
Poslanecká sněmovna hledá vlastního kaplana, mohl by zlepšit prostředí  

Je to už tradiční rituál. Každý první čtvrtek v měsíci se před vypuknutím sněmovního maratonu věřící 

poslanci sejdou v místní kapli, dají si kávu, popovídají si a společně se pomodlí. Setkání vede pokaždé jiný 

duchovní a obvykle přichází na žádost někoho z poslanců. Příští rok by ale sněmovní kaple mohla získat i 

stálého kaplana, kancléř právě hledá duchovního, který by tyto služby pro poslance i zaměstnance dolní 

komory mohl poskytovat.  

Kapli si zákonodárci vybojovali před šesti lety. Tehdy z méně využívaných šaten naproti takzvané konírně 

vybudoval architekt Josef Pleskot místo pro duchovní setkávání věřících poslanců. A nyní chtějí přidat také 

kazatele. "Záležitost se probírala na ranním duchovním setkání zhruba před dvěma měsíci, uvidíme, jaký o 

to bude zájem," říká poslanec Marek Benda (ODS). Právě on dosud stál za většinou duchovních setkání v 

dolní komoře, sněmovní kaplan ale prý není z jeho hlavy, jeho příchod by však uvítal.  

"Vzešlo to z diskuse se senátní kancléřkou, ale i poslanci. Tyto služby poskytují i jiné instituce a doba není 

jednoduchá, z předběžného průzkumu se zdá, že by o to mohl být zájem," uvádí kancléř sněmovny Martin 

Plíšek. Ten by rád duchovního sehnal do konce roku.  

V tuto chvíli hledá vhodné kandidáty, chce, aby do dolní komory pravidelně docházeli hned dva kaplani. 

"Jeden by měl být z katolické církve, druhý z protestantské. Právě po těchto duchovních byla největší 

poptávka," vysvětluje Plíšek s tím, že rozhovory, doprovázení i vyslechnutí by byly nejen pro poslance, ale 

také jejich asistenty a zaměstnance sněmovny.  

Poslanci aktivitu kancléře vítají. "Sněmovní prostředí by taková služba mohla zlepšit, mohla by být novou 

formou podpory pro poslance i zaměstnance v této těžké době, vítáme to, i když to není naše iniciativa," 

říká šéf klubu lidovců Marek Výborný. A podobně mluví i jeho další kolega. "Jsem za to moc rád, jsem 

přesvědčen, že při dlouhých jednáních by poslanci měli pečovat o své duševní zdraví," dodává poslanec 

Šimon Heller (KDU-ČSL).  

Sněmovní kancléř plánuje, že by dolní komora mohla kaplany půjčovat i Senátu. Ten ale zatím oficiálně 

svého duchovního nechce. "Mezi kancléři proběhly konzultace o neformální spolupráci. O zřízení oficiální 

pozice kaplana nicméně Kancelář Senátu v tuto chvíli neuvažuje," informuje mluvčí horní komory Ernestina 

Černá.  

A její slova potvrzuje místopředseda komory Tomáš Czernin (TOP 09). "Řešili jsme to v organizačním 

výboru, ale nakonec jsme se neshodli, v tuto chvíli post zavádět zřejmě nebudeme," sděluje Czernin. Podle 

informací HN se proti takové službě ohradili někteří senátoři, požadují, aby byla jen dobrovolná.  

Podle kancléře by nová služba neměla sněmovnu nic stát. "Poskytneme prostory a služba bude součástí 

jejich duchovní činnosti," dodává Plíšek.  

Sněmovní kaple se otevřela po mnohaletých debatách v roce 2016. Vybojovali ji lidovci, společně se 

zástupci ODS a TOP 09. Kaple vyšla na 1,5 milionu korun a od té doby je poměrně pravidelně využívána. 

Vejde se do ní 15 až 20 lidí, jejím základem je kruhový stůl, který je na jedné straně nedokončený. 

Symbolicky ho završuje korpus ukřižovaného Krista. Dvě okna jsou vyplněna ornamentálním vzorem a 

prvními 10 písmeny hebrejské abecedy. To symbolizuje, že evropská civilizace stojí na judaisticko-

křesťanských základech.  

Pomocí různých režimů osvětlení je možné měnit atmosféru podle toho, jestli se jedná o společenské 

setkání, meditaci nebo osobní čtení. Kapli mají i v jiných světových parlamentech, v britské Dolní 

sněmovně, německém Spolkovém sněmu, polském Sejmu či švédském Riksdagu. 
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