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NOVÉ ZVONY V BLANSKU
Hlas zvonÛ z kostela sv. Martina na

Starém Blansku a odbíjení hodin na bla-
nenské radnici se nesou na‰im mûstem.
Zvony provázejí kaÏd˘ den v na‰em Ïivotû,
aniÏ si to ãlovûk nûjak zvlá‰tû uvûdomuje. 

Zvony jsou samozvuãn˘ bicí nástroj ka-
lichovitého tvaru. SlouÏí k oznamování
ãasu. Vítají nov˘ den, oznamují poledne,
a kdyÏ se sklání den k veãeru, ohla‰ují tzv.
klekání. Zvoní – svolávají k slavení boho-
sluÏeb. Zvon je tvofien˘ tûlem zvonu a srd-
cem, které je zavû‰eno uprostfied tûla zvo-
nu a je pohyblivé (bicí souãást zvonu).
Zvony jsou odlévány zku‰en˘mi kovolij-
ci, respektive zvonafii, ze zvlá‰tní bronzo-
vé kovové slitiny tzv. zvonoviny. B˘vají
zdobeny nápisy a reliéfy a jsou zvukovû
naladûny na konkrétní tón. 

Jsou nejãastûji pouÏívány v církevní
praxi v chrámech, klá‰terech, kostelích
a kaplích. V nûkter˘ch obcích mohou b˘t
zfiízeny samostatné zvonice ãi zvoniãky,
církevní i svûtské (kupfi. poÏární). 

Blanensk˘ dfievûn˘ kostel v‰ak doposud
nemûl ve své vûÏi funkãní zvony. Pfii vy-
svûcení kostela 23. 5. 1937 bylo do kostel-
ní vûÏe nainstalováno, na svoji dobu mi-
mofiádné zafiízení, tzv. Gramozvony. Ty
bohuÏel ãasem doslouÏily. Zvonûní se pro-
to doposud zaji‰Èovalo reprodukovanû
z nahrávky zvonÛ z francouzského Taize. 

Díky ‰tûdrému daru jednoho z vûfií-
cích farnosti dfievûného kostela, Husova
sboru Církve ãeskoslovenské husitské,
bylo moÏné tento star˘ dluh koneãnû vy-
fie‰it. Byla zahájena jednání se zvonafii,
památkáfii, statiky a dal‰ími zaintereso-
van˘mi odborníky. Celá vûc se podafiila.
Zaãátkem mûsíce bfiezna byly zvony od-
lity. Nejprve dva, ãasem k nim snad pfii-
bude je‰tû tfietí. 

KaÏd˘ zvon má svého patrona – jméno.
Blanenské zvony ponesou jména vûro-
zvûstÛ Cyrila a Metodûje. V leto‰ním roce
slavíme v˘znamné jubileum 1150 let od
jejich pfiíchodu k nám na Moravu. U pfiíle-

Ïitosti této události jsme se rozhodli právû
jmény apo‰tolÛ víry v na na‰í Moravûnce,
právû jejich jménÛm zvony zasvûtit. 

Bûhem dne nejdfiíve nov˘ den v 7:00
hodin ráno vítá men‰í zvon Cyril, poledne
odbíjí vût‰í Metodûj a spoleãnû oba zvony
v 19:00 hodin veãer ohla‰ují tzv. klekání.
V pátek na památku umuãení Pánû v 15:00
hodin zvoní Metodûj. 

RovnûÏ pfied a po bohosluÏbách zvoní
oba zvony. Zatím jde o tzv. zku‰ební pro-
voz. Cel˘ mechanismus prochází sv˘m la-
dûním. Bûhem mûsíce kvûtna budou zvo-
ny poÏehnány pfii slavnosti, kdy se na oba
zvony budou moci podívat i obãané mûs-
ta. Vûfiíme, Ïe snad ãasem ve vûÏi kostela
pfiibude je‰tû zvon poslední, nejvût‰í.
U pfiíleÏitosti 600. v˘roãí upálení Mistra
Jana Husa by mûl nést právû jeho jméno.

AÈ zvony z na‰eho chrámu ohla‰ují po-
Ïehnání a pokoj na‰emu mûstu a lidem,
ktefií zde Ïijí, v‰em bez rozdílu.  

Martin Kopeck˘, faráfi, foto: RePo

Zvony Cyril a Metodûj 
tûsnû pfied instalací.

1150. v˘roãí pfiíchodu Cyrila a Metodûje
V roce 2013 si pfiipomeneme 1150. v˘roãí pfiíchodu sv. Cyrila a Metodûje na Velkou

Moravu. Îivot a odkaz tûchto vûrozvûstÛ je tûsnû spjat s poãátky ãeské státnosti, se vznikem
ãeského písemnictví, jazykové a literární kultury. Toto v˘roãí je v˘znamnou mezinárodní udá-
lostí a pfii této pfiíleÏitosti se na fiadû míst pfiipravují nejrÛznûj‰í projekty. 

Jaké akce se chystají v Boskovi-
cích? Na to jsem se zeptal místo-
starostky mûsta Boskovice Ing.
Jaromíry Vítkové.

„Mûsto Boskovice pfiipravuje ve
spolupráci s dal‰ími subjekty v˘sta-
vy, koncerty a besedy. Jejich pro-
gram najde kaÏd˘ na webov˘ch
stránkách mûsta Boskovice. To, Ïe
odkaz vûrozvûstÛ ctili i na‰i pfiedko-
vé, dokladují i dochované památky
na území mûsta. Sochy bratrÛ se na-
chází jednak nad hlavním vchodem
do kostela sv. Jakuba star‰ího, jed-
nak je situováno souso‰í v parãíku
vedle vlakového nádraÏí.”

ZaslouÏilo si toto souso‰í vût‰í
pozornost pfii pfiíleÏitosti v˘roãí?

„Toto souso‰í bylo v posledních de-
seti letech Mûstem Boskovice dvakrát

opraveno a na základû doporuãení od-
borníkÛ podalo mûsto Boskovice Ïá-
dost na Ministerstvo kultury âR o pro-
hlá‰ení souso‰í za kulturní památku.
Dle zji‰tûní Dr. Jaroslava Bránského
bylo souso‰í pofiízeno nákladem pana
Franti‰ka Klevety z Boskovic v roce
1868. Autorem je F. Kellner, brnûnsk˘
sochafi a restaurátor, kter˘ patfiil mezi
nejdÛleÏitûj‰í sochafiské tvÛrce Moravy
19. století. Autor jako pfiedlohu pouÏil
známé sádrové souso‰í Emanuela
Maxe z roku 1840, které se dnes na-
chází na schodi‰ti arcibiskupského síd-
la v Olomouci. Sochy jsou v Ïivotní
velikosti a jsou zhotoveny z jemno-
zrnného pískovce. Jsou osazeny na
vyzdûném podstavci nahozen˘m 
omítkou, uprostfied se nachází nika
s nápisem. Postava sv. Cyrila drÏí
v pravé ruce kfiíÏ a v levé knihu, sv.

Metodûj je zachycen jako Ïehnající.
Námût i ztvárnûní souso‰í sv. Cyrila
a Metodûje v Boskovicích názornû
odráÏejí v˘voj pomníkové tvorby,
která se v prÛbûhu 19. století stala ve-
fiejnou záleÏitostí a prostfiedkem k vy-
jádfiení citliv˘ch témat, spjat˘ch ãasto
s národními otázkami.  Boskovické
souso‰í je dÛleÏit˘m a velmi dobfie
dochovan˘m dokladem této snahy
v mû‰Èanském prostfiedí na Moravû.”

Ministerstvo kultury âR posoudi-
lo Ïádost Mûsta Boskovice a 4. ledna
2013 prohlásilo souso‰í sv. Cyrila
a Metodûje za kulturní památku.

Paní místostarostko, dûkuji Vám
za poskytnuté informace. 

Ing. Jaroslav Parma.
Foto: Ing. Jaroslav Parma

sv. Cyril a Metodûj.


