
NÁVRH ŘEŠENÍ HAVARIJNÍHO STAVU MODLITEBNY, Bystré 10.1.2011 

Sborový dům, resp. modlitebna je už dlouhodobě nevyhovující. To, co se stalo, je možné využít jako 

příležitost k zásadnímu vyřešení vleklých problémů a nevyhovujících podmínek. Vzniklá havarijní 

situace tedy vybízí k investici, která zajistí podmínky ke scházení v budově, která bude energeticky, 

akusticky, vzhledově, hygienicky i koncepčně na dnešní úrovni. 

Výchozí stav: 

1. Sál dříve nebo později musí projít rekonstrukcí, kapacitně dostačuje, nicméně nevyhovující 

jsou okna, akustika, vlhkost zdí, omítky, fasáda, stupínek, estetičnost… 

2. Strop je stále odkládaná velká otázka, dnes i nasáklá vodou, je třeba věc posoudit statikem, 

zda nehrozí nebezpečí samovolného zřícení, nebo zda nehrozí nebezpečí využívání horních 

prostorů. 

3. Prostory nad sálem jsou mokré, rozvod vody havarijní, nezateplené stropy, sáknoucí střešní 

okna, zdi nevyhovující., vytápění přímotopy neekonomické, elektrorozvody ? 

4. Dům je dominantou obce Bystré, momentálně pomalu jeden z nejšerednějších velkých domů 

v obci. 

5. Sál je starý 130 let 

Z výše uvedených důvodů je investice neřešící komplexně celou budovu neekonomická a 

nehospodárná a odkládá dlouhodobé řešení. 

Finanční perspektivy: 

1. Dva roky po stavbě fary jsme téměř bez dluhu 

2. Byla podepsána dohoda s ministerstvem kultury, že ještě 4 roky budou platit ze státních 

peněz duchovní (poté se může stát, že si sbor bude muset platit kazatele sám) 

3. Církev bratrská jako celek má další, byť omezené zdroje podpory pro rozsáhlejší řešení 

(Stavební fond, Waderova nadace, sounáležitost sborů) 

4. Rada nabízí návštěvu předsedy Stavebního odboru br. Architekta Pavla Vaněčka a Karla 

Fojtíka k odborným konzultacím jak postupovat dál. 

TŘI NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

1. Opravíme jen škody (ale v dalších letech nás neustále budou pronásledovat další opravy – 

okna, fasáda, rozvody a instalace, objekt bude ale dál chátrat a bude dál nevyhovující) 

 

2. Postavíme nový sál a provedeme kompletní rekonstrukci (zadlužíme se, ale jedná se o 

komplexní řešení na další desítky let) 

 

3. Postavíme modlitebnu v Dobrušce (logický krok, ale jedná se o historické rozhodnutí, 

víceméně ukončíme výbornou spolupráci s obcí Bystré a horským okolím, přesuneme (již však 

povětšinu přesunuté) aktivity do Dobrušky, budeme jednotným sborem s rozšířenou prací 

v Rychnově nad Kněžnou. I tuto variantu je dobré důkladně zvážit. 

 

Návrh řešení 2 – komplexní úprava modlitebny: 

1. Demolice sálu 

2. Výstavba nového sálu (kaple) např. dřevostavba s vyhovující akustikou, ekonomickým 

vytápěním, dostatečnou kapacitou 



3. Rekonstrukce sborového domu (kostky), exterierové provázání staveb, rekonstrukce sociálek, 

kuchyňky, popř. dostavba objektu nad terasou, aby vznikl malý byt, kde by mohl bydlet 

správce objektu 

Důvody pro tento návrh řešení: 

1. Již se nebude dále pouze odkládat a záplatovat vleklé řešení problému s modlitebnou 

2. Vznikne kvalitní sál, ve kterém se nebudeme stydět pořádat i ve spolupráci s obcí různé 

kulturní, hudební a jiné akce. 

3. Nebudeme řešit rekonstrukce oken, fasády, vlhkosti, statiky atd., které stejně jen odkládáme 

4. Za 5 let možná budeme muset odvádět nemalé finance na platy kazatelů (odhadem cca 400 

tis. ročně v případě samofinancování na jednoho pracovníka /včetně pojištění/, + další 

náklady na platy pracovníků ústředí, celocírkevních pracovníků a další odvody na Stavební 

fond, ETS apod.) 

5. Architektonicky již nebudeme „hyzdit“ ráz obce 

6. Pokud vznikne malý byt – přítomnost správce v budově 

Důvody proti: 

1. Není zbytečné dělat tak velkou investici, když se tam scházíme tak málo a většinu akcí 

máme v Dobrušce, nebylo by logické raději postavit modlitebnu v Dobrušce, kde se prostor 

také bude muset jednou řešit?  (Tato úvaha se zdá být logická, nicméně jde pouze o 

rozhodnutí. Buď se rozhodneme, že naše místo patří do Bystrého a nebudeme tedy opravu 

sborového domu odkládat na neurčito a neustále tyto argumenty předkládat. Anebo se 

rozhodneme, že aktivity přesuneme do Dobrušky a přestaneme přemýšlet o Bystrém, 

prodáme nemovitosti a vystavíme modlitebnu v Dobrušce) Momentálně ale zázemí 

v Dobrušce máme a Dobruška disponuje několika většími sály, které by se v případě potřeby 

mohly stát útočištěm pro větší nedělní bohoslužby, bez toho, že by se v Dobrušce modlitebna 

postavila. 

 

2. Riziko že to finančně neutáhneme.  Toto riziko tady samozřejmě je, nicméně po 

zkušenostech ze všech sborů, kde stavěli modlitebnu, nevěděli na začátku, jak věc financovat, 

proto je tento strach normální. 150 členů a podpora ústředí je však velkou zárukou pro 

financování komplexního řešení. Ochota a připravenost členů se na celé akci finančně 

(minimálně formou desátek) podílet je nezbytnou podmínkou vlastní realizace. Dále pak i 

jednota celého společenství v celé věci 

 

3. Objekt stačí po této události opravit a dále využívat stejně. (Nicméně jedná se pouze o 

oddálení větší investice) Stejně by v dohledné době mělo dojít k výměně oken, oprava fasády, 

vodoinstalace, škrabání, malování, oprava stropu atd. atd.) 

 

Návrh řešení 3  – přestěhování práce do Dobrušky: 

 

Důvody pro: 

1. Aktivity našeho sboru v Dobrušce jsou: 

a. Žárovka 

b. Mládež 

c. Klub maminek 

d. Klub žen 

e. KLUS 

f. Veškeré výše uvedené aktivity mohou navázat na nedělní Bohoslužby v Dobrušce 



g. Velká většina členů do Bystrého stejně dojíždí – proto se obtížně budují nové aktivity 

h. Společné bohoslužby v Kině 

i. Z ekonomického výhledu bude do budoucna dobré kvůli financování pracovníků 

církve mít silný sbor, ekonomicky i členskou základnou 

j. Další aktivita Dobrušské skupiny, exit, atd. 

k. Blíže k Rychnovu 

l. Malá stálá základna přímo „bysteráků“ (Jenkovi, Smolovi, Hejzlarovi, Vašíčkovi st., 

Fellnerovi, Štěpánovi, Kazatel) I z misijního hlediska noví členové sboru, kromě 

Fellnerových, kteří se přistěhovali, nejsou z Bystrého ani z nejbližšího okolí. 

 

2. Aktivity v Bystrém 

a. Bohoslužba 

b. Biblická hodina 

c. Zkouška zpěvu 

d. Ekumenická bohoslužba 

e. Nepravidelné aktivity 

 

3. Prodejem nemovitostí (domečku, modlitebny, později i fary) bychom získali finanční část 

pro potřeby stavby modlitebny v Dobrušce 

 

Z tohoto výčtu je patrné, jak málo se využívá zázemí v Bystrém, většina misijní práce probíhá 

směrem na Dobrušku. Je rozumné v této situaci investovat do nové modlitebny v Bystrém? 

Máme vizi pro sbor v Bystrém, nebo se jen scházíme na tradičním místě? Další problém by 

vznikl, kdyby Dobrušský sbor směroval k osamostatnění. Jak bude pak probíhat spolupráce 

dvou samostatných sborů na jednom poli? Pokud se mládež schází v Dobrušce, není 

jednodušší pak pozvat někoho na nedělní bohoslužbu právě tam? To stejné platí i pro další 

aktivity.  

Z výše uvedených aktivit vyplývá, že modlitebna v Dobrušce by mohla být využívána prakticky 

denně. 

 

Důvody proti: 

1. Tradice – i v tom dobrém slova smyslu 

2. Dobrá spolupráce s obcí (nicméně většinou však na kulturní bázi) 

3. Biblická hodina (lze zachovat v soukromém objektu) 

4. Zkouška zpěvu (lze přesunout do Dobrušky) 

5. Hezké horské prostředí a okolí, zázemí pro víkendovky mládeže, dorostu, odpolední akce, 

opékání, atd. 

6. Výstavba modlitebny v Dobrušce by byla finančně náročnější ale částečně pokryta 

s příjmu za nemovitosti 

7. Výstavbou fary se udělal krok pro řešení bydlení kazatele, teď je na čase udělat krok další 

– zajištění modlitebny  

 

 

Závěr a shrnutí: 

 

1. Opravit pouze škody, 2. Komplexní přestavba modlitebny, 3. Výstavba modlitebny v DKA 

 

Bylo by dobré objektivně zvážit všechny varianty (popř. vymyslet nějakou další), nepodnikat 

zbytečné zbrklé kroky, využít situaci ke komplexnímu a dlouhodobému záměru našeho sboru 

a udělat pevné rozhodnutí i s trochou rizika, bez přešlapování na místě.  



Návrh řešení 4  – přestěhování práce do Dobrušky bez modlitebny: 

 

Toto řešení vzniklo již při veřejné diskuzi a z Vašich příspěvků. 

 

1. Přesunout práci do Dobrušky 

2. Nechat si zázemí v Domečku 

3. Pro bohoslužby pronajímat sál (kino) 

4. Modlitebnu v Bystrém opravit s možností  ubytování  pro skupiny (i jednotlivce) z CB 

5. Modlitebnu v Bystrém využívat k nepravidelnému setkávání, odpoledním akcím, společným 

dnům, mimořádným bohoslužbám, atd. 

 

Důvody pro: 

 

1. Stejné jako důvody pro přesun práce do Dobrušky 

2. K dispozici zmodernizovaný sál, o který se nemusíme starat, a přitom nám poskytuje 

luxusní zázemí 

3. Modlitebnu nemusíme prodávat, ale můžeme ji i nadále nepravidelně využívat 

4. Můžeme využívat zázemí v Domečku v Dobrušce pro menší aktivitu v týdnu 

5. Můžeme modlitebnu využívat na víkendové a pobytové akce, nejen pro náš sbor, ale i 

jiné skupiny 

6. Finančně výhodné (cca. 180 tisíc nájem ročně) 

7. Budeme mít volné ruce k dalšímu rozhodování, můžeme se kdykoliv vrátit 

8. Modlitebna v Bystrém by si přivydělávala na údržbu poplatky za ubytování 

 

Důvody proti: 

 

1. Stejné jak v návrhu řešení 3, s rozdílem, že modlitebnu můžeme nadále využívat 

2. Nemůžeme velký sál využívat kdykoliv (ale zůstane možnost v Bystrém) 

3. Placení nájmu (nicméně využití aparatury, nemusí se uklízet, atd.) 

4. Stěhování věcí na každou bohoslužbu. 

5. O budovu v Bystrém by se musel starat správce 


