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Rekonstrukce evangelického kostela

v Hodslavicích
Hodslavice jsou vesnicí s cca 1700 obyvateli, která se nachází na 
půl cesty mezi Novým Jičínem a Valašským Meziříčím. Nedaleko 
se nacházejí dvě města podobné velikosti, a to Frenštát pod 
Radhoštěm a Kopřivnice. 

Nejslavnějším místním rodákem je Otec národa František Palacký. 
Jeho rodina patřila k místním evangelíkům, kteří ihned po vydání 
Tolerančního patentu císařem Josefem II. v roce 1781 začali 
budovat místní evangelický sbor. Prvotní snahou bylo vybudovat 
kostel a posléze i školu. Protože prioritou byl kostel, navrhl Jiří 
Palacký, otec Františka, že ve svém nově postaveném domě – 
1796 – umožní výuku dětí. Zde se stal prvním rektorem – ředite-
lem, a zde také získával své první vědomosti i jeho nadaný syn. 

Místní evangelíci si nejprve postavili kostel dřevěný, s jehož 
stavbou bylo započato již v roce 1782. Neměl však příliš dlouhé-
ho trvání. Proto již v roce 1813 bylo započato se stavbou kostela 
zděného. Realizace probíhala celkem šest let, protože místní byli 
chudí a jednoduše na rychlejší dokončení svého stánku neměli 
dostatek prostředků. 

Od té doby kostel slouží svému poslání. Konají se v něm každou 
neděli bohoslužby, jak pro místní, tak pro několik okolních 
vesnic. Navíc se zde konají nejrůznější kulturní vystoupení, 
koncerty, přednášky, besídky, apod.

Jak patrno, před námi je 200. výročí od otevření a posvěcení 
zdejšího evangelického kostela, které si připomeneme v roce 
2019. Nutno dodat, že kostel je kulturní památkou. Spolu 
s dřevěným kostelem sv. Ondřeje z 15. století a Rodným domem 
Františka Palackého tvoří na cca 200 metrech linii místních 
významných dominantních památek. 

V souvislosti s tímto výročím jsme si již delší dobu začali uvědo-
movat, že je potřeba a zároveň, že je také vhodné, vyjádřit svou 
úctu k dílu našich předků. Proto jsme již před cca dvěma roky 
započali s přípravami oprav. Nejprve jsme se zamýšleli nad jejich 
rozsahem, našimi možnostmi, apod.

Kostel dlouhodobě bojuje s vlhkostí. Je proto potřeba zprovoznit 
vzduchové kanálky, které využívají tzv. komínového efektu. Dále 
je potřeba zrealizovat nové elektrické rozvody, vyřešit zabezpe-
čení kostela, opravit dřevěné prvky (lavice, podlahu pod 
lavicemi, kazatelnu, stůl Páně, zábradlí na kruchtě, schodiště), 
vypořádat se s červotočem, vymalovat, atd. 

Následně jsme oslovili zdejšího renomovaného architekta 
Ing. arch. Kamila Mrvu z Kopřivnice, který přihlédl k našim 
potřebám i současným trendům a možnostem. Vstoupili jsme do 
jednání se zástupci památkové péče v Novém Jičíně a Ostravě. 
Po několika měsíčním jednání došlo ke kompromisu a vydání 
závazného stanoviska. V současné době čekáme na vydání 
stavebního povolení.

Rozpočet na obnovu evangelického kostela činí 4. miliony Kč 
– tj. na opravu interiéru. (Následovat by samozřejmě měla 
i oprava izolace a terénu kolem kostela a oprava a nátěr fasády.) 
Shromáždit tuto částku z vlastních zdrojů je nereálné. 
Odvažujeme se pomýšlet maximálně na ¼.

Obracíme se proto touto svou žádostí na Vás, zda by bylo 
možné, abyste obnovu našeho evangelického kostela podpořili 
svým darem. 

Vizualizace nové podoby interiéru kostela.



Současný stav kostela...
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