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Úvodem

�
Nebot� kde je tvuj
poklad, tam bude
i tvé srdce.
Matouš 6,21

Na každou stavbu se můžeme dívat různýma očima.

obvyklá secesní stavba, strohá trojlodní bazilika, zdobená

Pohledem stavitele, architekta, dítěte, poutníka či

pískovcovými prvky. Do její duše a do toho, co v sobě kostel

kolemjdoucího. Každý z nich uvidí něco jiného, něco jiného

skrývá, pronikneme teprve, když se pozorně zadíváme

ho zaujme.

a dokážeme rozumět řeči symbolů.

Co však není na první pohled viditelné, je duše stavby. Ta je

Teprve pak se nám kostel skutečně otevře a my můžeme

ukryta v symbolech, které mluví jen k těm, kdo je dokážou

vejít…

přečíst. A stejné je to i s kostelem svatého Jana Nepomuckého
ve Štěchovicích. Na první pohled je to jen ne zcela
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�
MATeJ RADA

� jsi nás pro sebe
StvoRil
a neklidné je naše srdce,
� v Tobe.
�
dokud nespocine
Svatý Augustin

V roce 1853 zemřel ve Štěchovicích obchodník s dřívím Matěj
Rada. Byl úspěšným podnikatelem, ale zároveň člověkem
hluboké víry. Měl svůj sen. Chtěl postavit kostel, který bude
unikátní a který se stane znamením naděje pro lidi, kteří se
v tomto kraji živili těžkou prací na řece a často v důsledku
záplav přicházeli jak o jmění, tak i o svoje blízké.

Ve své závěti odkázal 20 089 zlatých a 37 krejcarů na koupi
pozemku a vybudování kostela s farou a hřbitovem ve
Štěchovicích. Pozemek byl získán roku 1889. Až téměř 60 let
po smrti štědrého dárce byl vystaven chrám, v jehož stínu,
o pár metrů dál na farním hřbitově, Matěj Rada klidně
odpočívá a očekává vzkříšení svého těla.
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SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ

�
� Tys vyvolil kneze
Boze,
�
a mucedníka
Jana za obhájce
�
práv církve a za strázce
�
zpovedního
tajemství; dej,
�
at� následujeme príklad
jeho
� � plníme
�
statecnosti
a verne
�
sluzbu,
ke které jsi nás povolal.
Prosíme o to skrze Tvého Syna
� Krista, našeho Pána,
Jezíše
nebot� on s Tebou v jednote�
� a kraluje
Ducha svatého zije
�
�
� Amen.
po všechny veky veku.
Vstupní modlitba na svátek
svatého Jana Nepomuckého

Svatý Jan Nepomucký pocházel z jihozápadních Čech.
Ztělesňoval ideál znalce Božích tajemství, který pilným
studiem a kázní usiloval o mravní dokonalost. V úřadě
generálního vikáře věrně plnil své povinnosti, hájil práva církve
a její svobodu proti zvůli krále Václava IV. a zakusil za to
od něj mnohá bezpráví. Když po velkém trýznění a mučení
pro svou věrnost povolání a mlčenlivost dodýchal, byl shozen
z Karlova mostu do řeky Vltavy. Jeho osud je svědectvím pevné
vůle zaměřené k pravdě a spravedlnosti.

Je patronem lodníků, vorařů, vodáků a přímluvce v nebezpečí
záplav a za ochranu mostů. A protože Štěchovice a okolí
byly často sužovány povodněmi a zdejší lidé byli živi z vody,
byl svatý Jan Nepomucký zvolen patronem zdejšího nového
kostela.
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archa

�
�
� Noemu: „… Udelej
I Rekl
BUh
�
si archu z goferového dreva.
�
�
V arše udeláš
komurky
�
a vysmolíš ji uvnitr� i zvencí
�
smolou. A udeláš
ji takto:
� sta loket,
Délka archy bude tri
� padesát loket a výška
šírka
�
tricet
loket. Archa bude mít
�
svetlík;
na loket odshora jej
� a do boku archy vsadíš
ukoncíš
� Udeláš
�
dvere.
v ní spodní,
�
druhé i tretí
patro.
�
První Mojzíšova
6,13-16

Kostel, postavený v kraji často postihovaném povodněmi,

korábu naplněného až po okraj všemi druhy živočichů. Stačí

nabízí útočiště podobně jako Archa Noemova ve Starém

kostel obejít, zdvihnout hlavu vzhůru a ocitnete se v Arše

zákoně. Tyčí se na jediném kopci ve Štěchovicích a zůstává

na Araratu.

také jediným bezpečným místem při záplavách.
Kostel je však novou Archou. Proto jsou mezi zobrazeními
Když se na stavbu podíváme směrem od hřbitova, uvidíme

zvířat i lidské tváře. Na rozdíl od starozákonní Archy, kam Noe

s trochou fantazie přesnou kopii archy i s jejími patry, pevně

nesměl vzít kromě své rodiny žádného dalšího člověka, tato

uzamknutými dveřmi bez kliky, tak, jak ji Hospodin poručil

nová Archa poskytuje záchranu všemu tvorstvu.

zhotovit Noemovi. Podesta z šedomodrého kamení je jako
hladina vod, na kterých archa pluje. Kostelní věž připomíná
vztyčenou lodní plachtu. Pískovcové motivy zvířat nahoře pod
střechou, na věži a v průčelí kostela umocňují dojem Božího
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�
�
Vez KOSTELA

�
� do celého
A rekl
jim: „Jdete
� a kazte
� evangelium
sveta
�
��
všemu stvorení.
Kdo uverí
�
�
a prijme
krest,
bude spasen...“
Marek 16,15-16

Z druhé strany kostela směrem od fary jsme ohromeni věží.

neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj

Vztyčena nad vodami Kocáby a Vltavy připomíná obraz

byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je

znovustvoření, symbol vyvolení a Hospodinovo požehnání

odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.

tomuto místu. Na počátku se nad vodami vznášel jen Duch

Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali

Hospodinův.

více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý,
kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu,
aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází

Na věži, přímo pod zvonem, jsou do všech světových stran

ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.

umístěny symboly čtyř evangelistů: Matouše, Marka, Lukáše

(Jan 3,16-21)

a Jana. Jsou jimi hlava člověka, lva, býka a orla. Hlásají
evangelium celému světu. Kruh na kříži napovídá, v čem má
člověk hledat smysl života.

Věž kostela se tyčí jako maják nad Štěchovicemi, přitahujíc lidi
a ukazujíc jim cestu ke spáse.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh
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�
��
SPODNÍ cÁST VezE

� ty jsi
A já ti pravím, ze
Petr (skála); a na té skále
zbuduji svou církev a brány
�
pekel ji nepremohou.
Matouš 16,18

Blízkost řek Vltavy a Kocáby a zeleň, která kostel obklopuje,
připomínají končiny biblické Cesareje Filipovy, místo, kde
pramení řeka Jordán, a Ježíšův rozhovor s Petrem. Ježíš
mu zde položil otázku: Za koho mě pokládáte vy? A Petr
odpovídá: Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého. Kristus mu
v odpověď říká: A já ti pravím, že ty jsi Petr (skála); a na té skále
zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. (Matouš 16,18)

Tuto událost symbolizují kvádry lemující spodní část věže,
ve které je uvnitř ukryta křestní kaple. Právě tam, stejně jako
tehdy Petr u pramene řeky, lidé vyznávají svoji víru a nechávají
se pokřtít. Se křtem, který se odehrává uvnitř, koresponduje
zvenčí vitrážové okno s pískovcovou plastikou Jana Křtitele.
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KALVÁRIE

�
� � stály jeho
U Jezíšova
kríze
matka a sestra jeho matky,
Marie Kleofášova a Marie
�
Magdalská. Kdyz� Jezíš spatril
�
matku a vedle ní ucedníka,
�
kterého miloval, Rekl
matce:
�
� syn!“ Potom
„zeno,
hle, tvuj
�
�
Rekl
tomu uCedníkovi:
„Hle,
tvá matka!“ V tu hodinu ji
�
�
�
onen uCedník
pRijal
k sobE.
Jan 19,25-27

Již zdálky upoutá pozornost každého návštěvníka působivá
plastika Kalvárie nad hlavním vchodem do kostela. Ve spodní
části je lebka představující Golgotu (horu, na níž byl Ježíš
ukřižován) a nad ní sám ukřižovaný Kristus. Po stranách vedle
kříže stojí jeho blízcí – matka Maria a Jan s anděly, kteří jsou
spolu s ním ve chvílích opuštění a smrti.

Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale
my kážeme Mesiáše ukřižovaného.
(1. Korintským 1,22)

Štěchovická
30/31

archa

pelikán

Kdyz� had zahubí jeho
�
mládata,
létá pelikán tak
vysoko nad hnízdem, prudce
�
mává krídly,
az� se zraní
a potom nechává stékat
kapky své krve na mrtvá
�
ptácata;
tato se potom znovu
�
probouzejí k zivotu.
Eusebius

Zvenčí v horních rozích západní předsíně najdeme dvakrát
po sobě z pískovce vytesaného pelikána. Není to jen jedno
z mnoha zvířecích vyobrazení připomínajících náklad archy.
Motiv pelikána drásajícího si svá prsa, aby nakrmil své děti,
se stal symbolem Kristovy oběti na kříži. Pelikán je atributem
personifikované křesťanské lásky. A také jeho umístění poblíž
Kalvárie zdůrazňuje, jak Kristus miloval nás.

Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
(1. Janův 4,8)
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VSTUP DO KOSTELA

� hle, tak
Potom jsem videl,
� by ho nikdo
veliký zástup, ze
�
nedokázal secíst,
ze všech
� národu� a jazyku,
�
ras, kmenu,
� trunem
�
�
jak stojí pred
a pred
� Beránkovou, obleceni
�
tvárí
v bílé roucho, palmové
ratolesti v rukou.
Zjevení 7,9

Po vstupu do vnitřního prostoru kostela nás zaujme čistota

útlaku se k těmto svatým utíkali lidé s touhou po svobodě.

linií a kompaktnost stavby. Dojem monolitu vzbuzuje surový

Tito čeští patroni a ochránci jim připomínali, kde hledat

beton, ze kterého jsou stropy i sloupy. Pevný a jednotný jako

identitu a „domov“ českého národa.

víra. Chybí tu těžkopádně přezdobené sochy a obrazy.
Na protější straně kostela je ve vitrážovém okně svatý Josef –
Světlo do kostela proniká přes barevné půlkruhové vitráže.

patron stavitelů. Nad bočním vchodem do kostela se nachází

Na nich jsou zobrazeni ti, kteří jsou pilíři české víry – čeští

okno s písmeny JHS. Původně řecká zkratka Ježíšova jména

národní patroni: svatý Václav, svatá Ludmila, svatý Vojtěch

bývá v češtině překládána také jako „Ježíš, hříšných spasitel“.

a v době vzniku kostela blahoslavená Anežka Česká
(svatořečená v listopadu 1989, jen několik dní před
vypuknutím sametové revoluce). V době národního obrození
a ještě mnohokrát v časech politického či náboženského
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SLOUPY A PODLAHA

� mnoho
Jako je v jednom tele
údu� a nemají všechny stejný
úkol, tak i my, ac� je nás
�
mnoho, jsme jedno telo
v Kristu a jeden druhému
�
slouzíme
jako jednotlivé údy.
�
� 12,4-5
rímanum

Pohled do vnitřku kostela vyvolává pocit harmonie. Rovná

jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou

teraco podlaha a mohutné betonové sloupy vyzařují pevnost

jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem.

a jednotu.

(1. Korintským 12,12)

Každý sloup je v podlaze zasazen do mozaiky ve tvaru kruhu,

Rovná podlaha je znamením pevného základu každého

znamení příslibu života věčného. Sloupy jsou jako jednotliví

věřícího člověka, jímž je Bůh.

lidé, kteří skrze víru jedno jsou. Stačí se ale podívat na hlavice
pilířů a člověk užasne. Každá hlavice, zdobící sloup, má jiný
tvar a jinou ornamentiku. Nenajdeme tu dvě stejné. Jako my
lidé jsou každá jiná, individuální a jedinečná. Tak jako tělo je
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�
HLAVNÍ OLTÁr

Já jsem Alfa i Omega, první
�
i poslední, pocátek
i konec.
Zjevení 22,13

Středem kostela je dřevěný oltář ve tvaru kříže. Na jeho

Srdcem oltáře je zlacený svatostánek zkomponovaný z řeckých

vrcholu je plastika svatého Jana Nepomuckého. Ve spodní

písmen Alfa a Omega a vinné révy.

kamenné části je reliéf s pávy, kteří symbolizují nesmrtelnost.
Vodorovnou příčku tvoří podobizny čtyř evangelistů,

Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.

Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Tyto malby jsou zasazeny

(Zjevení 22,13)

do pohyblivých křídel oltáře, tzv. triptychu, který se v postní
době zavírá. Jako tajemství utrpení a bolesti, které člověk

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.

pochopí až ve světle Ježíšova zmrtvýchvstání.

(Jan 15,5)

Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali.
(Lukáš 24,16)
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�
PRESBYTÁr

�
Nové prikázání
vám
dávám, abyste se navzájem
milovali; jako já jsem
miloval vás, i vy se milujte
navzájem. Podle toho
� jste moji
všichni poznají, ze
�
ucedníci,
budete-li mít
lásku jedni k druhým.
Jan 13,34-35

Zajímavou kompozici presbytáře tvoří kromě pozoruhodného
hlavního oltáře také nástěnné malby a zobrazení Beránka
v oblouku nad ním. Samotný presbytář je rozdělen na dvě
části. První znázorňuje nebe – místo věčné blaženosti. Tam se
již nacházejí ti, kteří hlásali Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání.
V kulatých vitrážových oknech úplně nahoře v kopuli
presbytáře jsou, stejně jako venku u věže, symboly čtyř
evangelistů – člověk, lev, býk a orel.

Zdi druhé, bližší části presbytáře jsou posety kruhy, které
se vzájemně proplétají a prolínají. Kruh je znamením života
věčného a připomínkou všech těch, kteří jsou již v nebi
spojeni vzájemnou láskou k Bohu a k bližnímu. Nad všemi
vyvolenými je Beránek – symbol Ježíše zmrtvýchvstalého,
beránek Boží, ten, který snímá hříchy světa.
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�
MARIÁNSKÝ OLTÁr
�
�
Po trech
dnech jej nalezli v chráme,
�
jak sedí mezi uciteli,
naslouchá
�
a dává jim otázky. Všichni, kterí
ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho
� Kdyz� ho rodice
� spatrili,
�
odpovedí.
�
uzasli
a jeho matka mu �rekla:
�
� otec
„Co jsi nám to udelal?
Hle, tvuj
a já jsme te� s úzkostí hledali.“ On
� jste me� hledali?
�
jim rekl:
„Jak to, ze
� � ze
� musím být tam,
Coz� jste nevedeli,
� mého Otce?“ Ale oni
kde jde o vec
� Pak
jeho slovu neporozumeli.
se s nimi vrátil do Nazareta
a poslouchal je. Jeho matka
uchovávala to vše ve svém srdci.
� prospíval na duchu i na tele
�
A Jezíš
a byl milý Bohu i lidem.
Lukáš 2,46-52

Na konci severní boční lodi kostela upoutá naši pozornost

obraz svatého Josefa se sekyrou, která připomíná jeho

oltář, jehož centrální postavou je Maria s dítětem Ježíšem. Je

tesařské řemeslo a také to, že je patronem stavitelů.

to neobvyklý výjev. Maria nedrží na svém klíně malé miminko,
ale podstatně staršího chlapce. Ježíš sám má v ruce knihu
Písma. Prsty druhé ruky vztahuje vzhůru v žehnajícím gestu,

Když se podíváme z dálky a chvíli se před oltářem zastavíme,

stejně jako tradičně zobrazovaný Ježíš zmrtvýchvstalý. Maria

vidíme, že celá kompozice vytváří dohromady trojúhelník.

má svou ruku položenou na Ježíšově srdci. Celá scéna

Je to trojúhelník Boží prozřetelnosti, jehož vrcholem je Maria

připomíná událost nalezení Ježíše v chrámu.

s Ježíšem. Jeho druhé dva vrcholy představují Matěj Rada
a svatý Josef jako zmíněný patron stavitelů. Jejich přispěním,
pozemským i duchovním, vznikl štěchovický chrám. A tak,

V pravém spodním rohu oltáře je zobrazen Matěj Rada

ač není svatý, je i Matěj Rada vymalován na oltáři jako nástroj

společně se štěchovickým kostelem, na jehož stavbu odkázal

Boží prozřetelnosti.

své jmění. Na výjevu nechybí anděl, který se ho povzbudivě
i konejšivě dotýká. V levém spodním rohu oltáře se nachází
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�
�
�
OLTÁr SVATÉHO KrÍzE

�
A já, az� budu vyvýšen ze zeme,
�
�
pritáhnu
všecky k sobe.
Jan 12,32

Na konci jižní boční lodi se nachází oltář Svatého Kříže,

z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následovali, byl

jehož hlavním prvkem je krucifix – zobrazení Ježíše na kříži.

Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra

Pod ním se ukrývá Ježíšův hrob, zakrytý deskou s obrazy

Šimona a řekl mu: „Nalezli jsme Mesiáše.“ (Jan 1,40-41)

svatých apoštolů Pavla, Petra a Ondřeje – pilířů víry a strážců
tajemství Ježíšovy smrti a jeho zmrtvýchvstání.
Dole, pod deskou oltářní mensy, jsou opět zobrazeni pávi,
kteří objímají kalich a hostii, připomínku poslední večeře Páně
Svatému Pavlovi se Ježíš zjevil na cestě do Damašku a povolal

a eucharistie.

ho, aby se stal apoštolem národů. Svatý Petr ihned po Ježíšově
zmrtvýchvstání vystupuje a hlásá Ježíše ukřižovaného: Stalo se
to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali,
ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. (Skutky 4,10) Svatý Ondřej byl
první z učedníků, jenž pochopil, že Ježíš je Mesiáš: Jeden
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�
KrTITELNICE

� ke všem národum
�
Jdete
�
a získávejte mi ucedníky,
� � je ve jménu Otce
krtete
i Syna i Ducha svatého…
Matouš 28,19

Na pravé straně u vchodu do kostela se nachází křticí

prvními dvěma písmeny, X – chí a P – ró; ve štěchovickém

místnost s nádhernou betonovou křtitelnicí, přikrytou

kostele ještě doplněna písmenem „A“ – alfa – znakem pro

mohutným mosazným víkem. Situována je do základu

počátek); páv – symbol nesmrtelnosti. Na měděném víku

věže kostela, která vertikálně směruje přímo k nebi. Svým

křtitelnice čteme nápis: „Učte všecky národy křtíce je ve jménu

umístěním mimo prostor kostelních lodí (hlavní i bočních)

Otce i Syna i Ducha svatého.“

symbolicky poukazuje na začlenění se do společenství
věřících skrze křest. Katechumen vstupuje jedním vchodem
ke křtitelnici a druhým odchází již jako Boží dítě a člen církve.

Nejen křtitelnice samotná, ale i podlaha kolem ní je
vyzdobena podle důmyslného záměru. Vlastní objekt křticí
nádoby je vsazen do kruhu, který je znamením věčného

Bohatá ornamentika křtitelnice vychází ze starověkých

života. Všechny ornamenty na podlaze včetně symbolů ryb

symbolů křesťanství: ryba – symbol křesťanů; trojúhelník

se pak skládají jako celek do hvězdy Davidovy – kořenu víry,

s okem Boží prozřetelnosti – vyvolení konkrétního člověka

judaismu.

k víře; písmeno „P“ překřížené písmenem „X“ – Kristův
monogram (zkratka řeckého zápisu jména Kristus, tvořená
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strop

Mnohokrát a mnohými
�
�
zpusoby
mluvíval Buh
� ústy
k našim otcum
� v tomto posledním
proroku;
�
case
k nám promluvil ve
svém Synu, jehoz� ustanovil
�
� �
dedicem
všeho a skrze nehoz
� i veky.
�
stvoril
� � 1,1
zidum

Na první pohled téměř neviditelný, zastíněný bohatou
ornamentikou oblouků a plastik na sloupech, nestrhává naši
pozornost strop kostela. Rovný, hladký, z litého betonu a bez
velkolepé výzdoby souzní s jednoduchými okny bez vitráží
a budí dojem židovské synagogy. Připomíná to staré, co bylo
před narozením Ježíše Krista.

Téměř jedinou výzdobou stropu je oko Boží prozřetelnosti
uprostřed. Je připomínkou Jeho přítomnosti, která vskrytu bdí
nad každým člověkem.

Tři ryby, zakomponované do oka, jsou třemi božími osobami:
Otcem, Synem a Duchem svatým, kteří jedno jsou.
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VINNÁ RÉVA

Já jsem vinný kmen, vy jste
�
ratolesti. Kdo zustává
ve
� ten nese
mne� a já v nem,
hojné ovoce; nebot� beze
�
��
mne nemuzete
cinit
nic.
Jan 15,5

Celý prostor kostela obepínají nástěnné malby, které navozují
pocit jednoty, ale jsou přitom rozličné a různorodé. Tyto
fresky zpodobňují úponky vinné révy, která jakoby prorůstala
celou stavbou Božího chrámu. Vyrůstá z „kmenů“ sloupů, pne
se po obloucích a spojuje vše v jeden celek.

V oblouku presbytáře jsou viditelné kromě vína i lipové listy.
Rozmanitost těchto motivů poukazuje na to, že i když víra
je jedna a jeden je i Bůh, přece má každá země trochu jinou
náboženskou podobu a tradici. Lipové listy představují českou
katolickou tradici, která neztrácí svoji identitu, ale společně
s ostatními národy se spájí v universální církvi. To bylo v době
Rakousko-Uherska, kdy kostel vznikal, pro český národ velmi
důležité.
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�
ZÁVeREM

Správne� vidíme jen srdcem. Co
� neviditelné.
� �
je dulezité,
je ocím
Antoine de Saint-Exupéry

Výjimečnost Štěchovického kostela odkrývá Mariánský oltář.

také nejčastěji použitým motivem výzdoby kruh – znamení

Vraťme se k němu ještě jednou.

věčnosti. Upoutá naši pozornost již při prvním pohledu zdálky
– zakomponovaný přímo do kříže na věži kostela.

Maria s Ježíšem na klíně. Ježíš drží knihu Písma a druhou
rukou ukazuje na nebe. Maria jednou rukou Ježíše objímá

Tato publikace je pouhým malým nasměrováním, jak se

a druhou drží na jeho srdci.

dívat, abychom neviděli jen matérii, vnější krásu kostela, ale
rozuměli také jeho duchu. Duchu místa, kde Ježíš s Marií
říkají každému, kdo přijde: věř evangeliu, uč evangeliu, žij

Abychom mohli správně přečíst to, co je v kostele zapsané,

evangelium.

je třeba číst a dívat se srdcem. Kostel sám je otevřenou
knihou Písma a jeho posláním není jen fascinovat lidi krásou
a výjimečností architektury, ale být místem spásy. Proto je

Štěchovická
74/75

archa

harmonie
rozmanitosti

�
A byla mu dána vladarská
moc, sláva a království,
aby ho uctívali všichni lidé
�
�
ruzných
národností a jazyku.
Daniel 7,41

1. Západní (hlavní) vchod se západní
předsíní
2. Hlavní chrámová loď s plochým
pseudorenesančním stropem
3. Presbytář
4. Hlavní oltář se svatostánkem
a bystou patrona sv. Jana
Nepomuckého

5. Levá postranní chrámová loď
s pseudorománským klenutým
stropem
6. Mariánský boční oltář s vyobrazením
fundátora Matěje Rady
7. Pravá postranní chrámová loď
8. Boční oltář Sv. kříže s „Božím
hrobem“

9. Baptisterium s betonovou
křtitelnicí (nad ním věž kostela)
10. Sakristie s topnou komorou
a komínem
11. Jižní vchod s jižní předsíní
(směrem k faře)
12. S
 everní vchod (směrem k hřbitovu)

P

rojekt štěchovického kostela, zasvěceného patronu

povltavské krajiny. Budova kostela je vprostřed návrší

Svatojánských proudů, loďařů, vorařů, šífařů, mlynářů

a odstupňování střechy je podobno odstupňování kopců

a zpovědníků sv. Janu Nepomuckému, byl svěřen muži

lemujících obzor za ním. Dodržená chrámová orientace

nad jiné povolanému, navrhovateli dostavby Svatovítské

směřuje hlavní průčelí k jádru obce Štěchovice.

katedrály, architektu Kamilu Hilbertovi. Architektonické řešení
štěchovického kostela je dokonalé a ojedinělé. V mnoha
publikacích je označován jako vzor slohu nové secese.

Zdivo kostela je z plných cihel, oboustranně omítnuté. Je

Dnes obdivujeme ve své době kontroverzně přijímanou

založeno na betonových pasech. Sloupy jsou z monolitického

„nesourodou všehochuť“, která v sobě snoubí jak eleganci

železobetonu, stejně jako vodorovné konstrukce, včetně

secesní, tak antickou s byzantskými motivy, jež spolu se

kleneb. Dřevěný krov nese střechu z bobrovek na hustém

slohem románským a renesančním tvoří souzvuk projevů

laťování. V secesi oblíbená asymetrie (patrná také ve vnitřní

různých dob – k oslavě harmonie mnohosti v jednoduchosti,

výzdobě chrámu) je uplatněna v umístění věže, secesním

k oslavě Boha.

prvkem je rovněž jednoduchý princip postupného ubývání
hmoty směrem nahoru, realizovaný při konstrukci věže.
Jednoduchost až strohost hrubé stavby chrámu je ve fasádě

Chrám postavený z rozpočtu vskutku skromného (210 000

kontrastně doplněna značným množstvím pískovcových

krejcarů včetně nákladů na faru) citlivě zapadá do okolní

zdobných prvků, od běžné kamenické práce – říms
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a bosovaných kvádrů – přes ostění oken se sloupky, portály,

bizarními motivy u severní stěny. V jihozápadním nároží je

lemování a členění štítů až po plastiky. Podezdívka je obložena

umístěna hranolová věž zdobená nárožními chrliči. Zábradlí

lomovým kamenem, užitým i pro vydláždění pásu podél

čtyř věžních oken zdobí symboly evangelistů.

obvodu kostela. Stavbu provedli bratři Kavalírové z Prahy,
kamenické práce Josef Chudoba.
Kostelní dispozice je jednoduchá. Hlavním prostorem
je bazilikální trojlodí s připojeným obdélným kněžištěm,
Průčelí nad hlavním vchodem (západním, nyní málo

ukončené třemi apsidami. Řešení kombinuje ve středověku

používaným) je také bohaté na plastickou výzdobu. Nad

častý jižní vstup se západním vícenásobným vstupem. Severní

vstupním portálem je pískovcový reliéf poprsí sv. Jana

vstup od hřbitova není v původních návrzích dokumentován.

Nepomuckého od Čeňka Vosmíka. Ve štítě hlavní lodi

Hlavním vchodem vstupujeme do západní předsíně, která

dominuje hluboký reliéf Kalvárie s dvěma klečícími anděly

nese ráz románského kostela. Zděná kruchta s pneumatickými

od Vojty Suchardy, který je rovněž autorem dalších zdobných

varhanami z dílny firmy Hubička v Holešovicích je podepřena

prvků fasády kostela: pelikána, pelikána krmícího mláďata

masivními pilíři a sloupy. Otevírá vstup do hlavní lodi

(svou krví – kristovský motiv), iniciál architekta „KH“

kostela. Hlavní loď budí dojem pseudorenesančního slohu. Je

s letopočtem 1912. Za povšimnutí stojí dvacet konzol

plochostropá – členěná ve čtyři trojdílná pole, osvětlená z výše

podstřešní římsy, tzv. klenáčků, se zoomorfními a jinými

bazilikálními okny, jimiž tato střední loď vyhlíží nad střechy
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bočních lodí, od kterých ji oddělují arkády na sloupech se

zhotoven reliéf pávů pijících z kalicha. Ve vitráži čtyř oválných

Suchardovými ozdobnými hlavicemi snoubícími antiku

okének apsidy se podruhé potkáváme s motivem symbolů

s vegetativními secesními kompozicemi.

evangelistů.

Boční lodi jsou sklenuty třemi poli křížové valené klenby

Krásné dřevěné oltáře jsou i v apsidových zakončeních

s lunetami (připomínka románského stylu). Originálně působí

postranních lodí kostela. Figurální řezby oltářů vytvořil opět

řešení povrchů kleneb a sloupů bočních lodí, které jsou tvořeny

V. Sucharda, malby Artuš Scheiner. V levé boční lodi nacházíme

prostým betonovým materiálem bez omítek, místy se zřetelným

oltář Mariánský. Mezi oltářními obrazy Marie s dítětem

neopracovaným otiskem „šalování“. Velká boční okna s vitráží

Ježíšem na klíně, apoštolů a andělů (typické „protáhlé“

zobrazují české světce (vlevo) a sv. Josefa (vpravo).

dívčí-andělské secesní postavy) si na pravé straně povšimněme
vyobrazení fundátora Matěje Rady s andělem a siluetou
kostelní věže. V apsidě pravého bočního oltáře Sv. Kříže stojí

Presbytář (kněžiště) je od hlavní lodi oddělen jediným

za povšimnutí „zavírací“ obraz mrtvého Krista v tzv. Božím

schůdkem a vítězným obloukem s motivem beránka. Po levé

hrobě. Na antependiu tohoto bočního oltáře se podruhé

straně je jednoduše zdobená dřevěná kazatelna, podepřená

potkáváme s motivem pávů pijících z kalicha, vyvedeným

sloupkem (podle původního návrhu K. Hilberta). Ten navrhl

v malbě. Za pravou boční lodí, v intimním prostředí přímo

i mohutné věčné světlo, které stejně jako ostatní kovové

pod věží, je situováno baptisterium (křticí místnost) s unikátní

zdobné prvky mobiliáře vyrobila firma Anýž. Dalšími třemi

masivní křtitelnicí z pěchovaného betonu napodobujícího

schůdky je vyvýšen hlavní oltář s dřevěnou bystou sv. Jana

kámen. Ornamenty ve výzdobě křtitelnice pocházejí rovněž

Nepomuckého (V. Sucharda), snímatelným křížem nad

od V. Suchardy. Baptisterium je osvětleno dvěma okrouhlými

svatostánkem a obrazy čtyř evangelistů na dřevěných deskách.

kružbovými okny, na jih s rozetou, na západ s reliéfem Kristovy

Vnější křídla jsou upevněna panty a oltář lze (v době postní)

tváře uprostřed.

zavřít. Dvířka svatostánku uprostřed hlavního oltáře nesou
plastickou řezbu chleba a vinných hroznů a řeckých písmen
alfa a omega. Oltář byl zhotoven řezbářskou dílnou Václava

Z pravé chrámové lodi vycházíme buď sakristií – spojenou

Mráze. Hlavní oltář, dekorace presbytáře a apsidy připomínají

s topnou komorou vybavenou i komínem –, nebo kolem

byzantské umění. Na antependiu je dle Hilbertova návrhu

ozdobné kropenky jižní předsíní, vyzdobenou mohutnými

Štěchovická
82/83

archa

sloupy se Suchardovými ozdobnými hlavicemi, směrem k faře.

V roce 1944 byl kostel elektrifikován. V současnosti má kostelní

Podle původních plánů měla být fara s tímto vchodem do

věž instalovány dva zvony. Z původních čtyř, Panny Marie,

kostela propojena krytou chodbou.

sv. Matěje, sv. Jana z Nepomuku a umíráčku, zbyl pouze
umíráček, který jediný přežil obě války a nebyl zabaven
a posléze roztaven, což ostatní zvony postihlo během první

Dekorační vnitřní malba chrámu byla provedena Františkem

a druhé světové války. V roce 1978 byl k umíráčku darem

Frölichem, podle návrhu architektova. Secesní rostlinné

pořízen již pouze nový zvon Panny Marie. Díky sponzorskému

a geometrické motivy dekoru se odlišují pilíř od pilíře, arkáda

daru byl na podzim roku 2007, po 64 letech od elektrifikace,

od arkády. Rostlinné motivy vnitřní výmalby v kontrastu

instalován u nového zvonu elektrický pohon.

zelené a oranžové, podpořené světelnými poměry v interiéru
a dekorací hlavního oltáře, navozují byzantskou atmosféru.
Podlahu všech lodí i předsíní zdobí teraco podlaha (z italského

„… kardinál Leo ze Skrbenských k tomuto dílu započatému

slova terrazzo, které znamená krytinu z cementu a drobných

laskavým donátorem Matějem Radou vstavil na hlavu

kamenných úlomků).

korunu: chrám nadační jeho konsekroval a veřejně službě Boží
odevzdal. A to se stalo v den pro Štěchovice velkopamátný
a nezapomenutelný, den 23. října r. 1915, za náramné účasti

Po obvodu kostela si povšimněme dvanácti ozdobných křížků

duchovenstva i věřícího lidu.“

se zlacenými středy. Nad některými z nich jsou umístěny
obrazy křížové cesty, což svádí k hledání vzájemné souvislosti.

„Kéž chrám věky přetrvá a je počátkem zlatého věku Štěchovic!“

Zlacené středy křížků jsou však místy, kde světitel kardinál
Leo ze Skrbenských při konsekraci pomazal kostel posvátným

(z listu vydaného na paměť konsekrace kostela)

olejem. I když v Hilbertově pozůstalosti existuje detailní návrh
křížové cesty, k jeho realizaci nikdy nedošlo. Stávající křížová
cesta byla pro kostel věnována v roce 1944 bazilikou
sv. Václava na Smíchově. Nahradila původní barvotiskové
obrazy křížové cesty, zakoupené z prostředků získaných
sbírkou v roce 1925.
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Historie kostela
v datech

1853

umírá fundátor kostela, obchodník se dřívím Matěj Rada,
který v závěti odkázal 20 089 zlatých a 37 krejcarů na koupi
pozemku, stavbu kostela, fary a hřbitova ve Štěchovicích

1862

započato živelné svážení stavebního materiálu k výstavbě kostela,
povolení ke stavbě však nebylo uděleno

1869

stavební materiál postupně rozebrán, správy Radova nadačního
fondu se ujímá Arcibiskupský úřad v Praze

1889

vybrán a zakoupen pozemek pro výstavbu kostela

1905

zadán projekt kostela architektu Kamilu Hilbertovi

1907

jmění nadačního fondu vzrostlo na 253 849 korun a 34 haléřů,
což postačuje k realizaci projektu

1911

započata výstavba kostela

7. 12. 1913

stavba ukončena, na věž vyzvednuty a zavěšeny čtyři zvony

9. 10. 1915

původně stanovený termín slavnostního vysvěcení kostela
zmařen povodní

23. 10. 1915

kostel sv. Jana Nepomuckého vysvěcen kardinálem Leo
ze Skrbenských

1918

ostatky fundátora Matěje Rady převezeny na štěchovický hřbitov

kamil hilbert
�ceský architekt
a restaurátor
* 12. 2. 1869 Louny, + 25. 6. 1933 Praha
Kamil Hilbert převzal roku 1899 po Josefu Mockerovi dostavbu
chrámu sv. Víta v Praze. Jeho nástupem došlo k novému
modernímu vedení stavby, při němž přísně respektoval
památkovou hodnotu. V základech nalezl Václavovu rotundu,
která byla konzervována a posléze zpřístupněna. Dokázal opustit
puristické pojetí svého předchůdce, a stal se tak zakladatelem
vědecké konzervace a restaurování památek u nás (kostel
sv. Štěpána v Kouřimi, děkanské kostely v Lounech, Čáslavi
a Nymburce, hrady Křivoklát a Moravský Šternberk, Novoměstská
radnice v Praze). Jeho zásluhy byly uznány udělením řádného
členství v České akademii věd a umění. Vlastní architektonickou
tvorbu Hilberta ovlivnil historismus (kostel sv. Jana Nepomuckého
ve Štěchovicích). Věnoval se architektuře i vědecky a podílel se
na soupisu uměleckých památek.
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