
Evropský rozsah Evangelického tolerančního areálu

Stálá  expozice  byla  otevřena  u  příležitosti  11. 
Konference evropských protestantských muzeí, která 
se na jaře 2001 konala v Telči a Velké Lhotě u Dačic. 
Památkově  chráněný  areál  je  od  počátku  součástí 
uvedené  celoevropské  iniciativy  a  v expozici  se 
připomínají i zahraniční muzea a památná místa.

Aktivity v Evangelickém tolerančním areálu

Pracovní soustředění mladých historiků
Ve Středisku české reformace v prostoru areálu se mj. konají 
každoročně  i  pracovní  soustředění  mladých  historiků, 
zabývající  se  různými  obdobími  dějin  a  jejich 
problematikou.

Turistická stezka valdenské a české reformace
Na  zmíněných  soustředěních  byla  postupně 
zpracována i trasa turistické cesty valdenské a české 
reformace. Její  střední část prochází územím v okolí 
Velké Lhoty

Festival řemesel a vyznání
Vždy v září se na jihu Českomoravské vrchoviny koná Festival řemesel a 
vyznání při Greenway Praha – Vídeň. Pořádá jej  občanské sdružení Na 
dobrých  cestách.  Evangelický  toleranční  areál  je  centrem  tzv. 
velkolhotecké větve Festivalu.

Další informace na internetu:

http://veritas.evangnet.cz
http://velka-lhota-u-dacic.evangnet.cz 
http://evangnet.dacicko.cz

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic

Kdo jsme ?
Součást  Českobratrské  církve  evangelické,  spojené  reformační 
církve,  která  nepřerušenou  tradicí  vyrůstá  z české  reformace  od 
počátku 15.století

Kde nás najdete ?
Na  jihu  Českomoravské  vrchoviny  na 
hranici České republiky a Rakouska

Kde se scházíme ?
Ve Velké Lhotě v  tzv. dolním kostele (v létě) a na tzv. horní faře (v zimě)

Ve Valtínově v kostele (v létě), ve sborovém domě (v zimě)

Oslava  stého  výročí  posvěcení  kostela  
ve Valtínově (1905 – 2005)

Aktuální informace o začátku bohoslužeb naleznete
 ve sborových vývěskách nebo na internetu:
 velka-lhota-u-dacic.evangnet.cz nebo evangnet.dacicko.cz



Kde je možno potěšit se hudbou na koncertech?

Občanské sdružení Velkolhotecký komorní sbor pořádá v tzv. horním kostele celoročně 
koncerty. Při těchto akcích je možné slyšet i zvuk památkově chráněných varhan.

Informace o koncertech a Velkolhoteckém komorním sboru najdete na 
http://sweb.cz/jitpep

Kde a kdy můžete u nás prožít pěkné dny o dovolené, prázdninách i jindy v roce?

Ve Velké Lhotě na tzv. dolní faře, celoročně (obrázek dole vlevo)

Ve Valtínově ve sborovém domě, v letní sezóně (obrázek nahoře vpravo)

Informace o rekreačních pobytech naleznete i na  velka-lhota-u-dacic.evangnet.cz

FS ČCE Velká Lhota telefon: 384 499 137
Velká Lhota 37 email: velka-lhota-u-dacice@evangnet.cz
380 01 Dačice web: http://velka-lhota-u-dacic.evangnet.cz

Evangelický toleranční areál 
Středisko české reformace ve Velké Lhotě u Dačic 
(odborně spravuje Historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace VERITAS)

Jak Evangelický toleranční areál vznikl a čemu dnes slouží?
Je jediným dokladem zvláštního historického vývoje na území dnešní České republiky, 
nacházejícím se na venkově. Česká reformace se zde rozvíjela až do třicetileté války v 17. 
století  legálně  nebo  alespoň  pololegálně.  Potom  byla  dosavadní  evangelická  většina 
obyvatelstva postavena mimo zákon. Potomci odkazu české reformace se ve skrytosti 
sjednotili a po vydání tolerančního patentu roku 1781 chtěli obnovit vlastní zákonnou 
existenci. To tehdy nebylo dovoleno a proto byli uměle rozděleni do dvou církví, luterské 
a  reformované.  Z doby  tohoto  rozdělení  pocházejí  i  všechny  stavby  v Evangelickém 
tolerančním areálu. Po vzniku Československé republiky v r.1918 se obě dosud povolené 
církve směly konečně znovu sjednotit jako Českobratrská církev evangelická, navazující 
na českou reformaci. Ve Velké Lhotě však i potom zůstaly dva kostely a dvě fary. Dnes je 
zde proto možno podávat informace o zmíněném historickém vývoji a jeho souvislostech 
návštěvníkům z České republiky i ze zahraničí. Celý areál je státem chráněnou památkou.

Naučná stezka areálem
Zájemcům slouží informační tabulky na naučné stezce 
procházející areálem.

Stálá expozice Česká reformace v evropském kontextu
29. dubna 2001 byla slavnostně otevřena stálá výstava přibližující a osvětlující význam i 
podněty české reformace v rámci evropských dějin. Je instalována v tzv. horním (dříve 
reformovaném) kostele, kde se zachovalo veškeré původní zařízení z let 1873-4 včetně 
památkově chráněných pozdně barokních varhan.


