záznamů v Účetní knize 1785-1879 se sbor v roce 1793 a 1794 ocital ve 

finančních potížích. Sbor byl u jednotlivců zadlužen i několik let a dluhy splácel obtížně a 

velmi pomalu. Finanční situace se vylepšila až v roce 1795, kdy se sboru dařilo udržet aktivní 

zůstatek v pokladně. Nejčastější výdaje se týkaly provozu bohoslužeb a samotného sboru 

(víno, posel atd.) a hodně financí bylo stále dáváno do řemeslnických prací. Ke konci století, 

kdy docházelo nejen k finanční stabilizaci sboru, ale i k ustálení společenských poměrů, začal 
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sbor splácet starší dluhy. Proto se sbor na přelomu století nacházel v aktivní finanční situaci a 

poměrně konsolidovaný.   

Co se týče platu kazatele, o tom jsem v Účetní knize žádný záznam nenašla. Ale o této 

problematice se zmiňuje sám Jan Szalatnay ve svých Pamětech.
113

 Před odchodem do Čech 

prý Moravečtí svému budoucímu kazateli slibovali 300 zlatých ročně a podle velikosti 

jednotlivých hospodářství i určité množství žita a dřeva. Lidé tyto peníze a naturálie měli 

odevzdávat staršímu z jejich obce a ti vše odevzdali hlavnímu staršímu (kurátorovi). Ten měl 

duchovního čtvrtletně nebo pololetně vyplácet. Sám Jan Szalatnay uvádí, že téměř nikdy 

nedostal všechny peníze, které mu náležely, musel si o ně u některých říkat a několikrát se jim 

připomínat. Kazatelský plat (peníze i naturálie) šel tedy od lidí přes starší přímo 

k duchovnímu (ne přes pokladnu), a proto není zaznamenán v Účetní knize.  

Od roku 1787, kdy Jan Szalatnay jezdil kázat i do Strměch, měl polovinu platu (tedy 

150 zlatých) dostávat od Strměšských.
114

 Ovšem tamní obyvatelé mu pak polovinu z toho, co 

mu měli dávat, odmítli zaplatit a mohli prý za to místní starší.
115

 Nakonec i se získáním druhé 

poloviny svého platu (tedy zbylých 75 zlatých) měl prý také problémy. Až jeden starší 

z Moravče, Martin Hána, se vydal do Strměch, „… aby lid napomenul a k vděčnosti 

probuzoval, by mě svou povinnost zpraviti nezanedbávali. …“.
116

 

Paměti
117

 se zmiňují i o platu prvního školního učitele, kterému moravečský sbor 

sliboval třicet měr žita a od každého usedlíka po čtvrtině sáhu dříví za rok. Ale po čase nastala 

změna a místo žita mu bylo přislíbeno 30 zlatých ve stříbře na rok. Tato úmluva nebyla nikde 

závazně potvrzena, a tak pan učitel, stejně jako Jan Szalatnay, od místních a především od 

přespolních tyto peníze těžko získával. 

 

4. Vývoj do roku 1848  

 

 4. A. Pohled na nekatolictví v Čechách v první polovině 19. století 

Po vydání Tolerančního patentu Josefa II. se k obnoveným evangelickým vyznáním 

v Čechách a na Moravě přihlásilo asi osmdesát tisíc věřících (necelá 2 % populace). Do konce 
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80. let jich přibylo dalších deset tisíc.
118

 Toto velké číslo nám dokazuje, že nekatolické 

povědomí se v českých zemích stále drželo a rekatolizací nebylo „vykořeněno“. 

Během první poloviny 19. století evangelické sbory žily převážně svým vnitřním 

životem a dodržovaly omezení, která byla dána Tolerančním patentem. Do roku 1848 se mezi 

nekatolíky neprojevovaly ani národnostní spory, ani nevraživost.
119

 Většina reformovaných 

sborů byla česká a těch pár německy hovořících helvétů se bez problémů stali jejich členy. 

První polovina „dlouhého století“ byla převážně ve znamení klidu – nekatolíci byli vděčni za 

povolenou náboženskou svobodu, již tedy nepodnikali žádná povstání, ani nevznášeli další 

požadavky.  

Zlepšení poměrů a společenské vyrovnání evangelíků nastalo až v revolučním roce 

1848, kdy bylo vyhlášeno tzv. provizorní nařízení,
120

 které upravovalo vztah katolíků a 

nekatolíků. Toto provizorní nařízení bylo vydané 1. února 1849 mimo jiné rušilo až dosud 

povinná šesti nedělní cvičení v katolickém katechismu a štolový poplatek katolickému faráři. 

Později si evangelíci pořizovali vlastní věže a zvony na své modlitebny (nebo museli - 

dosavadní zvony měly sloužit pouze katolíkům). První kostel s vlastními zvony i věží 

v Čechách byl postaven v Libkovicích na Podřipsku (1855) a na Moravě v Borkovanech 

(1857).
121

 Všechna tato uvolnění značila pouze teoretickou rovnoprávnost – evangelíci byli 

stále věřícími „nižší kategorie“. Provizorium nekatolíkům život tedy značně ulehčovalo, ale 

stále je nezrovnoprávňovalo. Plná a oficiální rovnoprávnost byla zajištěna až od roku 1861 

Protestantským patentem (vydaný 8. dubna), kterým již končí tzv. toleranční doba.
122

 Ten 

zaručoval rovnoprávnost evangelických církví, jak v jejich vnitřním životě, tak i na venek 

k poměru k veřejnosti. Rovnoprávnost se ovšem do praxe neuváděla všude s úplnou 

okamžitostí. Po oficiálním zrovnoprávnění evangelíků se jejich společenství značně vnitřně 

upevnilo a začala jejich větší aktivizace ve společnosti.
123

 

A čí konkrétně byly ty hlasy, které jako první volaly po rovnoprávnosti nekatolíků? Již 

ve 40. letech v souvislosti s rozšiřováním liberálních myšlenek došlo k dalšímu vystoupení 

evangelíků s požadavky.
124

 Nejvýraznějšími osobnostmi byly představitelé pražských 

evangelíků Bedřich Vilém Košut - kalvín - (1819-1893) a Josef Růžička - luterán - (1808-

1872). Ti kromě zrovnoprávnění požadovali i zřízení českomoravské evangelické konsistoře a 
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evangelického oddělení na teologické fakultě. Zároveň vyslovili i požadavek na sjednocení 

obou evangelických vyznání, „… protože obě novodobá vyznání prý byla potomkům českých 

bratří „shora“ vnucena…“. 
125

 Díky náboženskému uvolnění, které rok 1848 přinesl, se 

početní základna nekatolíků rozrostla. Jednak bylo jednodušší než dříve k evangelické církvi 

přestoupit a jednak se evangelictví stalo „symbolem“ revoluce a tím nabylo na své 

přitažlivosti.
126

 

Na přelomu století se vnitřní život evangelických církví do jisté míry ustálil a upevnil 

a vznikla (více či méně) pevná organizační struktura.
127

 Každý sbor měl svého pastora, který 

byl potvrzen guberniem. V čele sboru pak bylo staršovstvo, které bylo stejně jako pastor 

voleno členy sboru. Staršovstvo se zabývalo především hospodářskými záležitostmi. Více 

sborů dohromady (10) tvořilo seniorát: pro helvétskou konfesi v Čechách byly senioráty tři 

(pražský, chrudimský, poděbradský) a pro Moravu dva (západní, východní).
128

 V čele české i 

moravské nekatolické církve stáli superintendenti, které jmenoval císař. Oni pak jmenovali 

seniory do jednotlivých seniorátů. Nejvyšším správním orgánem byla vídeňská konsistoř, jejíž 

členy rovněž jmenoval císař. Členy vídeňské konzistoře byli evangelíci, ale jejich předsedou 

byl katolík, čímž si císař nad evangelíky zajišťoval kontrolu. 

 

4. B. V Moravči 

Jaká byla situace v Moravči v první polovině 19. století, to rovněž popisuje Jan 

Szalatnay ve svých Pamětech. Podle tohoto pramene vypadala situace v Moravči podobně 

jako v předchozím období. Nevraživost a nenávist mezi katolíky a nekatolíky byla, alespoň 

v prvních letech, stále stejného charakteru. Jan Szalatnay popisuje, jaké problémy zde měl již 

od samého počátku: „… Křtil jsem první dítě v přítomnosti báby katolické. A potom brzy se 

přihodilo, že i druhé dítě přinesli ke mně ke křtu a trefil se na to farář Novo-Cerekvický Josef 

Vincentius Rubricius, a když jsem křtil, on se na to díval. Poněvadž pak českého jazyka ještě 

tehdy málo sem byl povědom, musil sem způsob křtění z české Agendy čísti a tím se stalo, že 

ne spolu a stejně šlo lití vody na hlavu dítěte s vyřknutím těchto slov: Já tebe křtím ve jméno 

Otce i Syna i Ducha svatého. Vida to Rubricius, řekl, že to není dobře, že to oboje má spolu 
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v tom okamžení býti jako u katolíků, a udal to ke konsistoři a na krajský ouřad a přišlo to až 

na gubernium. …“.
129

 

Jan Szalatnay byl neoblíbený jen u katolíků z blízkého okolí, ale i v Pelhřimově se 

dočkal nepříjemného „uvítání“. Když Jan Szalatnay začal dojíždět do Strměch a vracel se přes 

Pelhřimov domů, Pelhřimovští se k němu nemile chovali: „…vyjížděl jsem z dolní brány, 

dobytčí hnůj hodili na mně z věže. Já jsem sice hned žaloval pelhřimovskému magistrátovi, a 

také magistrát přísně zapověděl, aby mně žádný ublížiti se neopovážil, ale málo bylo platno. 

…“
130

 Pelhřimovští i Novocerekvičtí nekatolického kazatele stále častovali nějakým 

neuctivým oslovením, např. „… Beranský kněze!…“.
131

  

Od roku 1818, kdy byl Szalatnayův druhý syn, Jan Szalatnay ml., ve Velenicích 

vysvěcen na kněze, se stal moravečským kooperátorem (druhým duchovním pastýřem).
132

 Jan 

Szalatnay st. měl již zdravotní problémy, a tak mu nejprve syn pomáhal ve Strměchách, do 

kterých nemocný otec již těžko dojížděl, a později s postupem nemoci mu přenechal i péči 

nad moravečským sborem.  

Mnoho kazatelů svůj úřad pro nespokojenost a nouzi opustilo, proč tak neučinil i Jan 

Szalatnay? V závěru svých Pamětí uvádí, že i když zde zažil mnoho ústrků, bídy a křivdy, 

byli to jeho věrní posluchači, kteří ho udrželi v Moravči. Například Jan Poláček, mlynář 

z Pavlova, prý kazateli řekl „… abych opuštěním zdejšího stáda Kristova nepřipodobnil se 

nájemníkovi, kterýž vida vlka, an jde, utíká. …“.
133

A tak Jan Szalatnay setrval ve svém úkolu, 

který si na vysoké škole uložil, a v Moravči zůstal 44 let. 

Počet členů je zajímavou otázkou i pro období po roce 1800. Velikost moravečského 

sboru nám může přiblížit Seznam duší z roku 1810.
134

 Seznam je rozdělen podle jednotlivých 

vesnic a jsou zde zaznamenáni nejen dospělí, ale i děti. Přesný počet přihlášených nekatolíků 

ukazuje následující tabulka. 

 

Tab. č. 2: Počet nekatolíků podle Seznamů duší z roku 1810 z jednotlivých vesnic 

Vesnice Dospělí Děti Vesnice Dospělí Děti 

Moraveč 142 110 Střítež 7 1 

Peklůvko 5 8 Ctiboř 5 2 
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Leskovice 29 20 Vysoká Lhota 5 3 

Litohošť 38 33 Veselá 6 1 

Pejškov 36 19 Božejov 2 1 

Čakovice 43 13 Útěchovičky 6 3 

Bitětice 24 10 Proseč
135

 1 5 

Markvarec 18 9 Chmelná 1 1 

Velká Lidmaň 10 12 Metánov 3 1 

Malá Lidmaň 8 8 Svatava 1 2 

Nová Cerekev 7 10 Myslotín 2 0 

Vlásenice
136

 3 2 Černovice 1 0 

Vlásenice
137

 2 3 Čížkov 1 0 

Ondřejov 7 4 Zlátenka 1 0 

 

Nejvíce nekatolíků se hlásilo z Moravče, nejméně z Černovic, Čížkova a Zlátenky. 

V Seznamu se objevuje i celkem 17 katolíků, kteří jsou zmiňováni kvůli svým nekatolickým 

protějškům. Celkem tedy Seznam duší z roku 1810 ve sboru zaznamenává na 414 dospělých a 

281 dětí (celkem 695 nekatolíků). 

V porovnání se Seznamem duší z let 1782-1783 (1790) zde vidíme poměrně nárůst 

počtu členů. Největší nárůst můžeme vidět v samotné Moravči, kde se počet nekatolíků zvýšil 

o 88 osob. Všechny ostatní „tradiční“ obce vykazovaly rovněž nárůst, ale většinou tak do 10 

osob. K úbytku nekatolíků došlo jen v některých vzdálenějších obcích. Ale zároveň se 

objevují také nová místa s výskytem nekatolíků. O celkovém navýšení hovoří samotná čísla -

Seznam duší 1782-1783 (1790) udává 274 osob nekatolického vyznání a Seznam duší 1810 

eviduje 414 dospělých a 281 dětí. 

Pro další vývoj členské základny moravečského sboru máme k dispozici ještě jeden 

Seznam duší, a to z roku 1822.
138

 Opět rozděluje dospělé i děti a zároveň eviduje i katolické 

protějšky. Konkrétní čísla z jednotlivých míst znázorňuje následující tabulka. 

 

Tab. č. 3: Počet nekatolíků podle Seznamů duší z roku 1822 z jednotlivých vesnic 

Vesnice Dospělí Děti Vesnice Dospělí Děti 

Moraveč 176 110 Ondřejov 6 5 

Peklůvko 15 8 Střítež 11 4 

Leskovice 34 20 Ctiboř 2 0 

Litohošť 45 25 Jindřichův Hradec 1 0 

Pejškov 21 13 Kamenice 1 0 

Čakovice 30 16 Myslotín 2 1 
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Bitětice 18 10 Lipice 2 6 

Rovný
139

 3 2 Nová Cerekev 15 15 

Markvarec 14 10 Čížkov 1 2 

Velká Lidmaň 9 6 Chmelná 7 5 

Malá Lidmaň 9 3 Proseč 4 5 

Rytov
140

 1 2 Útěchovičky 6 4 

Vlásenice-Drbohlavy 4 2 Vysoká Lhota 5 6 

Nová Ves
141

 3 1 Veselá 4 3 

Zlátenka 2 2 Častkovice 2 2 

Vyskytná 2 4    

 

Nejvíce nekatolíků bylo zapsáno opět v Moravči (i s dětmi 286). Ale celkem se ke 

sboru přihlásilo na 455 dospělých a 292 dětí – tedy dohromady 747 nekatolíků.  

V porovnání s předchozím Seznamem duší z roku 1810 počet nekatolíků ve sboru opět 

stoupl, ale ne již tak razantně jako v předchozím období (1782/83-1810). Tento Seznam uvádí 

pouze o 41 dospělých a o 11 dětí více. Počet nekatolíků mezi lety 1810 až 1822 tedy celkem 

stoupl o 52 osob. Nápadně se zvýšil i počet smíšených manželství – Seznam z roku 1810 jich 

uvádí pouhých 17, ale Seznam z roku 1822 jich zaznamenává o celých 20 více. 

Otázku smíšených sňatků a párů nám opět dokládá již výše zmíněná Kniha ohlášek 

1794-1826. V období od roku 1800 až 1826 došlo k uzavření 130 sňatků - nejméně sňatků 

bylo uzavřeno v roce 1804 (1) a nejvíce v roce 1819 (11). Z celkového počtu sňatků bylo 13 

sňatků smíšených, ale první smíšené sňatky byly uzavřeny až v roce 1818 (tedy od posledního 

smíšeného sňatku – 1798 - s odstupem 20 let). Do té doby byly uzavírány pouze sňatky čistě 

nekatolické, což nám může značit, že do roku 1818 nevraživost mezi katolíky a nekatolíky 

ještě stále existovala. Ve druhé polovině 20. let patrně docházelo k uklidnění poměrů ve 

společnosti a mezi lidmi se asi až teď naplno začala projevovat tolerance. 

Jak jsem již předeslala, důležitou otázkou byly finance sboru. Ekonomickou stránku 

sboru opět přibližuje Účetní kniha 1785-1879. Příjem a výdej sboru jsou psány pohromadě a 

položky jsou zapisovány chronologicky. Každý rok je opět dělen na čtyři kvartály a každý je 

ukončen hromadným součtem a podpisem faráře a třech členů staršovstva. 

První dekáda (1801-1810) byla ve znamení vždy kladných konečných zůstatků. Pouze 

v roce 1803 se finance velmi blízko přiblížily nule. Na konci prvního kvartálu bylo ve 

sborové pokladně jen 9 krejcarů. I v roce 1807 se na pokladně projevila finanční krize, na 
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konci roku se v pokladně nacházelo pouze 54 krejcarů. Nejčastější výdaje byly provozního 

charakteru, anebo na řemeslnické práce. Příkladem takového výdaje provozního charakteru je 

i položka na „… spravení kalicha jenž se zlámal…“
142

 z roku 1804, který byl k bohoslužbám 

nutně potřeba. V prvních letech se stále objevují výdaje za řemeslníky a materiál, ale těchto 

položek je již méně než v předchozím období a jejich počet se postupně ještě snižuje. Podle 

této informace k nějakým dostavbám ještě stále docházelo, ale pravděpodobněji než o 

dostavování se jednalo o vlnu přestaveb, která v důsledku trouchnivění staveb původních, 

nastala. Jasným příkladem byla přestavba školy v roce 1810, na kterou se mezi lidmi vybíralo. 

Příspěvky se pohybovaly ve výši 6,15 – 0,45 zlatých. Ve výdajích se objevují i položky na 

studenty a vdovy po zemřelých kazatelích. Tato skutečnost nám může značit, že finance sboru 

na tom byly asi již o něco lépe, když si mohli dovolit „provoz charity“. Na konci tohoto 

období je psán příjem 715,54 zlatých a výdej 402,5. V pokladně tedy na konci období zůstalo 

243,49 zlatých. 

Ve druhé dekádě (1811-1820) se stále objevovaly výdaje provozního typu a výdaje na 

řemeslníky, ale rozhodně tento typ výdaje již nepřevládal. Čím dál častější se stávaly výdaje 

typu charitativního, což nám opět asi značí jistou finanční schopnost a rozšíření možností 

sboru. Tuto změnu vidíme především na výdajích pro vdovy a sirotky, studenty, anebo na 

modlitebny a školy nově se utvářejících nekatolických sborů. Například v roce 1812 se 4,5 

zlatých vybralo „… při sbírce na školu těšínskou…“,
143

 anebo v roce 1811 „… na chudou 

církev na Moravě v kraji hradišském na panství Vsetínském ve vsi Roučka k vystavení 

modlitebnice…“
144

 Moravečtí přidali 10,3 zlatých. Další způsob angažovanosti sboru ve 

společnosti byly příspěvky potulným chudým např. „… žebrákovi Matoušovi hulvátovi…“.
145

 

Od roku 1818 je Kniha psána i jiným písmem, od tohoto roku se o finanční evidenci začal 

starat Jan Szalatnay ml., který svému otci se sborem vypomáhal a poté kazatelský úřad 

převzal. Pro toto období je charakteristická přeměna sborových výdajů. Hlavním typem 

výdajů už nejsou stavby, i když se stále objevují, ale čím dál více peněz je poskytováno 

chudým a potřebným. Na konci tohoto období byl celkový příjem 117,39 zlatých a výdej 

100,48 zlatých. V pokladně tedy do dalšího období zůstalo 16,51 zlatých. 

Třetí období (1821-1830) se liší již formou svého zápisu. Mizí předchozí rozdělení na 

kvartály, příjem i výdej je psán chronologicky a konečný součet je proveden až na konci roku. 

Zápis je tedy jednodušší a přehlednější. Některé záznamy jsou již natolik strohé, že ani 
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 Sbor českobratrské církve evangelické v Moravči: Účetní kniha, s. 45 (v kapitole církevní příjem a výdej). 
143

 TAMTÉŽ, s. 78. 
144

 TAMTÉŽ, s. 73. 
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 TAMTÉŽ, s. 80. 



26 
 

neudávají, odkud se peníze vzaly, nebo na co půjdou. Stále pokračují výdaje na opravy, ale ty 

už nejsou dominantní, jako tomu bylo v prvních letech. Sbírky sociálního charakteru, které 

byly typické pro druhé období, se již také umírnily. Pro celé toto období je nejčastějším 

zápisem „do pokladnice“, s nejběžnějším příspěvkem do 2 zlatých. Sbor začal šetřit, protože 

roku 1824 došlo k jeho zadlužení, které pokračovalo i v následujících letech. V roce 1830 se 

dluh zastavil na 91,2 zlatých. Dluh byl pravděpodobně způsoben koupí dalšího pozemku od 

Jana Soukupa, jehož odkup se uskutečnil již v předchozím roce, ovšem až nyní došlo na 

zaplacení. Pozemek stál rovných 100 zlatých. Tato částka sbor velmi zadlužila, a proto se 

soustředili především na vybírání peněz do pokladny a šetření.  

Dluhy tedy nadále pokračují i v dekádě čtvrté (1831-1840). Pro celé toto období jsou 

typické pouze nutné výdaje. Již se nepodnikají žádné sbírky na chudé. Sbor po celou tuto 

epochu sám řeší tíživou finanční situaci. Předchozí zadlužení sboru se postupně zmenšuje, ale 

první dva roky ještě stále přetrvává. V roce 1831 sbor dlužil 45,13 zlatých a v roce 1832 již 

jen 21,43 zlatých. Od roku 1833 (desátý rok od zadlužení) měl sbor již zase aktivní finanční 

hodnoty, i když v pokladnici se nacházel pouze 1 zlatý. Aktivní finance se sboru podařilo 

udržet až do roku 1837, ale zůstatek na konci každého roku nebyl nikdy nijak velký. Od roku 

1835 do roku 1837, kdy se tedy sbor na chvíli držel v kladných hodnotách, počet oprav na 

církevních objektech zase o trochu vzrostl. Ale od roku 1838 se sbor dostal opět do dluhů. 

Podle zápisu v Účetní knize za to může oprava fary, která proběhla v roce 1834, a až nyní 

došlo k jejímu placení. Sbor na konci roku dlužil 478 zlatých. V následujícím roce došlo ještě 

k navýšení dluhu, protože objekty potřebovaly neodkladné opravy (např. oprava střechy na 

škole). V roce 1840 se dluh vyšplhal na celkovou částku 581,35 zlatých. 

Poslední námi sledované období (1841-1848) začíná pro sbor neradostně. Do nového 

desetiletí opět vstoupil s dluhy, a ne zrovna malými. Rok 1841 byl zakončen s dluhem ve výši 

561,12 zlatých, roku 1842 se dluh vyšplhal na 591,9 zlatých. V těchto pro sbor jistě nelehkých 

dobách se opravy neprováděly téměř žádné a na vdovy se vybíralo pouze jednou. Na lepší 

časy se začalo blýskat v roce 1843. „… Nejjasnější mocnář a král pruský Fridrich Wilhelm,
146

 

ráčil zaplatiti církvi moravečské dar…“,
147

 který činil 175 zlatých. Sbor sice na konci tohoto 

roku ještě dlužil 307,5 zlatých, ale darem si velmi pomohl ke snížení svého dluhu. I rok 1844 

byl pro sbor příznivý. V Účetní knize se tehdy objevil zápis: „… přispění od veleslavného 

Gustava Adolfského náboženského ústavu z Lipska…“
148

 se do moravečkého sboru dostalo 
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 Jedná se o pruského krále Fridricha Viléma IV. 
147

 Sbor českobratrské církve evangelické v Moravči: Účetní kniha, rok 1843 (kniha zde již není stránkovaná). 
148

 TAMTÉŽ, rok 1844. 
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dalších 353 zlatých a 5 krejcarů. I přes tento štědrý dar z Lipska se sbor ještě na konci roku 

1844 ocital v dluzích, ovšem již nepatrnou částkou 11,19 zlatých. Roku 1845 přišel další dar 

z Lipska tentokrát v obrovské výši 2 490,36 zlatých. Díky těmto darům se finanční situace 

sboru značně zlepšila a peníze byly, kromě zaplacení dluhů, použity hlavně na opravy 

sborových objektů. Dary z Lipska přišly i v následujících letech, a to v letech 1846 a 1847. 

Z jakých konkrétních důvodů byl tak velký finanční obnos do Moravče poslán, zatím nevím, a 

ani v žádné literatuře jsem o podobné zahraniční výpomoci nedočetla. Jestli tato dotace byla 

poskytnuta pouze moravečskému sboru, nebo i nejbližším nekatolickým sborům v Horních 

Dubenkách a Humpolci (oba augsburského vyznání), nebo snad jinému nekatolickému sboru 

v Čechách, je zatím stále předmětem mého bádání. Sbor tedy revoluční rok 1848 zakončil 

aktivní finanční bilancí v celkové výši 2 200 zlatých a 10 krejcarů ve stříbře. Jak poslední 

období začínalo s dluhem, kde byla velmi malá šance ze strany sboru na jeho umoření, tak na 

konci období měl sbor nejen dluhy zaplacené, ale i opravené budovy. Celkový příjem za rok 

1848 byl 2 315,15 zlatých ve stříbře a výdaje byly pouhých 115,5 zlatých.  

První dvě desetiletí byla ekonomika moravečského sboru kladná a to natolik, že se 

mohl sbor ještě angažovat společensky a finančně vypomáhat potřebným. Nejvíce se to 

odráželo v druhém desetiletí, kdy sbírek charitativního typu bylo čím dál více a naopak výdaje 

na stavby začaly ustupovat do pozadí. První velké zadlužení přišlo v roce 1824 kvůli koupi 

pozemku a z tohoto zadlužení se sbor dostal až v roce 1832. Pak následovalo pár let s aktivní 

finanční bilancí, ovšem ne dlouhodobou. V roce 1838 se sbor opět zadlužil a to do takových 

částek, že dostat se z nich se podařilo až v roce 1845, a to především díky darům ze zahraničí. 

V tomto období, kdy se sbor potýkal s vysokými dluhy, mizí jakékoliv druhy charity. Sbor se 

omezil jen na nejnutnější opravy a nákup nejpotřebnějších provozních věcí. Po obdržení darů 

ze zahraničí se finanční situace sboru značně zlepšila a námi sledované období se v Moravči 

zakončilo s více jak dvěma tisíci zlatými v pokladně. 

Obecně byly peněžní sbírky do pokladny organizovány hromadně, anebo šlo o 

náhodné dary od jednotlivců. Výdaje na řemeslníky a materiál stále trvaly, ale již nebyly tak 

velké jako před rokem 1800, kdy se všechny objekty stavěly nově „na zeleném“. Po roce 1800 

šlo jen o přestavby budov do kamene a běžné opravy. Každoročně se objevovaly položky za 

kostelníka a kominíka, a to vždy na konci daného roku, anebo na začátku roku nového.  

 

Závěr  
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 Na závěr bych ráda shrnula poznatky, které prameny o moravečském tolerančním 

sboru vypovídají. Zajisté zajímavou otázkou je početní velikost sboru. Jak nám ukázaly 

Přihlášky a Seznamy duší, počet členů stále stoupal. Zpočátku byl nárůst poměrně značný - z 

274 nekatolíků zapsaných v Seznamu duší z let 1782-1783 na 414 dospělých a 281 dětí 

(celkem 695) ze Seznamu duší 1810. Za tento prvotní nárůst nejspíše mohla již přesnější 

informovanost lidí o existenci Tolerančního patentu a jejich dodatečné přestupy. Za rozšíření 

nekatolictví do širšího okolí jistě mohl i samotný vznik tolerančního sboru. Nárůst členů do 

sepsání dalšího Seznamu duší v roce 1822 nebyl již tak razantní - ze 414 dospělých a 281 dětí 

na 455 dospělých a 292 dětí (celkem 747), ale stále můžeme hovořit o přírůstku. Za to 

nejspíše mohlo již jisté ustálení poměrů ve společnosti a především stálé rozdělení na 

„katolické“ a „nekatolické“ rody. Vývoj členské základny a společenské situace by bylo 

zajímavé porovnat s již výše zmíněnými nedalekými sbory v Horních Dubenkách a Humpolci 

a ověřit tak, jestli vývoj v Moravči byl obdobný jako v jiných sborech, anebo jestli šel svou 

specifickou cestou. 

 Otázku vztahů mezi katolíky a nekatolíky v Moravči je možno posoudit v Knize 

ohlášek 1794-1826. První smíšený sňatek byl uzavřen až v roce 1795, ale bohužel nevíme, 

jestli do té doby doopravdy žádné smíšené manželství uzavřeno nebylo, anebo bylo 

zaznamenáno v nějakém starším pramenu, který se nám nedochoval. Ovšem jestli tento sňatek 

v roce 1795 byl skutečně první, může to značit určitou nevraživost a nedůvěru mezi oběma 

tábory. Tím by se 90. léta stala dobou prvního usmíření. Smíšené sňatky ani poté nebyly zcela 

časté, což nám dokládá i dvacetiletý interval v letech 1798 až 1818, během něhož nedošlo 

k uzavření žádného smíšeného manželství. Po překonání tohoto období začalo docházet ke 

smíšeným sňatkům častěji a to by mohlo značit určité vylepšení vztahů mezi katolíky a 

nekatolíky a možná i konečné usmíření. I Jan Szalatnay ve svých Pamětech zaznamenává 

špatné vztahy mezi oběma skupinami, ale v pozdější době, tedy několik let před svou smrtí, se 

o těchto sporech již nezmiňuje. Ale nevíme, zda je to proto, že už pominuly (nebo minimálně 

ztratily na své intenzitě), anebo proto, že se přenesly na jeho syna, který mu vypomáhal, a 

sám Jan Szalatnay st. již nebyl tím hlavním terčem útoků. Podle situace i na jiných místech 

v Čechách soudím, že spory se spíše pomalu vytrácely právě díky uklidnění společnosti, 

zvyknutím si obou skupin na sebe a jistému „vyčichnutí“ nesvárů. Takže 20. léta bych 

označila za dobu, kdy dochází již k plnému usmíření a životy příslušníků obou skupin se 

začínají navzájem bezkonfliktně prolínat. 

 Finanční otázka byla pro nově vznikající toleranční sbor asi nejzásadnějším 

problémem. Jelikož nekatolické církve nedostávaly žádnou podporu od státu, bylo materiální 
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zabezpečení sboru čistě v režii věřících. Zachování poplatků katolickému farářovi a velké 

finanční zatížení kvůli výstavbě objektů přinášelo prostým lidem neúnosné výdaje a následně 

i nedostání svých slibů. V prvních letech to vypadá, že sbor neměl finanční potíže, ale to je 

tím, že velké finanční výdaje se platily dodatečně až po několika letech. Takže v počátečních 

letech se začalo s výstavbou všeho potřebného, ale až po čase, když se mělo dodatečně splácet 

a přišly i první velké opravy postavených budov, se peněz nedostávalo a v roce 1792 se sbor 

zadlužil. Zadlužení trvalo několik let, ale do nového století se vstupovalo s aktivní finanční 

bilancí. Další zadlužení (v podstatě ze stejných důvodů) nastalo i v roce 1824 a 1838. Ovšem 

od roku 1845 se sbor nacházel již v poměrně dobré finanční situaci. Zkrátka jelikož se sbor 

financoval pouze z vlastních zdrojů, neměl prostor na zbytečné výdaje (někdy ani na nutné 

výdaje). I Jan Szalatnay odpustil lidem jejich neschopnost dostát svým platebním 

povinnostem a vytrval ve své práci a to především pro její podstatu.  

Spletité osudy nekatolictví v českých zemích zajisté nekončí rokem 1848, kdy tedy 

došlo k prvnímu uvolnění znevýhodňujících podmínek. Následně přišla rovnoprávnost a po 

vzniku první československé republiky spojení helvétské a augsburské konfese 

v Českobratrskou církev evangelickou. Ale další osudy nekatolictví a pohledu na něj jsou již 

dalším tématem.  

 

V současné době má sbor Českobratrské církve evangelické v Moravči 190 věřících a 

současným v pořadí osmým farářem je od roku 2008 Daniel Matějka. Bohoslužby se zde 

konají každou neděli od 9. 30 v místním kostele a děti během nich mají tzv. nedělní školu. 

Kromě bohoslužeb sbor pravidelně pořádá i kulturní akce v podobě např. koncertů, anebo 

různých akcí pro děti, jako jsou výlety a tábory. 
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Obr. č. 3: Interiér kostela (foto Gabriela Krejčová Zavadilová, 2012): a) Stůl Páně, b) Empora 

s varhany v levé části kostela, c) Empora pro pěvecký sbor v pravé části kostela. 

Obr. č. 4: Fara českobratrské církve evangelické v Moravči (foto Gabriela Krejčová Zavadilová, 

2012). 

Obr. č. 5: Náhrobky prvního moravečského kazatele Jana Szalatnaye a jeho rodiny (foto 

Gabriela Krejčová Zavadilová, 2012). 

Obr. č. 6: Vývoj počtu dospělých členů sboru dle Seznamů duší (pouze místa, která se ve 

všech Seznamech opakují). 

Obr. č. 7: Finanční situace sboru na konci daného období. 
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Obr. č. 1: Mapa výskytu nekatolíků, kteří se alespoň jednou zapsali k moravečskému sboru 

(podle Seznamů duší) 
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Obr. č. 2: Kostel českobratrské církve evangelické v Moravči (současný vzhled) 
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Obr. č. 3: Interiér kostela (současný vzhled) 

a) Stůl Páně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Empora s varhany v levé části kostela 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Empora pro pěvecký sbor v pravé části kostela 
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Obr. č. 4: Fara českobratrské církve evangelické v Moravči (současná podoba po 

rekonstrukci v roce 2010) 
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Obr. č. 5: Náhrobky prvního moravečského kazatele Jana Szalatnaye a jeho rodiny (zprava: 

Jan Szalatnay mladší, Jan Szalatnay, manželka Lydie, náhrobek nečitelný, ale nejspíše 

manželka Jana Szalatnaye ml.)  
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Obr. č. 6: Vývoj počtu dospělých členů sboru dle Seznamů duší (pouze místa, která se ve 

všech Seznamech opakují) 
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Obr. č. 7: Finanční situace sboru na konci daného období 
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Resumé 

 

 Tato práce se zabývá problematikou Tolerančního patentu a po něm následujícím 

obdobím, během kterého došlo k velkým změnám v možnostech náboženství a tím vůbec 

v celé společnosti. 

 V první části práce je nastíněna situace před vydáním Tolerančního patentu, tedy do 

roku 1781. Do té doby bylo v českých zemích státem povolené pouze římskokatolické 

náboženství, i když ve společnosti stále přežívalo podvědomí nekatolické. Náboženskou 

nejednotu v zemi i přes velké přání a snahu panovníka je možno vidět především na 

přetrvávajících lokálních nepokojích a žádostech o povolení nekatolických sborů. Tajní 

nekatolíci byli snaživě vyhledáváni i v Moravči a okolí a to díky horlivým snahám 

nedalekého katolického faráře Vincence Josefa Rubricia.  

 Druhá část se snaží přiblížit celkový význam a podstatu Tolerančního patentu. 

Toleranční patent byl skutečně „jen“ toleranční, v žádném případě nešlo o úplnou svobodu 

vyznání anebo rovnoprávnost mezi katolickými a nekatolickými náboženstvími. Byl něco 

zcela nového a převratného, jeho velký význam v něm spatřovali již současníci. Proto se jeho 

šíření po českých zemích odehrávalo ne zcela tradičním způsobem.  

 Třetí část je zaměřena již konkrétně na námi sledovaný moravečský sbor. Tato část je 

zaměřena jen na počáteční a nejnepokojnější léta (tedy do roku 1800). Sledujeme tedy těžké 

začátky nově vznikajícího sboru, především problémy se získáním vhodného kazatele a 

výstavbu potřebných objektů. Zde se řeší i nezbytná otázka prvních členů a finanční vývoj 

sboru, který byl zcela v režii příslušníků sboru. Sbor se tedy několikrát ocitl v dluzích. 

 Poslední část popisuje situaci v novém století tedy do roku 1848. První desetiletí 19. 

století byla, jak v Moravči tak i na jiných místech Čech, ještě lety poměrně neklidnými a 

společnost se stále ostře dělila na katolíky a nekatolíky. Ve dvacátých letech dochází již 

k prvnímu uklidnění a mizení sporů mezi oběma skupinami a společnost se začíná pomalu 

kompletovat a prolínat do jedné, nerozdělené, společnosti. Tak tomu bylo i v Moravči, kde se 

lidé vedle sebe již naučili žít a sbor se mohl nerušeně rozvíjet. Otázka členské základny a 

finanční situace sboru není ponechávána stranou ani pro toto období.  

 

 

 

 


