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Jednota bratrská 
V Jednotě bratrské došlo k domyšlení reformačního úsilí husitského. Myšlenky nenásilí 
a naproste poslušnosti Kristova zákona lásky si osvojili první bratří které sdružoval a 
organizoval bratr Řehoř. Usadili se ve venkovském ústraní Kunvaldu r 1457 - 1458 
Téměř po celou dobu existence do r. 1620 byla Jednota bratrská pouze trpěným 
společenstvím bez právní ochrany, prošla i několikerým pronásledováním a 
vyhnanstvím.                                                                                                                    
Obnovena byla v Ochranově (Herrnhut), který byl založen roku 1722 exulanty 
z Moravy na panství M. L. Zinzendorfa r. 1727. Misií  od r. 1732 se rozšířila do 
Ameriky, Afriky, Asie i Austrálie. Do  ,, země otců“ se vrátila po r. 1861, první sbor 
v Potštejně vznikl v roce 1870.  
 Dnes má světová Jednota bratrská - Unitas fratrum devatenáct tzv. samostatných 
provincii, které spojuje společný řád určovaný synodem světové Jednoty. 
Znakem Jednoty bratrské je beránek s korouhví - ukřižovaný a vzkříšený Kristus. 
Poprvé se na tiscích Jednoty Beránek objevil na tzv. Rohově kancionálu v roce 1541 
Doprovodná legenda ke znaku vyjadřuje vyznání i program Jednoty: 

 
Zvítězil Beránek náš, následujme jej! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Autorita Písma svatého – Bible 
 

Kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, 
který postavil svůj dům na skále.                                             

Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům;  
ale nepadl, neboť mel základy na skále.  

Matouš 7,24-25 
 
Jednota bratrská se formovala z hloučků důsledných křesťanů, jejichž vzorem byla 
novozákonní apoštolská církev. Už ve svém formování Jednota bratrská vyjádřila ústy i 
perem svého předního formovatele bratra Řehoře, že chce „dosti míti na svatém čtení" 
(evangeliu) a že se bude spravovat Božím zákonem. Autorita Písma se stala prvním a 
předním pramenem bratrského bohosloví a křesťanské praxe. 
Bratří i z Písma vyposlechli Kristův nárok na celého člověka a jeho každodenní život. 
Vyznávali, že Písmo mluví především ve společenství církve, zároveň jim však 
zkušenost napověděla, že církev nutně musí být Písmem měřena. 
Biblické práci věnovali bratří velikou pozornost. První biblický překlad Nového zákona 
pořídil ještě z latiny Lukáš Pražský v letech 1518 a 1525. Potřebu dokonalejšího 
překladu z původního jazyka rozpoznal přerovský rodák Jan Blahoslav (1523 - 1571). 
Vytvořil vznešený liturgický text Nového zákona roku 1564 a 1568. Tím připravil cestu 
k podobnému překladu Starého zákona. Tým překladatelů započal své dílo v Ivančicích 
r. 1577, následujícího roku se uchýlil pod Žerotínovu ochranu do Kralic nad Oslavou. 
Tady vznikla v letech 1579 - 1601 Bible kralická v šesti dílech s rozsáhlými 
výkladovými poznámkami. V letech 1596 a 1613 vydali bratří jednosvazkovou Bibli 
bez výkladů. 
J. A. Komenský vytvořil již v roce 1623 redukci biblického textu, Manuálník, který s 
váháním vydal až v Amsterodamu roku 1658, když zhasla naděje na návrat exulantů a 
nebylo možné tisknout celou Bibli. 
Když Jednota bratrská ochranovského období zahájila misijní práci, nutně se starala, 
aby domorodcům různých koutů světa přinesla srozumitelný biblický text. Počátek 
překladů se soustřeďoval na evangelijní zprávy o Kristově utrpení (Jan Beck překládal 
Eskymákům v Grónsku roku 1739, David Zeisberger delawarským Indiánům v roce 
1750 apod.) 
 
Příklad další biblické práce: 
Samuel Kleinschmidt (1814 - 1886) překládal bibli do grónštiny 
v indickém Kyelangu překládal do nářečí „bunan" August V. Heyde (+1907) 
do klasické tibetštiny přeložil Písmo Heinrich A. Jáschke (1817-1883) 
1929 Aljaška, nářečí Kuskokwim, nově 1957 (F. Drebert) 
1946 dokončil tibetský překlad Bible Yoseb Gergan, vytištěn 1948, revidovaný 
Nový zákon 1971 
1975 v řeči Miskitů v Nicaragui, 
1986 začalo na Aljašce překládání Starého zákona pro Jupiky 
 
Zvláštní kapitolou biblické práce jsou Hesla Jednoty bratrské. Vymyslel je M. L. 
Zinzendorf (1700 - 1760) při hodině zpěvu 3. 5. 1728 - jako denní text písně nebo Písma 
k přemýšlení. První tištěná hesla na celý rok vyšla roku 1731. Prošla mnohými 
změnami, ustálila se na losovaném starozákonním verši (z 1.714 veršů), k němuž je 
vybrán verš novozákonní. Od počátku spojují členy a přátele Jednoty po celém světě. 
Nyní vychází v 50 jazycích. 



Biblické poselství uchovávala a předávala Jednota bratrská ve svých písních, které byly 
velmi často parafrází biblického textu - vedle přebásnění Žalmů, především od Jiřího 
Strejce 1587, 1598. 
První bratrský kancionál pochází již z r. 1501 (zachován jeden výtisk bez titulu), je to 
vůbec první český tištěný kancionál. Kancionály z let 1505 a 1519 se nedochovaly. V 
roce 1531 vyšel německý kancionál od M. Weisse pro německé příslušníky Jednoty. 
Roku 1541 sestavil kancionál Jan Roh se 482 písněmi - Piesně chval Božských... Na 
politický tlak po r. 1547 odpověděla Jednota zvroucněním své zbožnosti, která se 
projevila i v písňové tvorbě. Blahoslavův Šamotulský kancionál z roku 1561 má již 735 
písní, z toho 450 nových! A již roku 1564 vydává Blahoslav nový Ivančický kancionál, 
jeho druhé vydání je z r. 1576! A následují kancionály byly vydané v Kralicích v těchto 
letech: 1581, 1594,1598,1615,1618. Také Komenský vydal Amsterodamský kancionál 
roku 1659 ve stejném kapesním formátu jako Manuálník. 
Nejplodnějšími autory bratrských písní jsou Lukáš Pražský, Jan Augusta, Jan 
Blahoslav; z ochranovského období nesporně Mikuláš Ludvík Zinzendorf. 
 
 

2. Sborovost a řád. 
 

Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. 
Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. 

Galatským 3,28-29 
 

Důraz na společenství 
 

Bratrský důraz na společenství byl od počátku založen na přesvědčení, že opravdových 
křesťanů je ve světě vždy jen menšina. Církev je společenství věřících, kteří se ve 
vzájemné lásce snaží následovat příklad Krista a jeho apoštolů. Tomu se bratří snažili 
přizpůsobit formy svého společného života. 
První známý programový dokument bratří, který zřetelně ukazuje jejich důraz na roli 
společenství v křesťanském životě, je Svolení na horách Rychnovských (1464). 
„Přede všemi věcmi nejprve o to sme se svolili, abychme se spolu v víře Pána Krista 
ostříhali a v spravedlnosti ustavovali, kteráž z Boha jest, v lásce přebývajíce, naději 
měli v Bohu živém A toho skutky dobrými dokazovali, jedni druhým posluhujíce skrze 
ducha lásky a ctnostný život vedli, pokorný, tichý, vzdrženlivý, trpělivý, čistý etc, 
abychom skrze ty věci poznávali, že vpravdě víru máme i lásku neomylnou, a tak naději 
jistou odloženou v nebi..." 
To, co určuje formování křesťanského života, není především hierarchické vedení nebo 
svátosti, ale společenství věřících. 
Důraz na společenství se odrazil i v terminologii bratrského společenství. Už sám název 
Jednota bratrská napovídá, že se Jednota považovala jen za část Církve Kristovy, 
všechna společenství křesťanů jsou jen „jednoty", částky. Jednota neměla farnosti, ale 
sbory - a stejně nazývala i své modlitebny. Sbor (ne kostel) byl místo shromažďování 
věřících. Obdobné je to i v obnovené Jednotě bratrské. 
 

Kněží, biskupové 
 

Bratří od počátku hledali takové kněze, které by mohli s dobrým svědomím přijmout 
jako řádné duchovní správce svých společenství. Občas takovou osobnost našli, ale 
kněžství pro ně představovalo naléhavý problém. Kněží církve podobojí, často osobně 



málo věrohodní, svěcení často všelijak pokoutně, pro bratry nebyli přijatelní. Především 
však vadilo, že byli svázáni s římským svěcením, které bratří pokládali za modlářské, 
protože založené na rituálech a ne na víře a zbožném životě. 
Proto se roku 1467 odhodlali zvolit si vlastní kněze, což se stalo pomocí losu na 
shromáždění ve Lhotce u Rychnova nad Kněžnou. 
Bratří zachovali tradiční trojstupňové svěcení duchovních (jáhen - kněz - biskup). 
Bratrští biskupové (též starší, senioři) spravovali Jednotu v Čechách a na Moravě do 
třicetileté války, v Polsku a v exilu ještě řadu dalších generací. 
Od Komenského vnuka Daniela Arnošta Jablonského převzala starobratrskou ordinaci 
duchovních i v Ochranově (Herrnhutu) obnovená Jednota. Prvním biskupem byl 
moravský tesař David Nitschmann (1735). Biskup v obnovené Jednotě nemá funkci 
správní, ale je strážcem řádů a učení. Ordinuje nové duchovní k církevní službě. Prvním 
českým biskupem obnovené Jednoty byl ustanoven Václav Vančura (20. 7. 1946). 
 

Rovnost ve víře 
 

Důraz na univerzální bratrství v Kristu vedl v prvních generacích Jednoty k požadavku, 
aby v církvi neexistovaly příkré sociální rozdíly. Lidé zvláště bohatí a urození se museli 
svých majetků a titulů vzdát, aby se mohli stát bratřími a sestrami. 
I když od tohoto požadavku bylo později upuštěno, zůstala v platnosti zásada, že uro-
zení nemají mít v církvi žádné výsady ani vliv na organizaci a správu církve. Při vstupu 
do Jednoty museli urození slibovat poslušnost bratrským kněžím a „bratřím soudcům" 
(laická samospráva sborů), kteří bývali nezřídka jejich poddanými (např. přijímání 
šlechty do Jednoty v Mladé Boleslavi r. 1530). 
 

Řád a kázeň 
 

Jednota přijala za své reformační učení o církvi a její základní znaky, jimiž bylo kázání 
božího slova a řádné vysluhování svátostí, připojovala k nim však vždy ještě řád a 
kázeň ve společenství věřících. 
Z hlediska duchovenské péče dělili bratří své členy do tří kategorií: počínající, prospí-
vající, k dokonalosti se nesoucí. Ti první se teprve učí křesťanskému životu, potřebují 
pomoc a poučení. Ti druzí jsou již zkušenější a schopní samostatného života ve víře, ti 
třetí jsou osvědčení křesťané, kteří mohou pomáhat a radit začínajícím. 
Vykonávání kázně spočívalo v napomínání, vyloučení od svátostí, v krajním případě 
vyloučení ze společenství církve. Jejím cílem bylo obnovení, napravení společenství 
tam, kde bylo porušeno - v nejhorším případě skrze vykázání zdánlivě 
nenapravitelných. K praktickému utváření křesťanského života vydávali bratří řadu 
zpráv a naučení, jak se má křesťan chovat v podnikání, obchodě, před soudem, ve 
vztahu k vrchnosti aj. 
J. A. Komenský měl ještě v exilu starost o zachování řádu v bratrských společenstvích, 
vydal ještě r. 1660 mj. Řád církevní Jednoty bratří českých v naději, že potomci na 
starých gruntech mohou stavět nová společenství Jednoty. Ten sehrál svou roli při 
obnovení Jednoty v Ochranově (Herrnhut). V obnovené Jednotě dostalo podobnou 
úlohu rozdělení na „chóry", společenství uvnitř sboru, vymezená sociální rolí (svobodné 
sestry, svobodní bratří, vdovy...). 

 
 
 
 



3. Jednota nesla kříž - odvaha k utrpení 
. 
Budou vás vydávat soudům, ve svých synagogách vás budou bičovat, budou vás vodit 

před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům. 
Matouš 10,17-18 

Řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž 
a následuj mne."  

Matouš 16,24 
 

Od počátku bylo společenství vyznavačů žitého evangelia vystaveno pronásledování. 
Přes svou programovou tichost a vyhledávání ústraní vzbudila Jednota záhy pozornost a 
nelibost, jakožto hnutí znovu oživující sotva potlačené radikální myšlenky táborského 
bohosloví. První vlna pronásledování proběhla již v letech 1460 - 1461, kdy král Jiří z 
Poděbrad aspiroval na korunu římského krále a chtěl zřejmě ukázat, že na svém území 
nestrpí kacíře. Pronásledování bratry nezastrašilo, spíše je ještě utvrdilo ve správnosti 
nastoupené cesty a posloužilo jejich společenství k rozhodnějšímu sebeuvědomění. 
Volbou kněží r. 1467, rozchodem s církví podobojí, proti sobě Jednota vyvolala další 
vlnu ostřejšího pronásledování do r. 1471. 
Za vlády Vladislava Jagellonského zeslábla královská moc a Jednota prožívala klidnější 
časy pod ochranou a tolerancí majitelů jednotlivých panství. Nové silné nepřátelství 
vůči Jednotě propuklo až v r. 1508, když král vydal Svato jakubský mandát, jímž byla 
Jednota postavena mimo zákon, měla být potlačena a zrušena. Smrtí krále (1516) i 
výnos sice ztratil na účinnosti, byl však opakovaně obnovován a stal se pro Jednotu 
hrozbou na celých 100 let. 
Účast bratrské šlechty na odboji proti králi Ferdinandu I. ve šmalkaldské válce r. 1547 
se stal záminkou ke krutému pronásledování Jednoty v Čechách. Byla zavřena řada 
sborů, bratří byli vypovězeni z královských měst a mnoho se jich vystěhovalo do Polska 
a Pruska. V Polsku tak byla založena polská větev Jednoty se známou exulantskou 
osobností biskupem Jiřím Izraelem. 
Biskup Jan Augusta byl zatčen a 16 let vězněn na Křivoklátě. Těžiště Jednoty se 
přesunulo na Moravu, v jejím čele vynikl biskup Jan Blahoslav. 
Po určitém váhání se Jednota připojila k církvi podobojí na vypracování České konfese 
roku 1575. Třebaže dlouho nedošla zákonného potvrzení, mohla Jednota prožívat 
klidnější časy. R. 1609 byl císař Rudolf II. donucen vydat majestát, jímž byla 
evangelíkům v Čechách a na Moravě zaručena náboženská svoboda. Vynikajícími 
představiteli na poli diplomacie byli i bratrští páni Václav Budovec v Čechách a Karel 
st. ze Žerotína na Moravě. 
Zákonem zaručenou svobodu Jednota dlouho neužila. Porážka stavovského povstání na 
Bílé hoře r. 1620 vedla k popravám, konfiskacím majetků, zákazu nekatolických církví. 
Rok 1627/1628 znamenal konec Jednoty bratrské ve vlasti a mohutnou vlnu emigrace. 
Vůdcem Jednoty ve vyhnanství se stal Jan Amos Komenský do své smrti 1670. 
Bratrské tradice se uchovaly ve „skrytém semeni" v okolí Suchdola n. O. a Fulneka. 
Exulanti z těchto míst zásluhou Kristiána Davida založili na panství hraběte Mikuláše 
Ludvíka Zinzendorfa r. 1722 novou osadu Ochranov - Herrnhut. Noví přistěhovalci 
německého jazyka z Moravy si přáli obnovit víru svých předků. Podařilo se jim tuto 
myšlenku prosadit i proti počátečnímu nesouhlasu hraběte r. 1727. Čeští vystěhovalci 
založili brzy sbory v Niesky, Rixdorfu u Berlína aj. 
Obnovená Jednota bratrská nebyla ušetřena pronásledování ani na svých misijních 
polích. Např. v Jižní Africe musel svou činnost ukončit misionář Jiří Schmidt (1736 - 
1744) z nařízení reformované církve. V severní Americe byla vyvražděna a vypálena 



osada Gnadenhütten (24. 11. 1755), osídlena bílými i indiánskými osadníky. Jednota 
bratrská měla odvahu vzít na sebe i protivenství - i podle oblíbené husitské písně: 
Kristus nám za škody stojí... 
 

4. Sociální učení Jednoty bratrské 
 

Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. 
Galatským 6,2 

 
Sociální učení Jednoty vychází z pochopení evangelia jako duchovní moci, která 
oslovuje člověka a mění jeho smýšlení a jednání. Ospravedlnění a spravedlnost, 
individuální a sociální aspekt této změny, jsou tu spojeny. 
Sociální odpovědnost křesťana se pokouší udržet si odstup od mocenských struktur 
společnosti, relativizuje sociální rozdíly a zdůrazňuje svrchovanost Božích přikázání 
jako normy, před níž jsou si lidé zásadně rovni. Odtud vyrůstá požadavek svobody 
svědomí a tolerance k odlišným názorům. Reformační důraz na křesťanskou svobodu 
jako duchovní hodnotu osvobozoval člověka z poručnictví církevních institucí. 
Bratrská teologie tento důraz spojovala i s obnoveným společenstvím každodenního 
křesťanského života. Křesťanská svoboda se v porozumění Jednoty musí projevovat 
jako svoboda ke službě ve vztazích v dílně, domácnosti a obci, řemesle, úřadě. 
Radikalita sociálního nároku evangelia je člověku zřejmější a přijatelnější v radikálních 
podmínkách, v situaci, kdy tak říkajíc nemá co ztratit. Církev zajištěná a v pokoji žijící 
hledá pohodlnější cesty a neubrání se narůstání kompromisů. 
Jednota byla v českém prostředí nositelkou zvěsti o sociálním nároku evangelia po více 
než jedno století. V ústředním důrazu svého učení, jakým bylo oddělení náboženství od 
mocenských struktur a svoboda svědomí každého jednotlivce, naznačila cestu, po níž se 
společnost vydala teprve mnohem později a na níž dodnes mnohá společenství bolestně 
zápasí. 
Z ústřední myšlenky svého sociálního učení, že život je službou Bohu a bližním, 
vyvodili bratří praktické závěry, jejichž uplatňováním vytvořili množství inspirativních 
příkladů křesťanské sociální odpovědnosti v různých povoláních a vrstvách společnosti. 
Vývoj sociálního učení bratří byl násilně uzavřen třicetiletou válkou. Jeho odkaz však 
právě tím nabyl větší naléhavosti. V hledání sociálně odpovědné podoby křesťanského 
života, citlivého k potřebám bližních v jejich každodenních starostech, je bratrské učení 
jedinečnou kapitolou nejen v dějinách českého křesťanství, ale i v kontextu evropské 
reformace. 
Tyto myšlenky vedly k zakládání nemocnic, sociálních ústavů, ústavů pro seniory. Tyto 
ústavy je možno nalézt ve všech provinciích současné Jednoty bratrské. 
 

5. Školství v Jednotě bratrské 
Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci 

oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem... 
Koloským 3,16 

 
Působení a fungování Jednoty bratrské od jejího vzniku roku 1457 až do Bílé hory, tedy 
více než 150 let její existence na domácí půdě, patří bezesporu k významnému 
fenoménu českého a moravského duchovního proudění, které dalo vyrůst nejen 
výrazným, osobnostem českých dějin, ale vytvořilo i podmínky k významným 
kulturním počinům. 
Na výchovu a vzdělání je v historii Jednoty kladen mimořádný důraz, neboť jsou 



součástí jejího hodnototvorného procesu. 
Během vývoje Jednoty a tedy i jejího školství nelze od sebe izolovat českou a 
moravskou větev. Jedna vychází z druhé, ústrojně na sebe navazuje a v situaci ohrožení, 
kdy docházelo v Cechách pod nátlakem k uzavírání sborů a rušení škol, přebírá 
moravská větev kontinuitu. 
Výchova v Jednotě bratrské sledovala tři stupně dokonalosti, totiž počínající, 
pokračující a k dokonalosti se nesoucí neboli konající. Počáteční jsou ti, kteří se 
teprve počátkům katechismu a křesťanského náboženství učí; mezi prospívající jsou 
počítáni ti, jež jsou přijati v pastýřskou péči a připuštěni ke všem bohoslužebným 
úkonům a dokonalí jsou ve víře vkořeněni tak, že mohou jiné osvěcovat a vést. Pro toto 
trojstupňové členství v Jednotě bratrské byly podstatné řád a kázeň, o které J. Blahoslav 
napsal, že je „klínotem Jednoty bratrské". Velký význam měla výchova dětí v rodině, 
kterou nekontrolovali jenom rodiče, ale i sbor Jednoty bratrské. Na základě tohoto 
modelu byla vypracovávána pravidla pro povinnosti rodičů i dětí. V době 
pronásledování Jednoty, kdy nemohla mít veřejné školy, měla rodinná výchova velký 
význam. 
Nejstarším útvarem bratrské školy byla domácí výuka, neboť každý příslušník jednoty 
byl učitelem každého. Číst museli umět všichni, proto mohl otec sám své děti učit číst a 
psát a cvičit je v pobožnosti a mravnosti. 
Již od konce 15.století byly při bratrských sborech ojediněle zřizovány počáteční 
bratrské školy. Teprve kolem roku 1550 byly zřizovány pravidelně a existovalo jich v 
Čechách dvaatřicet. Školy však měly neveřejný charakter. Tyto školy byly součástí 
bratrských domů (středisek bratrského života), jež pečovaly o chlapce od dětství až po 
jejich bohosloveckou přípravu. Vyučování v bratrském domě bylo odstupňováno: pro 
malé bylo učení dětinské s oddělením chlapeckým a dívčím, kdy počáteční školy 
vyučovaly čtení, psaní, zpěvu a počtům. Výuka probíhala v mateřštině a základním 
textem, jenž sloužil k výuce, byl bratrský katechismus. Dospělejší měli přístup k 
vyššímu vzdělání. Toho se již účastnili pouze jinoši, aby někteří z nich byli vybráni za 
kandidáty duchovenského stavu. 
Výchova v bratrském domě měla kolektivní ráz. Opírala se o společný život všech bratří 
i sester „pod jednou střechou", jenž byl podřízen pevné kázni a stabilnímu pracovnímu 
rozvrhu. Rovnovážné postavení v denním rozvrhu hodin měla tělesná práce, neboť 
bratrský kněz měl být vyučen některému vhodnému řemeslu. Při některých školách, 
např. v Přerově, zařídila Jednota bratrská, aby se děti předškolního věku mohly tiše 
účastnit vyučování a nebýt ponechány bez péče, v době kdy se jim rodiče pro 
zaměstnání nemohli věnovat („mateřská škola"). Mezi lety 1560 - 1580 bylo založeno 
na Moravě dvacet škol tohoto typu, za podpory vrchností a tím byl zdůrazněn jejich více 
méně veřejný charakter. Bratrská mládež se nevzdělávala podle rozdílu stavu, ale ne 
všechna školy navštěvovala. 
Boj „velké" a „malé" stránky v Jednotě bratrské přívrženců a odpůrců humanistického 
vzdělání, jehož podstatou byl spor o připuštění i vyššího vzdělání na půdu Jednoty, 
rozhodl definitivně J. Blahoslav svými spisy a polemikou proti odpůrcům vzdělanosti, 
a zvi. Filipikou proti misomusům (1567). Jeho protest proti nedocenění vyššího vzdělání 
uspěl, a proto některé bratrské školy začaly poskytovat i vyšší vzdělání a získaly vyni-
kající úroveň, např. mladoboleslavská, soběslavská a hlavně ivančická. Ta měla úroveň 
odpovídající nižším třídám herbornské akademie. Všechny bratrské školy nižší i vyšší 
sledovaly vždy cíle výchovy mravní, náboženské a společenské. 
Další rozmach školství přichází až s Rudolfovým majestátem 1609 a objevuje se zde 
hledání nových školských forem ve spolupráci s ostatním českých protestantismem. Z. 
Winter poznamenává: „o bratrských školách... nedopátrášse snadno, jakého byly 



stupně; znamenitějších škol latinského rázu partikulárního bylo nade vší pochybnost 
celkem málo." Přesné a jednotné záznamy o jednotlivých školách se nedochovaly. 
 
Bratrské školy v Cechách: 
Brandýs nad Orlicí, před r. 1500 (učitelé - J. Klenovský, M. Havel z Zátce). 
Mladá Boleslav, nejvýznamnější česká škola Jednoty. 1500 – 1623 (učitelé: Lukáš    
Pražský, Jan Černý, Jan Kálef, Jan Augusta, Jan Blahoslav). 
Turnov, 1500 - 1548 (učitelé - Jan Roh, Jan Augusta). 
Chrast u Chrudimi, škola do r. 1550. 
Litomyšl, 1494 -1515 (učitelé - V. Krasonický, J. Černý, A. Sturm, M. Červenka,  
J. Israel) 
Rychnov nad Kněžnou, 1549 - 1550 
Vidim, 1572 
Horažďovice, 1573 (učitel - M. Cyrus), při škole založena i dívčí bratrská škola. 
Lanškroun, 1577 - 1604 (učitelé - L. Libán, J. Fikar, P Slovák (Slovacius) 
Tuchoměřice, 1577 - 1602, obnovena 1609; charakter gymnasia 
Soběslav, vznikla r. 1610 
Praha, 1612 - 1620 (učitel - M. Cyrus), Nazaretská kolej při Betlémské kapli; 
partikulární škola, jejíž učitelé přicházeli z pražské akademie. Charakter školy - 
přípravka akademického studia, podřízena universitě. 
Nejvýznamější z českých škol Jednoty byla mladoboleslavská od roku 1500 - 1623 
(učitelé - J. Augusta, bratr Lukáš, J. Černý, J. Blahoslav, M. Cyrus, M. Konečný, J. 
Strejc, J. Poniatowski, J. Brož). Původním účelem školy byla teoretická a praktická 
výchova bratrského duchovenstva, ale byla otevřena i jinochům, jež nebyli určeni k 
duchovenskému stavu; později došlo k pokusu o její povznesení na úroveň akademie 
(1584). Vyučovalo se latině, řečtině i hebrejštině, po r. 1575 i němčině. Vedle této školy 
existovala i škola dětinská a vyšší. Dětinská byla určena mládeži obojího pohlaví 
odděleně pro chlapce i dívky. 
 
Školy na Moravě: 
Nejvýznamější škola na Moravě vznikla v Ivančicích (1498 - 1623). Původní bratrský 
dům byl školou pro výchovu bratrského dorostu, ale šíří přednášených disciplin nabyla 
škola přitažlivosti i pro posluchače světské, hlavně šlechtické. Školské příručky 
Blahoslavovy svědčí o její úrovni (Muzika, 1569; Gramatika, 1571; Vady kazatelů, 
1571). Přispěla k tomu i zde v letech 1562 - 1578 fungující bratrská tiskárna. 
Za působení Ondřeje Stefana (1572 - 1577) nabylo učiliště významu partikulární školy, 
Jan Blahoslav jí pak vtiskl humanistického ducha. A přijetím Esram Rudinger v 
Ivančicích získala škola ráz akademického gymnázia. Jediná slabina bratrského školství 
tkvěla v tom, ženebylo postaveno na učitelích z povolání. Další učitelé: Jan Aeneas, 
Mikuláš Alber z Kamenka, Jan Criciger, Jan Novoměstský, Zachariáš Ariston, Augustin 
Altman. 
 
Mezi významná střediska bratrského školství patřil dále 
Přerov, založena v r. 1498. Žerotínové školu podporovali do té míry, že r.1599 ji hodlal 
Karel st. ze Žerotína přeměnit na školu vysokou. Do vyššího oddělení byl přijat pouze 
žák znalý němčiny, které se vyučovalo na bratrské škole ve Fulneku. Školu navštěvoval 
jak Jan Blahoslav, tak Jan Amos Komenský (1608 - 1611). Oba se sem vrátili i jako 
učitelé. Jan Amos Komenský byl v letech 1614- 1618 rektorem školy a zavedl na ní 
výuku reáliím. Další učitelé: Jan Volf, Matěj Červenka, Zachariáš Ariston, Jan 
Lanécius, Tomáš Dubin, Jiří Laurin. 



Třebíč, 1524 - 1557. Obnovena 1571 - 1626 (učitelé J. Aeneas, J. Cruciger, Izaiáš 
Konečný, Matouš Konečný, Vít Weidhofer, M. V. Olyrius ze Skutče, V. Justin): byla 
školou partikulární. 
Holešov, 1524-1616                                         \- 
Slížany, 1530 - 1594 - Mikuláš Kučera a Ondřej Štefan. 
Prostějov, založena v r. 1537. Učitelé Martin Michalec, Matouš Strejc, Jan Blahoslav. 
Škola směřovala „k vyšší škole laické a šlechtické". J. Blahoslav ji navštěvoval v letech 
1540 - 1548; jeho pozdějšími žáky zde se stali Jan st. ze Žerotína a O. Štefan. V roce 
1547 Jan Blahoslav vydal u tiskaře Jana Günthera Slabikář český. 
Uherský Brod, 1550 - 1566. Obnovena 1569 - 1624. Učitelé - Bartoloměj Justin, Jan 
Gerson, Pavel Kyrmezer, Pavel Přázy. 
Bystřice nad Pernštejnem, 1541-1620. 
Fulnek, založena v r. 1546. Učitelé M. Tham, A. Bodenstein, R Herbert, M. A. z 
Kamenka, V. Kopecký, Eliáš Hranický,Tomáš Efram, J. A. Komenský 1618-1621. 
Proto že se jednalo o německý sbor, vyučovalo se zde německy. 
Velká Bíteš, 1550-1621 
Brankovice u Vyškova, 1552 - 1600 
Slavkov, 1553 - 1598 (učitel A. Felin) 
Krásno, 1560 
Dřevohostice, 1561 
Chropyně u Kroměříže, 1561 - 1615 
Horní Dunajovice, 1531 
Zábřeh - Krumpach, 1562 
Hodonín, 1564-1620                                                                                                
Podivín, 1564 
Cetechovice u Zdounek, 1568 - 1620 
Malenovice u Napajedel, 1569 
Zahoro více u Bojkovic, 1571 
Kounice u Ivančic, 1571 
Boskovice, 1574-1605 
Strážnice, 1577 - 1620, jejími žáky byli M. Konečný, J. A. Komenský 1604 - 05, 
M. Drabík.  
Rataje, 1577  
Kralice, 1580 - 1616 (učitelé a tiskaři nové edice Písma sv. - I. Cibulka, Mikuláš. A. z 
Kamenka, Z. Solin, M. Dadan, J. Tejnský, V. Elám)  
Židlochovice u Hustopečí, 1560 (učitelé - J. Strejc a jeho synové)  
Lipník, 1581-1594  
Hranice, 1581 - 1620 
Kobylí u Hustopečí, 1581 - 1620 (učitel M. Drabík 1609)  
Jaroměřice u Jevíčka, 1583      ..                        
Dobromělice u Kojetína, 1590                                                           
Kojetín, 1594 
 
V Polsku a Prusku zřídila Jednota šestadvacet škol, na Slovensku pobělohorští emigranti 
školy ve Skalici roku 1647 a v Puchově. 
Mezi nejčastěji užívané učebnice patřil na bratrských školách Bratrský katechismus 
často opatřený abecedou a slabikářem. Užívalo se ho jako čítanky. Dále se užívalo 
Kancionálu a veršované sbírky mravních pravidel a přísloví Mravové aneb naučení 
potřebná, jak dítky hned z mládí mravy a obyčeje dobré znáti mají (autora Jiřího Strejce 
Zábřežského) vyd. r. 1600. 



České pedagogické literatuře dala Jednota často první učebnice a téměř vždy to byly 
učebnice národní, nahrazující staré příručky latinské. Využila totiž tištěné knihy jako 
účinného vzdělávacího prostředku. 
Školy Jednoty vynikaly kázní a radostnou atmosférou. Neutiskovaly žákovskou 
individualitu, nýbrž při stálém osobním styku vychovatelů s chovanci poskytovaly 
dostatek příležitosti, aby vychovatelé poznali povahu svých svěřenců a řídili se jí při 
mravním a vědeckém vedení. Bratrská škola vštípila svým absolventům vedle 
pobožnosti a smyslu pro řád i touhu po stálém zdokonalování se dalším studiem. Na 
tuto i další tendence navázal a rozvinul je Jan Amos Komenský svou představou 
celoživotních vzdělávacích snah člověka. 
Ve školách Jednoty bylo tak více přihlíženo k životní praxi než v jiných dobových 
Školách. Výchovou a výukou křesťanskou a mravní, jazykovou, hudební, historickou, 
důrazem na tělesnou hygienu a vyzdvižením pracovitosti stáli bratří bezesporu v 
prvních řadách pozitivních pedagogických změn, které Komenský rozvinul a zasazením 
do širšího společenského kontextu jim vdechl ducha nadčasovosti. 
Po odchodu Jednoty z vlasti po Obnoveném zřízení zemském 1627, které uzákonilo v 
Cechách rekatolizaci, se v exilu členové Jednoty rozptýlili po Evropě. Nejprve v Polsku 
a pak i v dalších zemích. Všude tam, kde zakotvili, jako první zakládali školy a sociální 
díla. Tak se tato tendence udržela při zakládání Ochranova (Herrnhutu) v saské Lužici 
1722 a odtud se promítla skrze bratrskou misii do všech světa, kde misie působila. Tak 
můžeme školy, které založila a řídí Jednota dnes najít na všech kontinentech. 
 

6. Bratrská misie - 275 let 
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna 

i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. 
Matouš 28,19-20 

V červnu 1722 přivedl Kristián David se svolením hraběte Mikuláše Ludvíka 
Zinzendorfa hrstku prvních exulantů z Moravy, aby mohli založit svou osadu a žít 
svobodně svou víru. Založili Ochranov - Herrnhut. Za pět let obnovili podle starých 
řádů Jednotu bratrskou (1727) a za dalších pět let zahajují misii v neznámých zemích 
mezi neznámými lidmi (1732). 
Jednota bratrská učinila misii součástí svého poslání: je-li nám zjevena pravda, musíme 
ji šířit. A to i těm nejvzdálenějším a nejzanedbanějším, neboť i pro ně umíral Boží Syn 
na kříži. Odcházejí za domorodci, kteří mnohdy ani nebyli považováni za lidi. Žijí s 
nimi a pro ně. Zakládají školy, studují domorodé řeči, na mnoha místech sestavují 
písemný jazyk, gramatiku a slovníky primitivních národů, píší pomůcky pro domorodce 
i bílé pracovníky, překládají biblické texty, učí hudbě a zpěvu, řemeslům a zemědělství, 
zakládají nemocnice, organizují společenský život, svým zájmem o barevné domorodce 
odmítají rasismus. Na starých hřbitovech je možno vidět vedle sebe hrob biskupa a hned 
vedle stejný hrob třeba prostého Indiána nebo černocha. 
 
...ke všem národům 
1732   ostrov sv.Tomáše v Karibiku                   1754    Jamajka 
            (Leonard Dober a David Nitschmann)    1765   Křováci v Sutinami                                   
1733  Grónsko                                                      1771  Labrador 
1734  Laponci   St.Croix v Karibiku                    1849  Nicaragua - Indiáni Miskito 
1735  Georgie (severoameričtí Indiáni)               1850  Austrálie                                                     
         Arawakové a Karaibové (Surinam)            1854   Indie 
1736 Guinea                                                         1868 Palestina (Jeruzalém) 
1736-7 Jižní Afrika                                              1884 Aljaška 



1738  Ceylon   Židé v Amsterodamu Guyana      1891 Tanzanie 
1739 Alžír  Cařihrad                                             1902  Dominikánská republika 
 1740  St. John v Karibiku                                    1930  Honduras 
1742 Kalmykové  založena Britská provincie                1981 Kostarika 

       1988 Velké Kajmany, Zair 
1992 Sibiř, Yuppikové 

                                                     1993  Malawi 
 
... dnes v mnoha národech: provincie Unitas fratrum 
V některých zemích Jednota práci započala, ale byla přinucena odejít, někde svou práci 
předala jiné církvi. Tam, kde misijní oblasti zůstaly spojeny s Jednotou, vyrostly v 19. a 
20.století samostatné provincie. Každá provincie má svou vlastní správu, ale jsou 
navzájem spojeny jedním řádem a učením, v sedmiletém období se schází synod celé 
světové Jednoty bratrské - Unitas fratrum, který rozhoduje o společných věcech. 
Severoamerický region: 
Aljaška                       The Alaska Moravian Churých  založena 1884 
Labrador                    The Moravian Churých   založena 1771 
Spojené státy americké - sever 
Moravian Church in Amerika, Northern Province sbory v severní části USA,  
                  založena  1741 
Spojené státy americké - jih 
Moravian Church in Amerika, Southern Province sbory v jižní části USA,  
              založena 1753 
Jihoamerický region: 
Honduras               Iglesia Morava en Honduras    založena 1930 
Nicaragua              Iglesia Morava en Nicaragua  založena 1849 
Kostarika              Iglesia Morava en Costa Rica   založena 1988 
Jamajka                The Moravian Church in Jamajca  založena 1754 
Západoindické souostroví - Karibik Moravian Church, Eastern West Indies Province 
sbory na Paneských ostrovech na ostrovech Antigua, St. Kitts, Barbados, Tobago a 
Trinidad založena 1732 
Guyana                  Moravisn Church in Guyana     založena 1830, obnovena 1878 
Sutinám                 Evangelische Broedergemeente in Suriname, de Nederlande 
Antillen en Arnba  založena 1735 
Evropský region:                          Velká Británie a Severní Irsko The Moravian 
Church in GreatBritain andlreland založena 1742 
Evropská kontinentální provincie 
sbory v Německu, Nizozemí, Dánsku, Švédsku, Švýcarsku, Estonsku a Lotyšsku 
založena 1722 
Česká republika Jednota bratrská založena 1457, obnovena 1862 
Africký region:                             
 Tanzanie západ         Kanisa La Kimoravian Tanzania Magharibi centrum v Tabota, 
založena 1897 
Tanzanie jihozápad    Kanisa La Moravian Kusini Magharibi Tanzania centrum v 
Mbeya, založena 1977 
Tanzanie jih               Kanisa La Moravian Kusini Tanzania  centrum v Tukuyu, 
založena 1891 
Tanzanie Rukwa       Kanisa La Moravian Jimbo Rukwa   centrum v Sumbawanga, 
založena 1984 



Jihoafrická republika     Moravian Church in South Africa   západní oblast založena 
1737, obnovena 1792; východní oblast založena 1828 
 
„Díla" Jednoty bratrské:              
  Práce mezi Indiány Garifuna na Kajmaních ostrovech v Karibiku. 
Domov pro mentálně postižené arabské dívky v Ramallah v Jordánsku. Práce mezi 
Tibeťany v severoindickém Rajpuru a kašmírském Ladaku. Práce s eskymáky Yuppik 
na Čukotce. Ochranovský seniorát při Českobratrské církvi evangelické v České 
republice. 
 
Českobratrská tradice v Přerově 
 
Přerov patří k těm městům v České republice, ve kterých se v devatenáctém století 
velmi brzy znovuoživovala českobratrská tradice. Hrdě se hlásil k Janu Blahoslavovi, 
který se tu narodil 20. února 1523 a k Janu Amosů Komenskému, jenž zde navštěvoval 
vyšší latinskou bratrskou školu (1608 - 1611) a po vysokoškolských studiích v 
Herbornu a Heidelberku na téže škole působil jako učitel a po vysvěcení na kněze v 
roce 1616 v Žeravicích u Kyjova i coby duchovní. V Přerově se Komenský také oženil. 
Jeho vyvolenou se stala Mandalena Vizovská, dcera Buriana Vizovského, správce 
žerotínských statků ze Zábřehu. Na počátku dvacátých let sedmnáctého století, v době 
kdy se již Komenský skrýval před pronásledovateli, našla jeho manželka s dětmi útulek 
v Přerově u své matky. Bohužel podlehli morové epidemii a byli pohřbeni na místním 
hřbitově. 
V  srpnu 1874 byla v Přerově odhalena J. A. Komenskému první socha na světě za 
účasti dvanácti tisíc návštěvníků. V jubilejním Komenského roce 1892 odhalili 
Přerovští Učiteli národů pamětní desku na zdejší radnici s tímto textem: „V městě 
Přerově slavný náš Jan Amos Komenský v letech 1614 -1618 po prvé mládeži i národu 
ukazoval cestu lahodnou a jistou k spanilejšímu schopností duševních rozvíjení". Tato 
mramorová deska byla umístěna vedle obdobné desky, věnované Janu Blahoslavovi z 
roku 1882. 
Dne 25. března 1908 byl slavnostně posvěcen a otevřen evangelický kostel, postavený 
podle plánů německého architekta Otto Kuhlmanna. Přístavba sborového domu z let 
1931 — 1932 byla realizována týmž architektem. V průběhu let byly členy tohoto sboru 
významné přerovské rodiny, jejichž mnozí členové se výrazně zapsali do politického, 
vědeckého i kulturního života Československé republiky. 
Monumentální Blahoslavův pomník na Horním náměstí od Františka Bílka byl slav-
nostně předán veřejnosti roku 1923. Bylo to v době, kdy zde bylo zřízeno před 35 lety 
první Muzeum Komenského na světě, zdejším ředitelem měšťanské školy Františkem 
Slaměníkem (1845 - 1919), redaktorem pedagogického časopisu Komenský a předsedou 
Ústředního spolku jednot učitelských na Moravě. Po Komenském byla pojmenován;i 
hlavní přerovská ulice a také lékárna. 
Přerovští občané si také nesmírně vážili Karla staršího ze Žerotína, majitele zdejšího 
panství a zámku v první třetině 17. století, který zde také 9. října 1636 zemřel. Na 
přerov ském zámku mu byla v roce 1936 odhalena pamětní mramorová deska a v 
sedmdesátých letech minulého století i busta od akademického sochaře Josefa Bajáka. 
V Přerově se od druhé poloviny 19. století konaly nejen vzpomínkové akce na tylo tři 
významné představitele českých bratří, ale i učitelské a muzejní sjezdy a konferenci 
Zdejší kulturní instituce, městská rada, ale i jednotlivci v průběhu stočtyřiceti let vychil 
i nejednu hodnotnou publikaci. 
Město se stalo v letech 1968 - 1969 i místem prvních komeniologických kolok\ n 



předních světových badatelů, zabývajících se životem a dílem Učitele národů. Ty p;il 
byly později odchodem Pavla Flosse přesunuty do Uherského Brodu. Dále zde ve zti/i 
ných normalizačních podmínkách pokračovala tato setkání, tentokráte zaměřen;i n . 
školskou a učitelskou problematiku. V roce 1971 zde byla konference na téma Moru,  ' 
bratrské školství a jeho protějšky v 16.- 18. století a v roce 1974 Tradice J. A. 
Komenského »•,, českým a slovenským učitelstvem v 19. a 20. století... V jubilejním roce 
1992 pak Ucu< šiřitelé myšlenek J. A. Komenského. V letošním roce chystáme 
konferenci Oslavy Komcnú ho roku 1892 v Cechách, na Moravě, Slezsku a Slovensku. 
 
Výstava 550 let Jednoty bratrské, která se v průběhu roku 2007 uskuteční v Muzeu 
Komenského v Přerově, Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze a v Muzeu J. 
A. Komenského v Uherském Brodě, seznámí širokou návštěvnickou veřejnost nejen s 
historií, ale i současností této významné církve. 
Návštěvník zde. uvidí nejen cenné českobratrské staré tisky: kancionály, Bible a 
literární díla příslušníků Jednoty bratrské ze sbírkového fondu Muzea Komenského v 
Přerově, ale i nejnovější objevenou korespondenci se seniorem Matoušem Konečným z 
Mladé Boleslavi z loňského roku, kterou nám zapůjčilo tamní muzeum. Tímto děkuji 
panu řediteli Luďku Benešovi a Mgr. Pavlu Sosnovcovi za laskavé zapůjčení dopisů, ze 
kterých zjistíme, že již v roce 1616 se u Jana Amose běžně používalo příjmení 
Komenský. Zajímavé jsou i sliby bratrských studentů a vyúčtování nákladů na studium 
v zahraničí. Můj dík patří rovněž spoluautorům libreta výstavy a textu této publikace 
doc. PhDr. Janě Uhlířové, CSc, senioru Jiřímu Polmovi, doc. ThDr. Jindřichu Halamovi 
a Ing. Živanu Kuželoví a Mgr. Luboru Maloňovi za pomoc při redakci. 

PhDr. František Hýbl 
ředitel Muzea Komenského v Přerove 

 
 

 
Jan Wíllenberger: Přerov v roce 1593  
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