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Úvod
Tato práce vznikla v rámci školního projektu pražského gymnázia Přírodní škola. Studenti a učitelé
gymnázia strávili v červnu 2012 dva týdny v okolí Mnichova Hradiště a zkoumali kraj z různých úhlů
pohledu. Skupina studentů s názvem Zvony jela na mnichovohradišťsko s cílem seznámit se
s místními zvony a poznat je takříkajíc „osobně“, přistupovat k nim, jako by to byly živé bytosti.
Tušili jsme, že budou mít svůj životní příběh, hlas a charakter. A opravdu, každý zvon byl jiný,
osobitý. Přejeme čtenářům tohoto sborníku, aby je zvony nadchly podobně jako nás.

Cíle
Stanovili jsme si tři cíle a to se stejným záměrem - někomu pomoci. Zaprvé chceme poskytnout
výsledky zasvěceným, zvonařům a milovníkům zvonů. Naši práci chceme například nabídnout ke
srovnání s celostátní databází zvonů.
Za druhé chceme pomoct samotným zvonům. Čím víc lidí se o nich dozví a uvědomí si, jaké bohatství
mají ve své obci, tím více ho budou vnímat a starat se o něj.
Třetí a neméně důležitý cíl je obohatit i sama sebe, probudit v sobě cit a zájem o historický, kulturní a
duchovní význam zvonů.

Historie zvonařství
První zvony se objevují již ve starověku. Nebyly ale tak majestátní, jako známe dnes. Lidé nosili malé
zvonky pověšené na krku nebo hrudi, aby je ochraňovaly před zlem a neštěstím. Řekové např.
připínali zvonečky na postroje válečných koní. Zvoněním oznamovali výměnu stráží nebo pochod
vojska městem. V Římě si zase pomocí zvonů sdělovali, že vozkové projíždí zvlášť úzkými ulicemi.
Zločincům uvazovali zvonky na krk, když je vedli k soudu, hlásilo se jimi otevírání veřejných lázní.
Možnost svolávání k bohoslužbám získaly zvony až potom, co římský císař Konstantin I. prohlásil, že
i křesťanské obce mají právní uznání a byl jim vrácen jejich majetek. Křesťanství bylo
zrovnoprávněno s ostatními náboženstvími. Tento proces s sebou přinesl i využití zvonů k církevním
účelům. Zvonilo se při modlitbách, slavnostech, svátcích, nebo když biskup vstupoval do kostela.
První dochované známky lití zvonů jsou známé z Velké Británie a Irska z 5. století, odkud se později
toto řemeslo rozšířilo i do Evropy a ostatních zemí.
Velký rozkvět v českých zemích zažilo zvonařství za vlády Jagelonců, kdy vzrostl počet zvonů, práce
byla kvalitnější a texty na zvonech byly delší a zajímavější.
Zvonění postupně přestávalo mít jen křesťanský podtext. Oznamovalo začátek i konec práce, bylo
ohlašovatelem úmrtí nebo požárů. V Praze se dokonce až do 18. století zvonilo proti mračnům, ale
bylo to zakázáno z obavy, aby prý zvon uvedený do pohybu, místo co by mračna rozháněl,
nepřitahoval blesky.1
Zvony se staly nepostradatelnou součástí života lidí. Měli k nim posvátnou úctu. Vznikalo o nich
mnoho pověr a legend (v přítomnosti zvonu se např. nesmělo lhát). Byly spojovány s něčím
nadpřirozeným.
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Kybalová
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Za první a druhé světové války se ale přesto zvony hromadně odebíraly ze zvonic a roztavovaly na
smrtící zbraně. Největším proviněním zároveň ale bylo jakékoli přemístění zvonu z kostela, kde
zvonil.

Metodika
Práci v terénu předcházela týdenní příprava v Praze. Náš odborný konzultant Tomáš Chvátal nás
seznámil s prací kampanologa. Vyzkoušeli jsme si, jak zvon správně popsat, jak ho změřit a jak
přenést případné reliéfní zdobení nebo nápisy na zvonu pomoci faksimile.
Přímo v terénu, v okolí Mnichova Hradiště, jsme strávili dva týdny, během nichž jsme shromažďovali
informace o zvonech.
Po příjezdu do Prahy jsme zpracovávali materiály z terénu. Spolu s Tomášem Chvátalem jsme
doplňovali přepisy a překlady nápisů na zvonech. Také jsme adjustovali sádrové odlitky za pomoci
sochařky Kateřiny Amortové.

MĚŘENÍ
U zvonu jsme zjišťovali tři hodnoty, průměr, hloubku a sílu věnce.
Průměr zvonu měříme nejméně dvoumetrovým pásmem. Přední část zachytíme o jednu z hran zvonu,
napneme ho na protilehlou hranu a najdeme největší rozměr mezi dvěma hranami. Pro přesnost měření
zopakujeme alespoň třikrát na různých místech.
U zvonu měříme i hloubku, což je vnitřní rozměr od místa uchycení srdce až po spodní okraj zvonů.
Jsou k tomu potřeba dva lidé: jeden přiloží metr a spustí ho dolů, aby visel svisle; druhý se postaví do
výšky spodního okraje zvonu tak, aby byly v zákrytu oba okraje zvonu a zjišťovaná hodnota nad
měřícím pásmu.
Sílu věnce měříme speciální pomůckou, pracovně nazvanoum „sílověncoměřič“, na kterém určíme
bod nula, což je číselná hodnota, kterou ukazuje měřicí páska ve chvíli, kdy se obě ramena dotýkají.
Hodnotu na měřicí pásce si napíšeme. Nejčastěji se jednalo o hodnotu 5-6 cm. Nástroj přiložíme
k věnci a od naměřené hodnoty odečteme hodnotu bodu nula. Protože je přístroj velmi proměnlivý,
mohou se hodnoty bodu nula a konečná hodnota lišit od reálné síly věnce. Proto měření tímto
přístrojem nebylo tolik přesné a tudíž i méně efektivní.

FROTÁŽ - FAKSIMILE
Frotáž je umělecká technika přenosu reliéfů nebo reliéfních nápisů na jemný pauzovací papír pomocí
grafitového prášku. Výsledkem této techniky je faksimile.
Na začátku si vytipujeme zajímavé reliéfy, třeba ozdobné pásy či postavy svatých. Připravíme si
práškový grafit, přiložíme pauzovací papír na reliéf či nápis. Postupně začneme prstem nanášet grafit
na papír. Je důležité dostatečně tlačit, tak aby byl reliéf dobře vidět. Poté papír sejmeme, pečlivě
popíšeme a uložíme, aby se otisk nerozmazal.

SÁDROVÉ ODLITKY
Z plastelíny odtrhneme kus přímo úměrný velikosti vybraného reliéfu. Tento kus pečlivě prohněteme a
posléze uděláme placku o tloušťce cca. 1cm. Tuto placku přitlačíme na reliéf zvonu, aby se plastelína
přichytila. Od středu plastelíny rovnoměrně tlačíme na zvon, tak, aby se do hmoty zachytily veškeré
detaily. Po pečlivém přitlačení na všech místech, počneme plastelínu oddělovat. Musíme však
5

postupovat velmi opatrně a hlavně od krajů, tak aby se obtisk nepotrhal. Před vylitím sádrou musíme
okolo obtisku utvořit ohrádku, aby nám tekutá sádra nevytekla.
Po připravení reliéfu na vylití začneme rozmíchávat modelářskou sádru s vodou. Sádru přimícháváme,
dokud nám nevytvoří hmotu jogurtové konzistence. Poté začneme sádru vlévat do připraveného
obtisku. Necháme ji cca jednu hodinu ztvrdnout. Ze ztvrdlého reliéfu odstraníme plastelínu.
S odlitkem musíme zacházet jemně, protože je velmi křehký a mohl by se poničit. Musíme dávat na
odlitek pozor ještě několik hodin, než sádra dokonale ztvrdne a vyschne. Sádrové odlitky můžeme
napustit několika nátěry šelaku a odlitek se tak stane tvrdším a odolnějším. Pro získání dojmu
kovového lesku můžeme vytvořit grafitem patinu. Natřeme šelakem napuštěný odlitek ještě jednou
vrstvou hustšího šelaku a během schnutí ho poprášíme grafitem za pomoci jemného štětce. Když šelak
zaschne, odlitek ještě navoskujeme, aby grafit nešpinil. Tak dosáhneme kovového lesku.

POPIS
Aby bylo možné zvon zpětně identifikovat, je důležité ho pečlivě popsat. U opisování zvonu se hlavně
zaměřujeme na nápisy. Při opisování dodržujeme přesné pořadí písmen, řádků a odstavců. Písmena
opíšeme stejným stylem, jakým jsou uvedena na zvonu. Například i se zdobením a v případě
gotického písma zachycujeme frotáží. Zachováme také umístění textu mezi případnými reliéfy.
Zaznamenáme, kde se nápis na zvonu vyskytuje, tzn., že určíme světové strany a část zvukového
tělesa (čepec, krk, boky nebo věnec) zvonu.
HISTORIE ZVONU
Zvony jsme také zkoumali z historického hlediska. P. Mach, farář v Mnichově Hradišti, nám dovolil
nahlédnout do všech dostupných originálních kronik farností, které spravuje. Z kronik jsme vypisovali
pouze záznamy týkající se zvonů. U všech přepisů jsme uvedli, z které kroniky pochází, datum zápisu,
případně i podnadpis na okraji stránky a autora zápisu. Při práci s kronikami jsme dodržovali
bezpečnostní pravidla pro práci s historickými materiály.

Obrázek 1 – Popis zvonu

Obrázek 2 – Příprava odlitků

6

Výsledky
Úvod
Všechny informace o zvonech, které jsme během expedice získali, jsou shrnuty v následujících
„medailoncích“. V názvech jednotlivých medailonků se odrážejí některé naše pocity ze zvonů.
Sebrané informace poskytneme našim spolupracovníkům ze zvonařského oboru. Všechny medailonky
nabídneme farnostem k vyvěšení na internetové stránky jednotlivých kostelů. Lidé si v nich mohou
například poslechnout nahrávky zvonění, prohlédnout si fotografie reliéfů nebo si přečíst přepisy
kronik a dozvědět se tak více o historii zvonu v jejich okolí.
Při vytváření medailonků jsme zvony poznávali úplně z jiné stránky, než jen jako zvuk odkudsi shora.
Když jsme zvony rozeznívali a poslouchali tlukot jejich srdcí, tak jsme si uvědomili, že zvony stále
mají sílu a že zvuk zvonů stále ovlivňuje životy lidí.
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Medailony
Gotická šifra

Obrázek 3 - Zvonice kostela sv. Václava

Obrázek 4 - Zvon v Bosni

Kostel sv. Václava - Boseň
Barokní kostel sv. Václava nechala postavit hraběnka Marie Alžběta z Valdštejna v roce 1729 na místě
bývalého gotického kostela sv. Jana Křtitele ze 14. století. Protože kostel byl ke konci minulého století
v havarijním stavu, začal se v devadesátých letech opravovat. Od roku 2003 se v něm konají
pravidelné mše.

Základní údaje o zvonu
Provenience (jméno zvonaře, dílny, domovské huti)

Petr, Mladá Boleslav

Datace

1567

Průměr

111 cm

Hloubka

77 cm

Síla věnce

9 cm

Hlava

dřevěná

Koruna

šestiuchá, otočená (90°)

Čepec

hladký, klenutý

Krk

nápis ve dvou řadách
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Boky

hladké, reliéfy

Věnec

hladký, tři pruhy

Srdce

hruškovitá pěst

Poznámky

zevnitř popsaný od dětí

Popis zvonu
Na krku zvonu se nachází gotický nápis ve dvou řadách. Na západní straně zvonu jsou dva reliéfy.

Gotický nápis
Nápis se nachází po obvodu krku a je ve dvou řadách. Zní:
1. řádek: Letha panie 1567 slit tento zwon kecti a chvale panubohu wssemohouczymu a zalozeny
2. řádek: swatého gan(a) zaurozeneho panu Hinku w (a) ncury zrehnic a na waleczowie od petra w
boleslawy
Překlad:
Léta Páně 1567 slit tento zvon ke cti a chvále Pánu Bohu všemohoucímu a založený svatého Jana, za
urozeného Pana Hynka Vančury z Řehnic a na Valečově od Petra v Boleslavi

Obrázek 5 – Detail gotického nápisu

Obrázek 6 – Ukázka faksimile gotického nápisu

Reliéf krucifixu
Reliéf krucifixu je přibližně 24 cm vysoký. U paty kříže je znázorněna Golgota. Tělo Krista je výrazně
plastické, bederní rouška je rozevlátá. Nad hlavou Krista je tabulka s nápisem INRI.

Reliéf divého muže
Na reliéfu je divý muž v bederní roušce, který stojí na paroží, v rukou má věnec. Je to erb rodu
Vančurů z Řehnic. Nachází se na západní straně boku zvonu.
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Obrázek 8 – Faksimile reliéfu divého muže

Obrázek 7 – Fotografie sádrového odlitku krucifixu

Záznamy z farní kroniky
Všechny tyto přepisy pocházejí z farní kroniky: Boseň 1901 - 1937
Přepis textu:
1. rok 1916 (str. 27) - Odevzdání zvonů pro účel válečný v Bosni a na V. Solci
Při příchodu mém do Bosně vítaly mne libým hlasem zvony farního kostela, ale dne 5. října 1916 s
pláčem loučil jsem se s nimi. Ještě o svátku Jeho Veličenstva císaře a Krále Františka Josefa dne 4.
října zvali svý Krásným, Harmonickým zvukem k Bohoslužbě, aby potom ulehly navždy. Na základě
nařízení o rekvizici zvonů musily býti dva největší zvony z farního kostela v Bosni a dva zvony z
filiálního kostela na Velkém Solci odevzdány n válečné potřeby. Jsou to tyto z farního chrámu v Bosni
: 1 zvon s obrazem sv. Jana Nepomuckého mající průměr 105 cm s váhou 700 kg, ulit 1847 v České
Lípě od Petra a Pavla mající tento nápis: „Byl jsem lit L. P. 1847 an mě zrušil velký v Bosni Požár. Dal
mne přelít Kristián Hrabě z Valdštejna od Petra Pavla z České Lípy. Zvony se na věži dělníky
rozbíjely. Žalostný zvuk zvon vydával, když ho rozbíjely (takže2) až slzu vyloudily. Rozbité kusy
házely oknem ven na hřbitov a druhého dne se odvezly na nádraží v Mnich. Hradišti pro arsenál do
Vídně. Správa vojenská v Litoměřicích počítala 1 zvon 687/2 Kg a druhý 293 Kg, úhrnem 980/2 Kg a
počítala 1 Kg po 4.00 K, čímž obdržel Kostel úhradu 3.922 K.

2

Nečitelné slovo, zřejmě „takže“
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Dne 6. října sňat byl na Velkém Solci velký zvon mající průměr 74 cm s váhou 611 kg a „poledník“ ve
váze 239 Kg. Práce konala se dělníky z Litoměřic odpoledne. Velký zvon byl rozbit a po kouskách
okny ven vyházen. Poledník byl celý shozen na hřbitov, jenž se hluboko zaryl do země. Vojenská
správa dala náhradu za 850 Kg po 4 K úhrnem 3.400 K.
Když se zbytky rozbitých zvonů odvážely na nádraží, zazvoněno bylo ponechaným zvonem jeho
odcházejícím druhům poslední „s Bohem!“ Bylo to zvonění umíráčkem Rakousku Uh.

2. rok 1916 (str. 29) - Requisice zvonů 2 v Bosni a 1 na V. Solci
Dne 1. listopadu vzat by ze sanktusové věže zvon vojenskou správou k válečnému cíli. Zvon byl 45
cm vysoký, průměr dolního otvoru obnášel 45 cm, pod helmicí byl vylit ostružinový list s jahodami.
Na zvonu byl obraz sv. Václava s praporem an mu anděl něco podává a nápis: Sv. Jan Nepomucký. V
Praze přelil mě Leopold L. P. 1895. (V Praze L. P. 1895.) Vážil 34 Kg, dle vojenského odhadu 39 Kg.
Současně sňat byl z velké věže zvon umíráček. Měl výšku 43 cm, průměr dole otvoru 37 cm, vážil 29
kg. Na něm byl jediný obraz: P. Ježíš na Kříži. Nahoře byl vinný věnec. Byl opatřen nápisem:
Gegossen von K. W. Paul 1849 cir B. Leipa.

3. rok 1917 (str. 30) - Requisice zvonu na Velkém Solci a církevních píšťal z varhan
Rovněž vzat byl z V. Solce „Poledník“ 16. listopadu 1917 vojáky, jenž měl v průměru dole 34 cm a
měl obraz Pána Ježíše na kříži. Na zvonu byla písmena: IWRπWO

4. rok 1934 (str. 100) - Nové zvony pro Boseň a Solec
Dne 5. listopadu 1934 byly dva nové zvony pro Boseň a dva nové zvony pro Solec, posvěceni a na
věži umístěny. Ulila je Firma Rudolf Perner v Suché Vrbné – České Budějovice – která té doby –
nejlepší doporučení se těšila. Zvony předčí staré ve válce zabrané jasným a libým zvukem. Účet za
zvony pro farní chrám Páně Sv. Václava v Bosni zní: Folio 223 v Suché Vrbné České Budějovice dne
3. října 1933.

Nahrávky zvonů
Viz nahrávka č. 1 na přiloženém CD.
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Holubí dům

Obrázek 9 – Pohled na kostel sv. Filipa a Jakuba

Obrázek 10 – Zvon z pohledu od okna

Kostel sv. Filipa a Jakuba - Všeň
Základy gotického kostela sv. Filipa pocházejí z 14. století, kdy Markvarticové nahradili malý kostelík
stávajícím velkým gotickým kostelem se sakristií a nádherným presbytářem. V roce 1595 se kostel
opravoval a přestavoval. Dnešní vzhled kostela je výsledkem práce Rohanů, kteří ho nechali
opravit po požáru v roce 1832.

Základní údaje o zvonu
Provenience (jméno zvonaře, dílny, domovské huti)

Jacob Conrad Löhner

Datace

1747

Průměr3

90 cm

Hloubka

65 cm

Síla věnce

6,2 cm

3

podle Nečesané 91,8cm

12

Hlava

dřevěná

Koruna

šestiuchá

Čepec

hladký, klenutý s rýhou

Krk

zdobený

Boky

hladké, reliéfy

Věnec

hladký, tři pruhy, prostřední nabíraný

Srdce

hruškovitá pěst

Poznámky

stolice pro dva zvony, přítomen pouze jeden

Popis zvonu
Po celém obvodu krku zvonu se nachází zdobný pás. Na krku zvonu se nachází jeden nápis. Na
čtyřech světových stranách zvonu jsou reliéfy svatých.

Nápis na krku zvonu
Po obvodu krku zvonu se nachází nápis psaný kapitálkami. Na zvonu stojí:
REFUSA NEO: PRAGÆ ANNO 1747
překlad:
Přelito v Novém městě pražském léta 1747

Zdobný pás
Po celém obvodu krku zvonu se nachází zdobný pás s andělíčky a květinovými motivy.

Obrázek 12 – Zdobný pás

Obrázek 11 – Faksimile zdobného pásu
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Dva blíže neidentifikovaní světci
Na východní straně boků se nachází dvě postavy světců. Muž vlevo drží tyč a muž vpravo kříž, u
nohou mu leží zřejmě zvíře.

Sv. František Xaverský
Na severní straně boků zvonu je reliéf smrti sv. Františka Xaverského. V rukou má kříž, leží na
mořském břehu.

Sv. Jan Nepomucký
Na západní straně boků zvonu je reliéf sv. Jana Nepomuckého. Drží v náručí krucifix a mučednickou
palmu.

Sv. Jiří
Na jižní straně boků zvonu je reliéf sv. Jiří, který sedí na koni s kopím v ruce a bojuje s drakem.

Obrázek 13 – Neidentifikovaní světci, faksimile reliéfu

Obrázek 14 – Smrt Františka Xaverského, faksimile
reliéfu
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Obrázek 15 – reliéf Jana Nepomuckého

Obrázek 16 – Faksimile reliéfu Jana Nepomuckého
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Kostel s alejí

Obrázek 18 – Zvon v Sezemicích

Obrázek 17 – Pohled na kostel sv. Bartoloměje z východní strany

Kostel sv. Bartoloměje - Sezemice
Nejstarší zmínka o kostele sv. Bartoloměje pochází z roku 1352. Současná barokní podoba kostela je
z přestavby. Přestavby byly ukončeny až v polovině 19. století. Dříve vedle kostela stávala dřevěná
zvonice, postavená v roce 1666. Ta však byla v roce 1853 zbořena a zvony se přemístili do věže
kostela. Dnes se kostel pravidelně opravuje a patří mezi nejupravenější v kraji.

Základní údaje o zvonu
Provenience (jméno zvonaře, dílny, domovské huti)

Jan Pricquey

Datace4

1683

Průměr5

91 cm

Hloubka

66 cm

Síla věnce

7,1 cm

Hlava

dřevěná

Koruna

zdobená ženskou hlavou

Čepec

rovný, dva vroubky

Krk

tři proužky v horní části. V dolní části
zdobený květinami

Boky

tři proužky

4
5

Podle Nečesané
Podle Nečesané 90,8cm
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Věnec

hladký, dole dva proužky

Srdce

výpustka s kotvou

Poznámky

výrazně pošpiněn výkaly, stolice pro tři
zvony

Popis zvonu
Na zvonu se nacházejí dva figurální reliéfy. Po obvodu krku je nápis ve dvou řádcích.

Nápis na krku
Na nápisu stojí:
1. řádek – LETA PANIE 1683 TENTO ZWON GEST KE CZTI A CHWÁLE BLAHO(slaveného?)
TROGICZY A S BARTOLOMIE GI: Z WLASTNIHO NÁKLADU
2. řádek – CHRAMU PANIE ZDEISSIHO ZALOZIENI SI (svatého?) BARTO(měje?) WE WSY
SEZEMYCZYCH ZGEDNAN

Překlad:
Léta Páně 1683 tento zvon jest ke cti a chvále blaho(slavené) trojici a s Bartolomějem ji: z vlastního
nákladu léta Páně 1683 tento chrámu Páně zdejšího založení (svatého) Bartoloměje ve vsi Sezemicích
zjednán.

Reliéf blíže neidentifikovaného muže
Na severní straně boku zvonu je postava muže, zřejmě s lukem a šípem v ruce.

Madona
Reliéf Madony se nachází na jižním boku zvonu. V pravé ruce drží žezlo a v levé ruce Ježíška, který
drží královské jablko.
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Obrázek 19 – Fotografie reliéfu blíže
neidentifikovaného muže

Obrázek 20 – Faksimile reliéfu blíže
neidentifikovaného muže

Obrázek 21 – Faksimile reliéfu
Madony

Záznamy z farní kroniky
Všechny tyto přepisy pocházejí z farní kroniky: Pamětnice IIIti, Farní osady Loukov – Sezemice,
Počínající roku 1900
1. rok 1916 (str. 63) – Odevzdání zvonů
Dle místodržitelského nařízení na základě výnosu c. k. kultu a vyučování budou se všude bráti zvony
ve váze 2/3. Pouze zvony před r. 1700 jsou z toho vyňaty. Při nařízeném soupisu udány byly zvony
v Loukově: 1) váha 930 kg, ulit 1836, 2) váha 650 kg, ulit r. 1836, 3) váha 350 kg, ulit 1836, pak
sanktusník. – Odebrány budou č. 1, 2. – V Sezemicích udány byly: 1) váha 373 kg, ulit 1683, 2) váha
236 kg, ulit r. 1842, 3) váha 65 kg, ulit 1853, a sanktusník (30 kg) – Odebrán bude zvon č. 2). Ve
Svijanech zvon ve váze 60 kg. bude ponechán. – V Praze do konce září rekvírováno bylo 140 zvonů
ve váze 59. 990 kg. – Posud se nehledělo při těchto rekvisicích na ony zvony, které vynikaje
starožitnosti. Takové zvony jsou v Březině z roku 1516, 1532, 1607. Ale bohužel jeden z nich již vzat
byl. Aby oba zbylé zachráněny byly, jedná se o tom, jeden z nich umístili ve věži v Loukově. 2. rok 1916 (str. 63) – Zvony vzaty
Dne 10. listopadu po jedné hodině dostavili se konečně očekáváni (ale ne s radostí) zřízenci architekta
Josefa Jisby, České Lípy, pověřeného odebráním zvonů pro kraj Liberecký. Dle výnosu ministerstva
vojenství má se dodati z každé farnosti 2/3 váhy zvonové, přičemž ,,milostivě“ dovoleno bráti ohled
na zvony před r. 1700 ulité. Proto vojenské stavební oddělení vojenského sborového velitelství
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v Litoměřicích dle katastru zvonů zaslaného místodržitelskému oddělení č. 31 (16. 2. 1916
prostřednictvím c. k. okresního hejtmanství v Mnich. Hradišti) takto ustanovilo (u zeleného stolu):
Loukov zvon ve váze kg: 930, 650, 350 = z roku 1836 a umíráček kg 30. – Sezemice zvon ve váze kg:
373 z r. 1683, 236 z r. 1842, 65, 30. – (Podtrhnuté ustanoveny k vzetí) – Z toho se vypočítaly 2/3 váhy
1816 kg, a proto vzaty byly zvony: 930 kg, 650 kg, 236 kg. Loukovské zvony musely přinésti oběť
zvonu sezemickému z roku 1683. Žádost za ponechání alespoň prostředního zvonu byla odmítnuta,
aby byl počet kil.
3. rok 1917 (str. 63) - Zvony
Requisice zvonů v Plzni. Z hlavního kostela sv. Bartoloměje vzaty zvony: Bartoloměj, vážící 5102 kg.
Marie: 2257 kg. Anna 882 kg. - V dominikánském kostele v Plzni ponechán jen malý umíráček
….
Dne 17. února zaslán byl konečně od c. a k. vojenské správy v Litoměřicích 6500 K. za requirované
zvony v Loukově a Sezemicích. Za zvony v Loukově obnáší obnos 5488 K. a za zvon v Sezemicích
1012 K. Nové zvony budou stát několikrát tolik. Obnos doručen byl dne 19. února J v. panu knížecímu
řediteli a patronátnímu komisaři V. Machovi, náhodou do Loukova zavítavšímu.
4. rok 1928 (str. 165) – Zvon pro Sezemice
V říjnu dne 15. Byl vysvěcen nový zvonek ve váze 60kg pro kostel sezemický zakoupený p. Jos.
Hykou z Kubyl (Kobyl) Nechálovci.Slavnosti té súčastnilo (sic!) se veliké množství lidí néjen s
farnosti , ale I z okolních.

Nahrávky zvonů
Viz nahrávka č.2 na přiloženém CD.
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Malí ohlašovači

Obrázek 24 – Malý zvon

Obrázek 23 – Větší zvon
Obrázek 22 – Pohled na věžičku kostela
sv. Vavřince

Kostel sv. Vavřince - Mukařov
Kostel svatého Vavřince v Mukařově se skládá z několika částí. Gotický presbytář je již ze 14. století
a patří mezi jedny z nejstarších presbytářů v kraji. Původní loď byla dřevěná. Tu pak na začátku 18.
století nahradila jiná, již s barokními rysy. Její současná podoba pochází z obnovy provedené po
požáru v roce 1866.

Základní údaje o zvonech
Provenience (jméno zvonaře, dílny, domovské huti)
Datace

1923

Průměr většího

35,2 cm

Průměr menšího

23,3 cm

Hloubka většího

22,9 cm

Hloubka menšího

16,2 cm

Síla věnce většího

1,5 cm

Síla věnce menšího

1,1 cm

Hlava většího

železná

Hlava menšího

dřevěná
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Koruna většího

není

Koruna menšího

není

Čepec většího

není

Čepec menšího

není

Krk většího

hladký

Krk menšího

rýhy

Boky většího

hladké, nápis

Boky menšího

hladké

Věnec většího

hladký, stupňovitý

Věnec menšího

hladký s výstupy

Srdce většího

hruškovitá pěst

Srdce menšího

hruškovitá pěst

Poznámky

Popis zvonů
Nápis se nachází pouze na boku většího ze zvonů.

Nápis na boku zvonu
Nápis je východní straně. Na zvonu stojí:
1923.

Obrázek 25 – Faksimile reliéfu letopočtu
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Záznamy z farní kroniky
Všechny tyto přepisy pocházejí z kroniky: Liber Rerum Memora „ „bilium. Thomas I., Pamětnice od
roku 1833
1. rok 1918 (str. 117)
„Vždyť např. firma Weiss v Budapešti, jež zpracovávala zvony v kostelích zrekvirované, vyzískala
v krátké době 600 miliónů korun!
2. rok 1942 (str. 138)
„Pro válečné účele byly sundány s věže a odvezeny dne 14. 4. 1942. Všecky tři kostelní zvony, ve
váze: 29 ¼ kg, 44 kg a 81 kg.“

Nahrávky zvonů
Viz nahrávka č. 3 na přiloženém CD.
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Nedostupný krasavec

Obrázek 26 – Vysoko ve zvonici

Obrázek 27 – Pohled na kostel přes hřbitovní zeď od cesty

Kostel sv. Jiljí - Bezděz
Kostel sv. Jiljí byl postaven ve 12. století a je románského slohu. V okolí Bezdězu patří mezi nejstarší
kostely. První písemné doklady o kostele pocházejí již z roku 1264. Na konci 18. století prošel kostel
barokní úpravou, stále však převládá románský sloh. Další drobné úpravy pak ještě proběhly v 50.
letech 20. století.

Základní údaje o zvonu
Provenience (jméno zvonaře, dílny, domovské huti)

neznámá

Datace

15. st.

Průměr

54 cm

Hloubka

42 cm

Síla věnce

4,5 cm

Hlava

dřevěná

Koruna

šestiuchá, otočená (90°)

Čepec

klenutý

Krk

zdobený, gotický nápis

Boky

hladké

Věnec

hladký

Srdce

hruškovitá pěst
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Poznámky

chybí stolice, zvon je upevněn jen mezi
dvěma trámy, místo ještě na jeden zvon a
možná ještě jeden nahoře

Popis zvonu
Po obvodu zvonu se nachází jeden gotický nápis.

Obrázek 28 - Fotografie gotického nápisu

Obrázek 29 – Faksimile gotického nápisu

Nahrávky zvonů
Viz nahrávka č. 4 na přiloženém CD.
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Osamocené strašidlo

Obrázek 30 – Kostel sv. Vavřinec
Obrázek 31 – Pohled od vchodu do
zvonice

Kostel sv. Vavřinec - Březina
Kostel sv. Vavřince pochází z přelomu gotiky a renesance. V 19. století byl kostel kompletně
vykraden. Rohanové po požáru kostel obnovili a nechali od mistra Buška ze Sychrova vyzdobit
replikami původních oltářů.

Základní údaje o zvonu
Provenience (jméno zvonaře, dílny, domovské huti)

Jakub Mělnický

Datace

1607

Průměr

101 cm6

Hloubka

96 cm

Síla věnce

8 cm

Hlava

dřevěná

Koruna

šestiuchá, motiv hlav andělíčků

Čepec

ptáci, pod ním ovoce

Krk

zdobený, reliéf, nápis v ozdobném rámu.

6

V tabulkách paní Nečesané je průměr 100, 7cm
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Boky

zdobený, reliéf, nápis v ozdobném rámu.

Věnec

zdobený, reliéf.

Srdce

kuželovitá pěst. Na srdci vyryto 1854.

Poznámky

k jihu je reliéf znaku a po stranách dvě
postavy

Popis zvonu
Obvod krku je zdoben ozdobným reliéfem, pod ním je nápis. Na boku zvonu směrem k jihozápadu
pod nápisem je reliéf. Na boku směrem k severozápadu je nápis v ozdobném rámu.

Nápis nad reliéfem
Na jihozápadní straně zvonu nad reliéfem erbu a dvou svatých se nachází nápis. Je celý zarovnaný do
leva, psán velkými tiskacími písmeny a začáteční písmeno každého slova je větší než ostatní. Nápis
zní:
VROZENA, PANI, PANI. ANNA. KATE
RIZNA, WARTVMBERGSKA. ZSMIRZICZ
A. SWIGANECH. NA, ROWNI,
Překlad:
Urozená paní paní Anna Kateřina Vartemberská ze Smiřic a Svijanech na Rovni

Obrázek 32 – Nápis nad reliéfy
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Dlouhý nápis v ozdobném rámečku
Dlouhý nápis v ozdobném rámečku je na severozápadní straně boku zvonového tělesa. Jeho znění:
„ABY, ZWVKEM, ZWONV. TOHOTO. WIERNIM
HRZESTIANVM. SCHVZE. GICH. SPOLECZNE
HSLOWV. BOZMV. AKSCHWALENI, GMENA
GEHO, SWATEHOW ZNAMOST, SE. WOZOWALI
TEZ, PROPOTRZEV AKVPOCZTIWOSTY. OBCI
BRZEZINSEK NAKLADEM GEGICH, SLYTT
GEST. ZA, KHYEZE, ADAMA. BYLSKIHO, TOHO
CZIA SV. SPRAWCE , WELYKEHO. LAVKOWA, OD
YAK(H) VBA MELNICZSKEHO, VJ MIESTIE, MLADEHO
BOLESLAWA. NAD, GYZERAV, LETA, 1607
Překlad:
Aby zvukem zvonu tohoto věrným křesťanům schůze jejich společné k slovu Božímu a k chválení
jména jeho svatého w známost se vozývaly, též pro potřebu a ku poctivosti obci březinské nákladem
jejich toho času slyt jest za kněze Adama Býlskýho toho času správce Velikého Lávkova(?) od Jakuba
Mélnického v městě Mladého Boleslava nad Jizerou léta 1607

Obrázek 33 – Nápis v ozdobném rámu

Reliéf č. 1
Na jižní straně boku je reliéf erbu a po jeho stranách jsou postavy dvou světců. Erb je rodu
Smiřických. Napravo (z pohledu čtenáře) vedle erbu je postava sv. Zikmunda a nalevo je postava sv.
Vojtěcha.
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Obrázek 34 – Erb

Obrázek 35 – Sádrový odlitek reliéfu sv. Vojtěcha

Obrázek 36 – Faksimile reliéfu sv. Zikmunda
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Záznamy z farní kroniky
Všechny následující záznamy pocházejí z jedné kroniky: Farní kronika Březina 1881-1949
1. 1911 (str. 44) – Táhlo ku zvonku
Pořízeno nové táhlo ku zvonku u sakristie látku daroval p. Ditrich, kování koupil farář.
2. 1917 (str. 51) – Requisice zvonů
Z našich překrásných zvonů podlehly rekvizici dva; -menší v průměru 90cm.Laděný h. Velký
v průměru 110cm.Laděný g. Zůstal prostřední, laděný a. Zvonů tak krásného zvuku nebylo v dalekém
širokém okolí-škoda nenahraditelná!
3. Vlepeno mezi stránky 56 a 57
Stále býváme předmětem útoků, proč jsme vydali naše zvony ! Aby bylo dokázáno pro budoucnost, že
činili jsme co bylo v naší moci vlepuji sem korespondenci o zacházení našich zvonů, kterou jsem vedl
s p. profesorem Šimákem.
Když ale došel jeho lístek č.2.- Kde se raduje, že naše obapolná tužba jest splněna-byl právě rozbit
vojáky zvon o jehož záchranu se jednalo.
4. Vlepeno mezi stránky 56 a 67
Důstojný pane faráři! Z turnov. musejního spolku míníme podniknout petici o záchranu starých zvonů
tedy i Vašich všech tří. Jste sic v okr. hradištském, ale míníme žádati podle vikariátu; muzeum v Hrad.
požádá opět za vikariát svůj, a jen se k nám připojí souhlasným projevem. Snad něco vyprosíme. Ale
pro případ, že nám všecko nesplní, a že bychom již sami musili obětovati, navrhovali bychom
záchranu zvonů z r. 1532 českého m. Tomáše, jako vzácnějšího, kdežto jsou Bartolomějův až z r.
1516, je přece jeden z mnohých velmi hojných. A kdybychom nemohli ani Tomášův udržeti jinak
nežli výměnou jinam, byl byste ochoten tomu svoliti? Ze všech zvonů, už by bylo lze dáti
v kompenzaci, jest jenom nový v Turnově v.500kg, těch 300kg.Diference by nám možná ulevili,
jedná-li se o zvon tak památný. Píši zároveň o tom p. Vikáři na Loukovec. Hned poté podáme žádost.
Prosím však o vyřízení co nejhezčí; čas kvapí. Trvám k nejhlubší úctě

Nahrávky zvonů
Viz nahrávka č. 5 na přiloženém CD.
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Strážce a srdce Loukova

Obrázek 37 – Před kostelem, pohled od silnice

Obrázek 38 - Zády k oknu

Kostel Nejsvětější Trojice - Loukov
Kostel Nejsvětější Trojice byl postaven ve 14. století na místě, kde dřív stával jiný kostel. V roce 1819
ho částečně zničil požár a kostel byl v roce 1836 obnoven. Z této obnovy pochází také dnešní podoba
věže. V roce 1836 si knížata z Rohanu postavili vedle kostela novogotickou hrobku.

Základní údaje o zvonu
Provenience (jméno zvonaře, dílny, domovské huti)

J. C. Lehner, Praha

Datace

1749

Průměr

57 cm7

Hloubka

58 cm

Síla věnce

5,2 cm

Hlava

dřevěná

Koruna

šestiuchá, ucha s dvěma vlnkami, otočená
(90°)

Čepec

hladký, klenutý ve dvou obloucích

Krk

zdobený

7

Nečesaná – 58,2 cm
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Boky

hladké, reliéfy, nápis v ozdobném rámečku

Věnec

od boku oddělený třemi pruhy, prostřední
zapletený

Srdce

kuželovitá pěst

Poznámky

Popis zvonu
Na zvonu se nachází dva nápisy, jeden na boku, jeden po obvodu věnce a tři reliéfy také na boku.

Nápis v ozdobném rámečku
Nápis se nachází na boku zvonu a je otočený k severu. Je ohraničený ozdobným rámem s listovým
motivem. Na zvonu stojí:
ICOBCON
RATLEHNER
GOSMICHIN
PRAG
Překlad:
Jakub Konrád Lehner mě slil v Praze

Obrázek 39 – Nápis v ozdobném rámečku

Nápis po obvodu věnce
Na věnci zvonu se nachází další nápis. Část jednoho slova se bohužel nepodařilo rozluštit. Znění
nápisu:
SVMTIBVS ???A PROBOSTOVIENSIS TRANSFVNDOR IN HONOREN S CRVIS DEI PAKET
SS VSANAE
Překlad:
Tento nápis byl bohužel nečitelný a přepis není k překladu dostačující.
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Ozdobný pás na krku
obvodu krku je ozdobný pás s andělíčky a květinovými motivy. Andělíčci nadnášejí nějaký pás.

Obrázek 40 – Nesoucí andělíčci

Panna Marie Immaculata
Na východní straně boku zvonu je reliéf Panny Marie Immaculaty. Nad postavou jsou dva andělíčci.
Immaculata má kolem hlavy svatozář a sepjaté ruce. Stojí na skále (?) a šlape patou hadovi na hlavu,
to je znamení přemožení ďábla.

Sv. Tadeáš
Na západní straně zvonu se nachází další reliéf. Drží v ruce kyj, s největší pravděpodobností je to sv.
Tadeáš. Kyjem byl usmrcen a je pomocníkem v těžkých a zoufalých situacích.

Sv. Isidor
Na boku otočeném směrem k jihu je reliéf sv. Isidora. Postava drží v rukou lopatu a kope s ní do země.
Tam kde kope, vytryskává ze země pramen vody, tak jak se stalo podle legendy. Sv. Isidor byl rolník
z Madridu a je také jejich patronem, dále je patronem Madridu, pracujících na poli a vzývá se za
velkého sucha.
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Obrázek 41 – Faksimile reliéfu Immaculaty

Obrázek 42 – Faksimile reliéfu sv. Tadeáše

Obrázek 43 – Reliéf sv. Isidora
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Záznamy z farní kroniky
Všechny tyto přepisy pocházejí z kroniky: Pamětnice IIIti Farní osady Loukov – Sezemice, počínající
roku 1900
1. Rok 1916 (str. 63) – Odevzdání zvonů
Dle místodržitelského nařízení na základě výnosu c. k. kultu a vyučování budou se všude bráti zvony
ve váze 2/3. Pouze zvony před r. 1700 jsou z toho vyňaty. Při nařízeném soupisu udány byly zvony
v Loukově: 1) váha 930 kg, ulit 1836, 2) váha 650 kg, ulit r. 1836, 3) váha 350 kg, ulit 1836, pak
sanktusník. – Odebrány budou č. 1, 2. – V Sezemicích udány byly: 1) váha 373 kg, ulit 1683, 2) váha
236 kg, ulit r. 1842, 3) váha 65 kg, ulit 1853, a sanktusník (30 kg) – Odebrán bude zvon č. 2). Ve
Svijanech zvon ve váze 60 kg. bude ponechán. – V Praze do konce září rekvírováno bylo 140 zvonů
ve váze 59. 990 kg. – Posud se nehledělo při těchto rekvisicích na ony zvony, které vynikaje
starožitnosti. Takové zvony jsou v Březině z roku 1516, 1532, 1607. Ale bohužel jeden z nich již vzat
byl. Aby oba zbylé zachráněny byly, jedná se o tom, jeden z nich umístili ve věži v Loukově. –
2. Rok 1916 (str. 63) – Zvony vzaty
Dne 10. listopadu po jedné hodině dostavili se konečně očekáváni (ale ne s radostí) zřízenci architekta
Josefa Jisby, České Lípy, pověřeného odebráním zvonů pro kraj Liberecký. Dle výnosu ministerstva
vojenství má se dodati z každé farnosti 2/3 váhy zvonové, přičemž ,,milostivě“ dovoleno bráti ohled
na zvony před r. 1700 ulité. Proto vojenské stavební oddělení vojenského sborového velitelství
v Litoměřicích dle katastru zvonů zaslaného místodržitelskému oddělení č. 31 (16. 2. 1916
prostřednictvím c. k. okresního hejtmanství v Mnich. Hradišti) takto ustanovilo (u zeleného stolu):
Loukov zvon ve váze kg: 930, 650, 350 = z roku 1836 a umíráček kg 30. – Sezemice zvon ve váze kg:
373 z r. 1683, 236 z r. 1842, 65, 30. – (Podtrhnuté ustanoveny k vzetí) – Z toho se vypočítaly 2/3 váhy
1816 kg, a proto vzaty byly zvony: 930 kg, 650 kg, 236 kg. Loukovské zvony musely přinésti oběť
zvonu sezemickému z roku 1683. Žádost za ponechání alespoň prostředního zvonu byla odmítnuta,
aby byl počet kil.
3. 1916 (str. 64) – Popis zvonů
V Loukově vzat byl zvon velký dle povrchního odhadu 930 kg. těžký. Měl znak na straně k obci
obráceně: Nejsvětější Trojice B, a na opáčné straně knížecí znak Rohanský. Průměr měl 117 cm,
výška 1 m. objem 360 cm. Laděn byl do e. Nápis: Budiž oslawena w nam w Bohu nerozdjlná Trojice
w lidu buzen prawé pobožnosti duch. W Praze 1836. Náklad weden na tento zwon a druhé dwa téhož
roku od zádussj a patrona. Ulit od Karla Bellmana, c. k. dwornjho zwonaře.
Zvon prostřední: Váha dle odhadu 650 kg. Znak v předu: Rohanský, vzadu Karla Borromejskeho.
Nápis: Ke cti sw. Karla Borromejského ulit od Karla Bellmana c.k. dwornjho zwonaře w Praze
r.1836. za Karla Alaina knjžete Rohana Guemenée, cís. Král. Geueralleutnanta, rytjře zlatého rouna a
Marie Terezjánského řádu, Pána na Swijanech, Semilech, Lomnici etc. Za Josefa Hawránka, faráře na
Loukově, a Karla Spenglera, wrchnjho na Swijanech. ( Tento zvon měl průměr 93 cm, výška 80cm, a
objem 230 cm. Laděn byl do a. (Třetí jest laděn do c.)
V Sezemicích: Vzat zvon prostřední. Měl nápis: Clui me fecit magister Bartholomäus nomen habet in
Praga. (sic!) a~o MCCCCCCXXVIII (1628). Tento pukl a byl od Bellmana v Praze r. 1842 přelit.
Náklad přelitby obnášel 140 fl. cm (vážil 472 lb.). Na druhé straně nápis: Z puklého zvonu od r. 1628
přelit 1842 Ku chrámu P. sv. Bartoloměje v Sezemicích: za knížat Viktora a Kamila z Rohanů od
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Karla Bellmana c. k. zvonaře v Praze. Měl na sobě obraz ukřižovaného Krista Pána, a kříž objímal
kajícník. Byl pokřtěn na jméno Jan (viz pamětnici pro Sezemice, fol. 20)
4. 1916 (str. 64) – Zvony
Dle skutečné váhy po rozbití zvonů na věži a shození kusu s (sic!)moje sic!) věže (s (sic!F.S) okenic
ku hlavním vratům)obnáší v Loukově zvonovina: 1372kg. (dle odhadu: 1580kg)-a v Sezemicícch
253kg (dle odhadu: 236kg).-Námitky proti odebírání zvonů zůstaly všude marné.Z Mladé Boleslavi
byla deputace s děkanem,purkmistrem a jiným v Praze u místo držitelství i chtějíci zvon jeden
zachránit:ale bylo to marné, jelikož ten zvon ulit byl po roce 1700.-Kritance (?) za cenu zvonů zde
bude zníti dle koho na 6 500K.
5. 1917 (str. 65) - Zvony
Dne 17. února zaslán byl konečně od c. a k. vojenské správy v Litoměřicích 6500 K. za requirované
zvony v Loukově a Sezemicích. Za zvony v Loukově obnáší obnos 5488 K. a za zvon v Sezemicích
1012 K. Nové zvony budou stát několikrát tolik. Obnos doručen byl dne 19. února J v. panu knížecímu
řediteli a patronátnímu komisaři V. Machovi, náhodou do Loukova zavítavšímu.
6. 1917 (str. 81) – Zase rekvizice zvonů
Dle sdělení biskup. konsistoře ze dne 6. srpna byly od c. k. zemského konservatorátu v Praze
z requisice vyloučeny tyto zvony: V Loukově zvonek 30 kg. v Sezemicích zvon z roku 1683 ve váze
375 kg. Dle toho propadl requisici v Loukově jediný ze tří zvonů posud zbylý ,,Bertha“ ve váze 350
kg. a tak věž má zůstati prázdná. Opět tu rozhodovalo nedostatečné stáří tohoto zvonu, ulitého r. 1836.
Zásluha o to patří kanservatoru (Dr. Šimák), který bral jen ohled na stáří zvonů a ne na potřebu jejich.
Farní úřad obrátil se na J. J. knížete Alaina jakožto patrona o přímluvu u místodržitele v Praze, hraběte
Coudenkova, za zachování tohoto zvonu pro farní chrám, kde se nalézá knížecí hrobka.
Dále ponechány ještě následující zvony: Jenšovice: 30kg (tedy jako v Loukově), Hrubá Skála 50 kg.
Tatobyty 17 kg, Sychrov 40 kg. Přepeře vetší zvon z roku 1566, Turnov, děkanský kostel menší zvon,
Vlastobořice zvon se 16. století, též v Loukovci starší zvon. V Újezdě pod Troskami asi 50 kg.
V dohledné době asi bude sotva možno nové zvony opatřiti.
7. 1917 (str. 84) – Zvony
Ve farní osadě loukovské určeny jsou k requizici tyto zvony: V Loukově zbývající zvon „Bertha“ ve
váze 350kg. (namáhání o zachování jeho bylo marné. Na žádost farního úřadu knížeti pánu o
intervenci u p. místodržitele, aby tento zbývající zvon ponechán byl alespoň kvůli knížecí hrobce,
odpověděno bylo od knížecího patronátního úřadu ze dne 28. srpna 1917 č. 193, že se kníže pán bude
o té záležitosti informovati, ale, že jest málo vyhlídky na zachování tohoto zvonu, poněvadž jest
novějšího původu). V Sezemicích vzaty budou oba menší zvony ve váze asi 95kg. Dále vzaty budou
obecní zvony: V Drahoticích, Budách, Kobylech, Havlovicích, Újezdě (2 zvony), Jirsku, Močítkách
(?), (Vitanovicích), Podolí, v Poučíně v kapli (2 zvony) a na hřbitově, všechny tyto zvony počítají se
circa 30 kg. Dohromady 390 kg. a kostelní v Loukově a Sezemicích circa 445 kg = ca(nebo ea) 835 kg
(v tom jest zahrnuty zvonky ve Vitanovicích, které patří k farní osadě byly vlastibořické, ale uvedeny
jsou v protokole pro Loukov.

35

8.

1917 (str. 84) – Zvony

Dne 3.10. sňat byl zde poslední zvon „Bertha“ dle odhadu 350kg. těžký a zatím uložen byl za dveřmi
chrámovými. Dne 3. 10. vzat je do Sezemic malý zvon a sanktusník. Odvezeny dne 9.11. na dráhu,
kdež byly váženy. Loukovský zvon „Bertha“ má skutečnou váhu 230kg,sezemický 146kg a sezemický
sanktusník 39kg.Též zároveň odvezeny zvony: z Loukovce: 203kg. ovci).
9.

1920 (str. 123) – Náhrada na zvony

Dle vládního nařízení ze dne 21.5.1920 o přihlašování, vyšetřování a soupisu válečných škod podle
mírových smluv (sbírka zákonů a nařízení č.IXXI ze dne 2.6.1920 č.996)mohou kostely přihlašovati
škody, způsobené odnětím zvonů, varhanových píšťal, neoprávněným upisováním kostelního jmění na
válečné půjčky (tu jest povinnost patron. Úřadu).Dle toho podal farní úřad přihlášení: Dne 10.11.1916
vzaty byly z chrámu P. loukovského 2 zvony ve skutečné váze 1372kg. a náhrada za ně odnášela
5488Kr.Dne 3.10.1917 Vzat byl z Loukova opět zvon třetí ve váze 230kg. a dána za něj náhrada
920kg (sic!). nyní mají zvony (?) destero (?), totiž 1kg za 40K. a 8280=57,682. A žádá farní úřad v
Loukově za ty zvony náhradu. Prostřednictvím okres. hejtmanství.
10. 1928 (str. 165) – Zvon pro Sezemice
V říjnu dne 15. Byl vysvěcen nový zvonek ve váze 60kg pro kostel sezemický zakoupený p. Jos.
Hykou z Kubyl (Kobyl) Nechálovci.Slavnosti té súčastnilo (sic!) se veliké množství lidí néjen s
farnosti ,ale I z okolních.
11. 1942 (str. 197) – Rekvizice zvonů
12.dubna 1942 naposled zazněly naše zvony. Zástupci obce v čele s p. starostou si přišli naposled
zazvonit a rozloučit se zvony, které 11let konaly svou vznešenou a posvátnou službu. Těžké to bylo
loučení.14:dubna 1942 v 8.hod. Ráno byly odvezeny. Zůstal nám jedině na male věžičce sanktusníksirotek. Smutno a tklivo v našem kraji. Zrekvírovány byly v Loukově tři zvony. První „Nejsvětější
trojice“, vážící 301kg, druhý „sv.Ludmila“ o váze 142kg. zvony stály 16.291.90K,Zvony byly ulity
firmou R.Maňouzek Brno-Husonice.
V Sezemicích byl starý zvon ponechán. Náhrada nebyla poskytnuta žádná. Farní úřad má po ruce
jediné potvrzení okres. Úřadu v Mn. Hradišti o odebrání zvonů.

Nahrávky zvonů
Viz nahrávka č. 6 na přiloženém CD.
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Svržený zvon

Obrázek 44 – Kostel Povýšení sv. Kříže

Obrázek 45 – Zvon na zemi v kostele Povýšení sv. Kříže

Kostel Povýšení sv. Kříže - Bělá pod Bezdězem
Kostel Povýšení sv. Kříže byl založen v první polovině 14. století, a to současně se založením celého
města. Z původního vzhledu kostela se do dnešní doby zachoval pouze presbytář se sakristií, zbytek
kostela byl opraven po požáru v roce 1635. Vnitřní výzdoba kostela je však barokní a později ještě
doplněná v 19. století.

Základní údaje o zvonu
Provenience (jméno zvonaře, dílny, domovské huti)

Jan Pricquey a synové Štěpán a Jan,
Klatovy

Datace

1655

Průměr

102 cm (Nečesaná 93 cm)

Hloubka

74 cm

Síla věnce

7 cm

Hlava

dřevěná, poničená

Koruna

šestiuchá, květinová výzdoba

Čepec

klenutý
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Krk

nápis

Boky

reliéfy

Věnec

hladký

Srdce

chybí

Poznámky

leží na zemi

Popis zvonu
Na zvonu se nachází jeden nápis a dva reliéfy na horní části boku.

Nápis na krku
Nápis se nachází po obvodu krku zvonu ve dvou řadách. Na nápisu stojí:
1. řádek:
LETA BOZIHO TISICIHO PIETYSTEHO XXIO KECZTY A KCHWALE PANU BOHU Y
MILE MATCE BOZY A WSSIEM SWATYM TENTO ZVON DIE
2. řádek:
LAN OD MISRA TOMASSE VLITOMIERZICZYHC EUWANDGELISTOVE MAREK
MATHAUSS YAN LUKASS STYRZY SWYEDKY PEWNE MASS
Překlad: Léta božího tisícího pětistého XXIO ke cti a k chvále Pánu Bohu i milé Matce Boží a všem
svatým tento zvon dělán od mistra Tomáše v Litoměřicích Evangelistové Marek Matouš Jan Lukáš
čtyři svědky pevné máš

Obrázek 46 – Ukázka faksimile nápisu
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Reliéfy na bocích
Na bocích zvonu se nacházejí dva reliéfy, Madony a sv. Václava.

Obrázek 47 – Sádrový odlitek reliéfu Madony

Obrázek 48 – Sádrový odlitek reliéfu sv. Václava
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Tři velikáni na jedné zvonici

Obrázek 49 – Kostel sv. Jakuba

Obrázek 51 – Prostřední zvon sv. Jakuba

Obrázek 50 – Zvon zasvěcený sv. Václavovi

Obrázek 52 – Západní zvon Ježíš Maria

Kostel sv. Jakuba - Mnichovo Hradiště
Základy barokního kostela sv. Jakuba dala položit hraběnka Marie Markéta Valdštejnová v roce 1726
na místě, kde stával původní gotický kostel. Kostel má jednu loď a na západní straně stojí věž. Dříve
kostel obklopoval hřbitov, ten je dnes zrušený a zbyly z něj pouze některé náhrobní kameny
a pomníčky padlým vojákům.
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Základní údaje o zvonech
V tabulce jsou uvedeny zvony v tomto pořadí: 1. – sv. Jakub, 2. – Ježíš Maria, 3. – Sv. Václav.
Provenience (jméno zvonaře, dílny, domovské huti)

Rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Vídeň
Manoušek, Zbraslav

Datace

2006
1995
1998

Průměr

94.3 cm
79 cm
62 cm

Hloubka

65 cm
59.5 cm
48 cm

Síla věnce

6.5 cm
4.8 cm
5 cm

Hlava

dřevěná
2. a 3. není

Koruna
Čepec

1., 2. a 3. bezuchá
lomený, klenutý
2. a 3. lomený

Krk

zdobený
opatřený nápisem
zdobený a opatřený nápisem

Boky

zdobené, opatřené nápisem
zdobené
zdobené

Věnec

1., 2 a 3 hladký
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s kulovitou pěstí

Srdce

nějaká kombinace
s kulovitou pěstí
Poznámky

zvon sv. Jakuba
zvon Ježíš Maria
zvon sv. Václav

Zvon Ježíš Maria

Popis zvonu
Na zvonu je jeden nápis na krku a jeden reliéf na boku.

Nápis na čepci
Na krku zvonu je nápis:
DOMINE, MANE NOBISCUM
Překlad:
Pane, zůstaň s námi

Kruhový reliéf Ježíše
Na zvonu Ježíš Maria je reliéf Ježíše.

Obrázek 53 – Sádrový odlitek reliéfu Ježíše

Obrázek 54 – Faksimile reliéfu Ježíše
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Zvon sv. Jakub

Popis zvonu
Na boku zvonu směrem k jihu je nápis a reliéf a směrem k severu nápis se znakem zvonařské rodiny.

Nápis na boku
Na boku zvonu obráceného k jihu je nápis ve znění:
SVATÝ JAKUBE ORODUJ ZA NÁS

Obrázek 55 – reliéf mušle a nápis

Nápis k severu
Na boku obráceného k severu je nápis:
MNICHOVO HRADIŠTĚ A.D. 2006

Reliéf mušle
Na jižní straně zvonu sv. Jakuba je mušle, což je atribut sv. Jakuba,
pod níž je nápis „Svatý Jakube oroduj za nás“

Rodinný znak
N severní straně zvonu nad nápisem „ Mnichovo Hradiště A. D. 2006“ je znak rodiny Dytrychů –
zvonařské rodiny, z jejichž dílny tento zvon pochází a malé mušle. Jejich znakem je větvička. Vedle ní
v rámečku nápis:
ULILA RODINA DYTRYCHOVA
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Obrázek 56 – Faksimile reliéfu rodinného
znaku a malé mušle

Obrázek 57 – Sádrový odlitek reliéfu rodinného znaku

Ozdobný pás na krku
Po obvodu krku se nachází ozdobný pás s motivem křížů.

Obrázek 58 – Křížový pás

Zvon sv. Václav

Popis zvonu
Po obvodu krku jsou dva nápisy, pod ním je ozdobný pás z listů a na boku zvonu je datace a reliéf. Na
spodní části boků zvonu je další nápis.

Nápisy na krku
Po obvodu krku jsou dva nápisy: Na krku ze západu na východ:
SVATÝ VÁCLAVE, PROS ZA NÁS BOHA
a směrem k jihu:
Mnichovo Hradiště
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Listový pás
Po obvodu zvonu sv. Václava je ozdobný pás s listovým motivem.

Nápisy na boku
Na vrchní části boku je uvedená datace zvonu.
L. P. 1998
A na spodní části, těsně na věncem je nápis:
ULIL MANOUŠEK

PRAHA ZBRASLAV

Mezi slovy MANOUŠEK a PRAHA je malinký reliéf.

Svatý Václav
Na boku zvonu obraceného k severu je reliéf sv. Václava.

Obrázek 59 – Reliéf sv. Václava

Obrázek 60 – Listový pás
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Záznamy z farní kroniky
Všechny tyto přepisy pocházejí z farní kroniky: Kniha památnj Dekansťwj Hradisfťského založená
v roce 1827
Přepis textu:
1. 1942
Krátce před novým rokem 1942 dostali jsme od okres. úřadu formuláře k odebrání všech zvonů
kostelních (také školy a obce)-Těžce zakoupené zvony v r. 1929 když v prvé světové válce zvony byly
nám zrekvírovány a odňaty zvony staré a památné jsou zase ohroženy v nynější světové
válce komu odpoví naše zvony naposled? Čekejme! Zvony ulité r. 1929 Králové Hradeckou firmou
Bouřil a Rys, byly vládou zrekvírovány dne 17/4 1942 z věže děkan. kostela sňaty a odvezeny na
válečné účely. Zvony byly bronzové-smíšenina 78% mědi a 28% cínu - Překrásně sladěné harmonmelodicky - bez chyby. Nádherně a velebně zněly naše zvony. vzaty celkem 4. Největší sv. Jakub,
druhý sv. Václav-třetí P. Maria-čtvrtý p. Ludvík (umíráček) - dar to pana Ludvíka Mrázka, ezn. vrch
ního ředitele v Budičně, nyní vikariaty u sv. Jiří v Praze-Hradčany, který tu býval kdysi berním
úředníkem. I. Největší zvon sv. Jakub s obrazem vyrytým do zvonoviny , představující sv. Jakuba
apošt. farního-ve váze 729 kg. - smluvní ton fis+ V horní části nápis "Byly jsme (totiž 3 nové zvony:
sv. Jakub, P. Maria a sv. Václav), ulity za děkana Ant. Holečka r 1929." v dolní části nápis "Sv. Jakub
ap. , oroduj za nás!" obraz sv. Jakuba Apoštola-II. Střední zvon sv. Václav s nápisem: "Na památku
millenia sv. Václava 1929." Ve středu obraz sv. Václava na koni. Váha zvonu 422 Kg- Smluvní tón cé
III. Nejmenší zvon Panna Marie s nápisem: "Matičko boží ochraňuj svůj lid!" Ve středu obraz Panny
Marie = 298 Kg smluvní tón: h1 Tyto 3 zvony byly ulity r. 1929 - firmou Bouřil a Rys - zvonárna v
Hradci Králové- ně ostatní viz v této knize str. 139 kollaudace zvonů- pro příští možné pořizování
nových zvonů, které už pisatel těchto řádků řídit nebude. Zvony tyto zvonily naposled u pohřbu +
Bedřicha Lachmana IV. Zvon Lit. Ludvík (umíráček) - tón b2 V malé věži děkan. kostela zůstává
zvonek sanktusový = tón: c3 = ten jest předválečný - tj.nebyl ve světové válce 1914-18 zrekvírován.
2. 1922 – (str. 124)
Dlouho postrádal náš děkanský kostel sv. Jakuba větší zvon - když zvony rakouskou vládou v r. 1917
za světové války byly zrekvírovány. V tomto roce děkan Ant. Holeček dal popud ke sbírce na nový
zvon. A skutečně podařilo se mu, pomocí zvláště sleč. Svobodové, bývalé hospodyně u p. Jar.
Holinského v Hlavici a pí. Šumpelíkové, choti berního podúředníka, sebratijen a výhradně od katolíků
slušný obnos na nový zvon - celkem: 13.050 Kč. Za tento obnos zakoupen nový zvon a firmy Václav
Červený, Hradec Králové č. 55 - a sice platilo se 42 Kč za 1 Kg zvonoviny. Zvon je 300 Kg těžký ton c - a nese nápis: "Sv. Jakube oroduj za nás" - "z obětin katolíků byl jsem ulit r. 1922 za děkana
Holečka. "Na zvon nejvíce věnovala sleč. SLávková, majitelka domu = 100 Kč- rovněž děkan věnoval
1000 Kč- Sleč Svobodová 500 Kč a manželé Sobotkoivi (odr. Hejtman 500 Kč.- Zvon i s umístěním
stál 15.159 Kč 82 h. Dne 5. listopadu byl slavnostně vysvěcen vlop. Janem Falrocrichem, osob.
děkanem a frářem z Krušska, který měl také případné kázání. Po vřelém poděkování děkanem
Holečkem, zvon téhož dne zavěšen. Podotýkám že zvon koupený pouze za peníze katolíků římských a
že smí jím být vyzváněno pouze při bohoslužbách a církevních úkonech církve římsko-katolické. (Viz
protokol místní rady katolíků v Mnich. Hradišti, jímž věnuje se zvon kostelu sv. Jakuba). Svěcení
zvonu zčastnil se také p. patron Adolf Waldstein-Wartenberg.
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3. 1923 – Nový zvon (str. 126)
Dne 23. září 1923 zavěšen byl do hlavní věže - až na hoře - nový zvon, jenž jest umíráčkem a nese
nápis: "Sv. Ludvík" a pod tím: "Mrtvé oplakávám" Zvon tento dal uliti u firmy Richard Herold v
Chomutově p. berní ředitel Ludvík Mrázek, horlivý a zbožný muž, který tu býval úředníkem u berního
úřadu, a který zvon tento 42 Kg těžký daroval děkanskému kostelu sv. Jakuba s tím, že smí jím býti
vyzváněno jen při úmrtí římsko-katolických občanů a při úkonech církve římsko-katolické. Zvon nese
jméno po svém dárci: stál 15830.04 Kč.
4. 1945 – Zvon sv. Anny a zpět (str.167)
Zvon kostel sv. Any, který zůstal v Praze VIII. na Maninách byl dne 23/6 1945 dopraven do Mnich.
Hradiště a dne 27/6opětzavěšen. Není na něm letopočtu, kdy byl ulit. Na jedné straně je obraz
sv. Františka - na druhé obraz Palladium - P. Marie Staroboleslavské. Na něm jest nápis: "Patribus
Capucini Hradistentibus

Nahrávky zvonů
Viz nahrávka č. 7 na přiloženém CD.
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Obr a jeho malý kamarád

Obrázek 61 – Pohled na průčelí kostela Narození Panny Marie

Obrázek 62 – Velký zvon

Obrázek 63 – Malý zvon

Kostel Narození Panny Marie – Klášter Hradiště
Kostel Narození Panny Marie je gotická stavba, i když se historikové přou o roku založení. Tvrdí, že
kostel je novější a že gotický portál byl přistavěn dodatečně. V 19. století byla původní zvonice stojící
vedle kostela, nahrazena novogotickou věží.
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Základní údaje zvonů
Provenience (jméno zvonaře, dílny, domovské huti)

Petr, Mladá Boleslav,

Datace většího

1577

Datace menšího

-----------

Průměr většího

118,5 cm

Průměr menšího

35 cm

Hloubka většího

83 cm

Hloubka menšího

21, 7 cm

Síla věnce většího

10,2 cm bez otlučení,9,7cm s otlučením

Síla věnce menšího

2,1 ve vydření

Hlava většího

dřevěná

Hlava menšího

-----------

Koruna většího

šestiuchá,

Koruna menšího

není

Čepec většího

klenutý, nezdobený

Čepec menšího

ostrý ohyb- zub

Krk většího

zdobený, nápis,

Krk menšího

hladký- žádné zdobení

Boky většího

nápis z jižní a severní strany.

Boky menšího

hladké, u věnce lehce vroubkované.

Věnec většího

hladký, mírně klenutý

Věnec menšího

hladký

Srdce většího

výpustka s kotvou, na výpustce reliéf
obráceného srdce, ve kterém jsou písmena,
na kotvě je vyrytý tvar zvonu
s hruškovitou pěstí

Srdce menšího
Poznámky
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Popis zvonu
Nápis č. 1
Na jižní straně zvukového tělesa Velkého zvonu na boku je krátký nápis. Je tam datace a jméno
zvonařky, která tento zvon ulila. Nápis zní:
1572 ELISSKA REYCHO
WNA Z HREYCHV
Překlad:
1572 Eliška Rejchovna z Rejchu

Nápis č. 2
Na boku zvonu obráceného k severu je delší nápis ve znění:
MDL XXII
GIRZIK LA BAVN(O, U, E)RY
ZLABAVNIE A NA KLASSTE
RZE HRADISSTY DAL
GEST MN IE SLITT
Překlad:
Jiřík Labouňský(?) z Labouně a na Klášteře Hradišti dal jest mně slýt

Nápis č. 3
Kolem dokola krku Velkého zvonu je nápis:
LETA PANIE MDLXXII SLYT GEST TENTO ZWON KECTI CHWÁLE RANV BOHV
WSSWMOHVCZYMV OD
PETRA WMLADE BOLESLAW
Překlad:
Léta páně MDLYYII slit jest tento zvon ke cti chvále Pánu Bohu Všemohoucímu od Petra v Mladé
Boleslavi
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Obrázek 64 – Nápis na krku

Reliéf č .1
Na spodní části srdce je v obrysu srdce obráceného vzhůru nohama nápis:
LP 1921

Obrázek 65 - Reliéf na srdci Obrázek

Reliéf č. 2
Nad nápisem č. 2 na severní straně boku zvonu je reliéf ukřižovaného Ježíše Krista.

Reliéf č. 3
Pod a částečně i v nápisu č. 2 reliéf erbu Jiříka Labouňského
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Obrázek 66 – Ukřižovaný Kristus

Obrázek 67 – Erb Jiříka Labouňského

Reliéf č. 4
Pod nápisem č. 1 se nachází reliéf erbu zvonařky Elišky Z Rejchu.

Obrázek 68 – Eliščin erb

Nahrávky zvonů
Viz nahrávka č. 8 a 9 na přiloženém CD.
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Závěr
Zdokumentovali jsme v osmi kostelech dvanáct zvonů a potkali ještě několik malých zvonků visících
u domů nebo na rozcestích. Získali jsme spoustu informací ze zápisů ve farních kronikách,
o zakupování nových zvonů, opravách poškozených a dalších událostech. Ale především jsme se
seznámili s obdivuhodnými zvony a jejich příběhy, lépe pochopili jejich obrovskou hodnotu. A když
nyní slyšíme zvonit zvon, znamená to pro nás mnohem víc než jen další zvuk na pozadí našeho
hlučného světa.

Obrázek 69 a 70 – Členové skupiny Zvony
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Obrázek 71 – Kronika FÚ Boseň

Obrázek 72 – Práce s farními kronikami
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