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Obnovení přístupové cesty ke kostelu Mistra Jana Husa v Městském parku v České Lípě

Kostel Mistra Jana Husa Církve československé husitské v českolipském Městském parku se od roku 2017 
po delší odmlce stává místem pravidelných bohoslužeb a nadto i místem setkávání českolipských občanů 
na pravidelných kulturních akcích. Děje se tak díky nové duchovní, paní Mgr. Marii Truncové, s uměleckou 
a organizační podporou jejího manžela, dlouhodobého a známého českolipského hudebníka a sbormistra 
Mgr. Petra Trunce. 
Tato stavba, podle návrhu českolipského architekta Richarda Broscheho, byla uvedena do provozu v roce 
1929 jako německý evangelický kostel. Ten byl roku 1930 vybavený vynikajícím varhanním nástrojem 
drážďanské frmy Carl Eduard Jehmlich z roku 1858. 
Od roku 2017 se tato stavba stala, díky manželům Truncovým, nejen znovuzrozeným duchovním stánkem 
s pečlivě koncipovanými biblickými pořady a bohoslužbami, ale i místem pravidelných koncertů duchovní 
hudby, podporovaných Městem Česká Lípa. Byl zde také zahájen dnes již oblíbený pravidelný program 
čtvrtletních výstavních cyklů regionálních výtvarníků, právě výtvarnému umění je kruhový a dobře 
prosvětlený prostor kostela velmi nakloněn. 
Kostel byl v době svého vzniku citlivě začleněn na okraj tehdy již reprezentatvního a hojně navštěvovaného 
Městského parku, o jehož zřízení zažádali členové českolipského Okrašlovacího spolku již v roce 1872. Ke 
kostelu tehdy vedly ze tří stran krásné, široké a pohodlné cesty, které jsou nyní, po dlouhé době aktvního 
nepoužívání stavby, v naprosto nevyhovujícím až havarijním stavu. Stav přístupových cest pak naprosto 
nedostačuje dnešnímu využit stavby a frekvenci současných aktvit, a to obzvláště při deštvém a zimním 
počasí. 
Ze západní strany zůstala pouze alej vysazená na trávníku bez cesty, hlavní přístupová cesta od jihu má 
obnovenou, nově vysázenou javorovou alej, ale cesta, která alejí vede, je z velké část zarostlá travou 
a v deštvém počasí blátvá a neschůdná. V takovém počasí nelze vstoupit do tohoto duchovního a kulturního 
stánku suchou botou.
Do budoucna se s kostelem Mistra Jana Husa počítá jako s dalším koncertním prostorem pro MHF Lípa 
Musica, o tomto plánu se v současné době jedná s ředitelem hudebního festvalu Martnem Prokešem. Kostel 
je významným městským kulturním prvkem obohacujícím centrum České Lípy a je rovněž zpřístupněn 
turistům během pravidelných prohlídek města, které pořádá Regionální turistcké informační centrum MěÚ 
Česká Lípa. Zpřístupnění kostela turistům v rámci organizovaných prohlídek města iniciovala vedoucí RTIC 
Mgr. Květa Menclová.

Pavel Kraus
     



Návrh na revitalizaci prostoru okolí kostela Mistra Jana Husa 

Prostor okolí kostela je součást památkové zóny města Česká Lípa, navrhuji proto uvést přístupové cesty 
ke kostelu do stavu vzhledově připomínající původní stav (viz. fotografe, které jsou součást návrhu 31). Cesta 
by měla zachovávat a ctt přírodní charakter parku a zároveň musí být technicky plně funkční pro příchod 
návštěvníků nebo pro občasný příjezd lehké dopravní obsluhy ke kostelu. 
Okolí kostela tvoří přirozenou součást městského parku, jehož strategické umístění odráží hojná návštěvnost. 
Nepřicházejí sem však lidé pouze na výše uvedené duchovní a kulturní aktvity, ale míří sem lidé všech 
věkových kategorií za odpočinkem a na koncerty a další akce, které pro ně připravují českolipské spolky 
a město samo. Mnozí lidé parkem pouze procházejí z jednoho místa na druhé, ale i po tuto nezbytně dlouhou 
chvíli si mohou užít jedinečného prostředí, které českolipský Městský park nabízí. 
Z tohoto důvodu si myslím, že je návrh na revitalizaci přístupových cest naprosto pádným námětem 
ke zlepšení stavu zeleného srdce našeho města.

Marie Truncová
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