
O  H R A D E C K ¯ C H  Z V O N E C H

V ãesk˘ch mûstech a obcích je alespoÀ jeden kostel, vûÏ nebo

kaple, jejichÏ souãástí je zvon nebo nûkolik zvonÛ. Zvony vÏdy

byly komunikaãním prostfiedkem a jejich postavení bylo a je

jedineãné. Zvony plnily nûkolik funkcí: ty nejdÛleÏitûj‰í jsou

svolávání vûfiících a jejich ochrana pfied hrozbou svûtskou

(poÏáry, povodnû, boufie, nebezpeãí moru, vojensk˘ nepfiítel

atd.) nebo nadpfiirozenou (ìábelské pÛsobení atd.).

Nejvût‰ím nebezpeãím pro zvony byly, jsou a budou poÏáry.

Zvony jsou vyrobeny ze zvonoviny, která je druhem bronzu 

(78% mûdi a 22% cínu). Jedná se o u‰lechtil˘ materiál a jeden 

z pfiedpokladÛ k dosaÏení správného zvuku ulitého zvonu. PoÏáry

v minulosti ohroÏovaly nejen zvony, ale i celá mûsta a obce.

Na‰e mûsto Hradec Králové lehlo celé popelem bûhem stra‰-

ného poÏáru 19. ãervna 1484. Tehdy se roztavily v‰echny zvony

dne‰ní katedrály svatého Ducha.

Obnovou v‰ech zvonÛ katedrály byl povûfien v˘znamn˘ mistr

zvonafi Ondfiej Îáãek. Mistr zvonafi pÛsobil v Hradci a ‰irokém

okolí v období pozdní gotiky, na pfielomu 15. a 16. století. 

U mnoha zvonÛ mistrovi vypomáhal mistr Václav. Jeho nejv˘-

znamnûj‰ím dílem je zvon sv. Augustin, kter˘ byl slit v roce

1509 a je zavû‰en na samostatnû stojící Bílé vûÏi, která sousedí

od konce 16. století s katedrálou svatého Ducha a tvofií spoleãnû

s ní dominantu Hradce Králové.

Zvon sv. Augustin je mûstsk˘m zvonem a je pravdûpodobnû 

tfietím nejvût‰ím a nejtûÏ‰ím zvonem v âeské republice 

(7 500 – 8 000 kg). Sv. Augustin naposled oficiálnû zvonil 

13. prosince 1967. Na nûkolik desetiletí se odmlãel a znovu

se rozeznûl 19. ledna 2008.

Od 20. bfiezna 2008 (Zelen˘ ãtvrtek) zvon 

sv. Augustin zvoní spoleãnû se zvony katedrály

svatého Ducha.

Zvony sv. Leopold (Dominikál), sv. Michael

(Orel), sv. Kliment (Nov˘ zvon), 

sv. Václav (Îebrák) a sv. Augustin

jsou kulturními památkami

âeské republiky. Tyto

zvony patfií mezi nejv˘-

znamnûj‰í zvonové soubory

u nás, sv˘m v˘znamem pfiedstavují

evropsk˘ unikát.

VáÏení,

rádi bychom Vás pozvali na X. roãník veletrhu cestovního ruchu

INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA, kter˘ se koná v Hradci Králové v KC

ALDIS. Jedním z hlavních témat doprovodn˘ch programÛ je turistika po

církevních památkách nejen v Královéhradeckém kraji. Tímto smûrem je

zamûfiena konference Zvony a církevní památky v cestovním ruchu, jejímÏ

cílem je upozornit na zajímavé církevní objekty a na jejich moÏné vyuÏití

v turistice. V ãásti konference zamûfiené na zvony pfiedstavíme sv˘m

v˘znamem jedineãn˘ soubor zvonÛ v âeské republice a zfiejmû i celé

Evropû, problematiku obnovení zvonÛ a jejich odlévání a to v‰e v sou-

vislosti s v˘znamn˘m zvonem sv. Augustin. Náv‰tûvníci si budou moci

prohlédnout i modely zvonÛ. V pátek 13. 3. 2009 u pfiíleÏitosti konání

veletrhu probûhne v Hradci Králové „Veãer církevních památek”. Tento

veãer se pro Vás otevfiou nûkteré církevní památky v Hradci Králové

a rozezní se zvony vãetnû sv. Augustina. 

Tû‰íme se na setkání v Hradci Králové.

Program konference Zvony a církevní památky v cestovním ruchu
Pátek 13. 3. 2009, od 10:30 
Blok I. Turistika a církevní památky v âR 

● Labská stezka ã. 24

Blok II. Zvony nejen církevní

● ukázky zvonûní, v˘roba zvonÛ, zvonov˘ fiád, hradecké zvony 

Sobota 14. 3. 2009, od 9:30
Blok III. Církevní památky a jejich turistické vyuÏití v na‰em kraji, srovnání

s dal‰ími regiony

● Îitavská stezka ã. 181

● LuÏicko-jizersko-Orlicko-Jesenická stezka ã. 22

● stezka ã. 4020-Náchod-Hronov-Police n. Met.-Adr‰pach-Mieroszow-

Broumov-Tlumaczow

● Îidovské památky

● VyuÏití církevní památek v sousedních regionech

Veãer církevních památek v Hradci Králové
pátek 13. 3. 2009, 18:00–21:00 (Více informací na www.infotourhk.cz)

katedrála sv. Ducha, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Mikulá‰e,

Sbor Knûze AmbroÏe, Evangelick˘ kostel v Hradci Králové

Doprovodn˘ program besed a pfiedná‰ek 
pátek – sobota
Lucie a Michal – „S Ernestem po Evropû”

Jifií ·t˘rsk˘ – „Zimbabwe a Botswana nejen pfiírodní parky”

Vilda Dvofiák – Peru od Pacifiku po Huascarán

Radek Jaro‰ – Dhaulagiri – Makalu 2008             a dal‰í…

Konference Univerzity Hradec Králové, katedra rekreologie FIM
pátek 13. 3. 2009 od 13:00
„Lidé v pohybu” – doktorandská konference

Otevírací hodiny veletrhu:
pátek 13. 3. 2009, 10:00–18:00; sobota 14. 3. 2009, 9:00–16:00

Více informací o programu na www.infotourhk.cz
Zmûna programu vyhrazena.
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