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ABSTRAKT 
Zvonkohry byly jedny z prvních aplikací automatických zařízení. Tato práce se převážně 
zabývám popisem zvonkohry umístěné ve věži Pražské Lorety, dokumentujícího historické 
počátky automatizace u nás.  
 
 
 
 

ABSTRACT 
Carillon was one of the first applications of automatic machines. This thesis deals 

with description of the carillon located in Prague’s Loreto, and documents documents the 
history of automation in our countery 
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1. Úvod 
1.1 Zvonkohry 
  Pod pojmem zvonkohra si většina z nás představí soustavu různě velkých a 
tvarovaných zvonů a zvonku, jenž pod údery kladívek odehrávají melodii, kterou 
slýcháváme z kostelů a katedrál. Zvonkohry však zdaleka nejsou jen nástrojem na 
odbíjení hodin, ale patří mezi rozšířené a oblíbené hudební nástroje. Princip 
zvonkohry je založený na rozeznívání zvonů s požadovaným tónem. Každý zvon má 
svůj vlastní tón, jenž mu byl dán při jeho odlití do formy a závislý na jeho tvaru a 
materiálu, z kterého byl odlit. Velmi důležité však je, aby všechny zvony, tvořící 
dané ústrojí měli stejnou dobu trvání tónu a pokryli rozsah alespoň dvou a půl 
oktávy.  Doporučovaný je rozsah čtyři oktáv, čemuž odpovídá 47 zvonů. 

 
 
 

1.2 Zvony 
Abychom dokázali úderem kladívka obdržet požadovaný tón, je nejprve 

potřeba se hlouběji seznámit se samotnou konstrukcí zvonu, jenž se i přes veškeré 
výdobytky moderní doby téměř nezměnila. Klasický tvar zvonu není nahodilí, je 
výsledkem mnoha staletí postupného vývoje zvonařského řemesla. V průběhu 
historie tohoto vývoje byli zkoušeny různé tvary zvonu od prostých zavěšených tyčí 
až po kovové desky. Stejné byli i snahy o objevení nových matriálů zvonů. Ať už 
však šlo o zvony z keramiky, vyřezávané ze dřeva či dokonce zvony skleněné, tak se 
vždy nakonec zvonaři vrátili k léty osvědčenému materiálu, bronzu.  

 

        
 
O tom, jaký bude mít zvon „hlas“ rozhoduje několik charakteristických 

rozměrů. Důležitý je průměr hodní části zvonu (nejužší rozměr ) . Střední ( boční ) 
část zvonu, jenž tvoří hlavní část samotného zvonu, se nazývá žebro. Zesílený dolní 
okraj zvonu nazývaný věnec nebo také rám, do kterého bije srdce zvonu. A v horní  

1 - žlábek pro přítok kovu 
2 - kovové pásy 
3 – plášť 
4 - vyzděné jádro 
5 – základ 
6 - hliněná vrstva jádra 
7 - falešný zvon 
8 - forma pro korunu 
9 - výfuk pro odvod vzduchu  
10 - licí jáma 
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části je pak koruna, pomocí niž  je pak zvon uchycen ke zpravidla dřevěné hlavici. 
Úderem srdce do těla zvonu se zvon rozezní v mnoha tónech, které vytváří ten 
výsledný tón, jenž vnímáme. Výsledný tón ovlivňuje spousta faktorů, jako je váha 
zvonu, poměr dolního a horního průměru zvonu, síla žebra, jeho zužování, klenutí. 
Pro zjištění těchto rozměrů existují pomocné výpočty, pomocí nichž jsme schopni 
zvon přesně vyrobit. Správné odlití zvonu je pro jeho funkčnost nezbytné. Proto tvar 
žebra, stejně jako další rozměry jsou chráněním tajemstvím, jenž se dědí z generace 
na generaci. 

 
 
 

1.3 Mechanika zvonkohry 
Další, neméně důležitou částí zvonkohry je ústrojí, jenž uvádí zvony do 

pohybu a řídí tak celou melodii. Na rozdíl od samotných zvonů, jenž se již po staletí 
téměř neměnily, prošel tento složitý mechanizmus velkým vývojem. První 
zvonkohry se vyznačovali absencí 
jakéhokoliv převodu a neschopností 
ukládat hranou melodii. V principu šlo 
jen o soustavu několika zvonů 
zavěšených vedle sebe, na které se hrálo 
přímo údery kladívka. Avšak jen těžko 
se dá mluvit o hře, jelikož je každý úder 
jiný a kvůli rozměrům není možné 
obsluhovat více než několik málo 
zvonků. Postupně se však začínají 
objevovat jednoduché zařízeni 
umožňující hrajícímu hrát pomocí 
tahání za lanka. Díky čemuž se 
množství zvonků může zvýšit až na 
několik desítek. Někdy v 16. století byla 
ke zvonům přidána klaviatura pro ovládání jednotlivých zvonů. Z dnešního pohledu 
šlo spíše o soustavu páček ke kterým bylo upevněno lanko. Po uhození na páčku se 
síla úhozu  přenesla na lanko. To pak přes soustavu kladek a převodu udeřilo 
kladívkem na zvon. Hra byla velmi fyzicky náročná, protože údery museli být 
dostatečně silné, aby byli schopny zvony rozeznít. Byl to však značný posun, jenž 
umožňoval využití zvonkohry jako plnohodnotného hudebního nástroje.V 
následujících stoletích byli postupně lanka a kladky nahrazeny modernějšími a 
přesnějšími ústrojími pro přenos signálu, základní princip zvonkohry však již zůstal 
stejný, 
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2. Řešená problematika bakalářské práce 
Cíle bakalářské práce jsem odvodil ze zadání, které jsem obdržel 

• Ukázat souvislosti díla v kontextu středověké Evropy 
• Charakterizovat předpoklady a technická omezení, která v tehdejší době    

ovlivnila vznik takové technické soustavy. 
• Popsat konkrétní technickou soustavu zvonkohry, která využívala ve  

středověku u nás automatických principů. 
. 
 
 

2.1 Stav ve středověké Evropě 
Dnes se můžeme jen spekulovat proč u nás nedošli zvonkohry k tak velké 

oblibě jako ve většině evropských zemí.  Značný vliv na to mohla mít nadvláda 
Havzburků v zemích koruny české. Jiným důvodem může být náš slovanský původ 
a slovanské melodie. Jelikož jsou zvonkohry laděni do mollové stupnice, zatímco 
většina českých lidových písní je ze stupnice durové, připadá nám proto že 
zvonkohry hrají poněkud falešně. Jen málokdo tak u nás vnímá zvonkohru jako 
hudební nástroj. A to i přes velmi bohatou tradici výroby zvonů na našem území 
sahající několik století do historie. Mimo naše území však byla situace zcela odlišná.  

Historie zvonkoher je úzce svázána se vznikem zvonků jako takových. Zvony 
byly známy všem kulturám a civilizacím používající kovy a jejich historie se datuje 
do třetího tisíciletí př.n.l. Nejstarší dochovaný zvonek byl objevem při vykopávkách 
v Ninive (starobylé Asyrské město) a pochází z 8. stol. př. n. l. 
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Zvony byly používány pro signalizaci, jako hudební pomůcka i jako ochranný 
talisman. Dodnes je zvon součástí ve všech hlavních náboženstvích (výjimkou je 
například Islám). V křesťanství se pro náboženské účely začal používat od 6. století. 
Od 13. století se zvony stávají součástí věžních hodin. Dokonalejší metody odlévání 
dovolovaly odlévat i velké chrámové zvony, jejichž hmotnost se pohybovala od 
několik set kilogramů až po několik tun. 

Nejstarší sady zvonků naladěních podle stupnice jsou známy ze starověké 
Číny. Zvonkohra, tak jak ji dnes vnímáme však pochází až z belgického Voorslagu z 
15. stol. Tehdy bylo poprvé použita zvonkohra jakou součást hodinového stroje, a 
místo prostého odbíjení zvonu přehrávala hranou melodii. Tento trend se následně 
velmi rychle rozšířil po celé západní Evropě.  

 

Car kolokol v současnosti největší zvon na světě, 
 měří přes 6 metrů a váží 160 tun je vystaven v Moskvě.  
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Hlavní velmocí přes výrobu zvonu se stalo Nizozemské království (územím 

odpovídá dnešnímu Nizozemí a Belgii). Zvláště pak město Mechelen, kde dodnes 
sídlí také nejstarší škola hry na zvonkohru. U nás jen stěží představitelné, 
v západních zemích však je však hra na zvonkohru tradiční povolání, které se zde 
těší značné úctě. Mezi další zástupce bych zařadil například zvonkohru v Belgických 
Bruggách, kde je umístěna ve věži místní tržnice a obsahuje 47 zvonů s rozsahem 4 
oktáv,  nebo radnici v Oudenaarde, která je nádherným příkladem brabantské 
gotiky. Avšak po celém území Flandr (historické území rozprostírající se v severní 
části Belgie a zasahující z části i do Francie a Nizozemí) je možno najít krásné 
zvonice, osazeny zvonkohrami z nichž je 30 dokonce na seznamu kulturního dědictví 
UNESCO. 

Vrcholu v oboru odlévání zvonů pro zvonkohry dosáhli bratři Frans a Pieter 
Hemonyové v první polovině 17. stol. Zvonkohry však ve velkém vzrůstali i ve 
zbytku Evropy, především pak v Anglii, Francii nebo Rusku, kde se o její rozšíření 
postaral sám car Petr Veliký. Vývoj  zvonkohry vzkvétal až do18. stol., kdy byl 
přerušen Francouzskou revolucí a Napoleonskými válkami. Mnoho zvonů bylo 
tehdy přetaveno na zbraně. “Renesance” zvonkoher nastala až ke konci 19. století. A 
v některých západoevropských zemích trvá dodnes. 
 
 

 

Zhongske zvony (Zhong je čínská provincie), díky konstrukci a 
použitým materiálům zvon vydává zároveň dva rozličné tóny 
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2.2 Předpoklady a omezení, která v tehdejší době ovlivnila 
vznik takovýchto zařízení 

Hlavním omezením v počátcích byly problémy při vytváření samotných 
zvonů. Jelikož znalosti zpracování kovů a jeho odlévání byli teprve v začátcích. 
Vlivem rostoucí poptávce po železe, hlavně pro válečné účely však dochází 
k několika významným objevům. Jak středověké pece rostli, ve snaze nasytit 
poptávku po železe, podařilo se vyrobit litinu. Zprvu náhodou, později však cíleně 
docházelo k vysokému nauhličování železa ve vysokých pecích. První zmínky o její 
cílené výrobě pocházejí už ze 13. století. Avšak technické problémy a náročnost její 
výroby oddálilo její větší rozšíření o dalších téměř 200 let. V průběhu 14. a 15. století 
se objevují první zmínky o odlévání do forem. Důsledkem tohoto převratného 
objevu dochází k masovému rozšíření železa do mnoha oblastí lidské činnosti a stala 
se tak příčinou průmyslového rozmachu v následujících stoletích. Znamená to také 
značný pokrok v technologii odlévání. A tak  v průběhu 14. a 15. století tak dochází 
ke vzniku prvních velkých zvonů, které nebylo do té doby možno vyrobit. Zmínil 
bych například náš největší zvon Zikmund, jenž byl odlit v roce 1549 a dnes visí 
v katedrále sv.Víta v Praze. Dalším zajímavým zvonem je Císařský zvon, který je 
zavěšený v Dómě v Kolíně nad Rýnem. Váží přes 26 tun a byl odlit z ukořistěných 
francouzských děl.   

Dalším neméně problematickou částí bylo jak zvony rozeznít, aby vytvořili 
požadovanou melodii. V prvopočátcích bylo vše obstaráváno pouze údery rukou, 
paličkou čí kladívkem přímo do zvonů. U větších zvonů pak úhozy pomocí 
zvonových srdcí. Takováto hra však byla omezena jen na zvony menších rozměrů a 
velmi omezený byl i počet zvonů, jenž hudebník zvládnul obsluhovat. Postupem 
času se začínají objevovat drobné vylepšení, jako například soustava táhel 
upevněních na jednom konci k podlaze a na druhém přes kladku přímo ke srdci 
zvonu. Hra pak probíhala přitahováním jednotlivcích lanek, čímž se rozeznívali 
patřičné zvonky. Na tento koncept byl později doplněn klaviaturou a dal tak za 
vznik prvním zvonkohrám.Vyvstali tím však nové problémy spojené především 
s omezením táhel, přenášejících signály ke zvonům, jejich napínáním a regulaci síly 
úderů.  
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2.3 Popište konkrétní technickou soustavu zvonkohry, která 
využívala ve středověku u nás automatických principů. 
 

Na našem území vzniklo v průběhu středověku jen několik málo zvonových 
souborů. Většina z nich v průběhu let prošla rekonstrukcí a původní mechanizmy 
byli nahrazeny spolehlivějšími elektronickými systémy. V součastné době pouze 
jedna původní zvonkohra u nás umožňuje hru přímo prostřednictvím klaviatury, a 
tou je zvonkohra pražské Lorety. Z ostatních bych zmínil například zvonkohru 
v dómu sv. Václava v Olomouci kde je součástí místního orloje či novou zvonkohru 
v klášteře v Křtinách. 

O vznik zvonkohry na pražské Loretě se vede několik legend, z nichž se 
nejpravděpodobnější jeví, že zvonkohru nechal založit bohatý obchodník a 
malostranský občan Eberhard z Glauchova  jako projev vděčnosti Panně Marii za 
uzdravení své dcery. (viz pověst dole). Dle historických zdrojů je prokázáno, že 
Eberhard z Glauchova skutečně patřil mezi významné dárce finančních prostředků 
pro stavbu zvonkohry a možná patřil mezi iniciátory její výstavby. Spekuluje se o 
jeho čilých obchodních stycích z Holandskem, takže není vyloučeno, že právě zde se 
ze zvonkohrou seznámil. Dodnes se však zasvěcení odborníci přou, proč byly zvony 
obědvány u Zvonaře Clauda Fredyho. Ten se sice vyučil u jednoho z největších 
zvonařů všech dob Pietra Heymonyho, ale ani zdaleka nedosahoval jeho kvalit. A ani 
jeho pověst nepatřila mezi nejlepší. Své o tom vypovídá i to, že zvony pro pražskou 
zvonkohru byli odlity v období let 1683 až 1691, dle letopočtů na zvonech. Tedy po 
dobu osmi let, což je při rozsahu 30 nevelkých zvonů dosti zarážející. I při velmi 
pomalém tempu výroby by tato zakázka musela být záležitostí nejvýše několika 
málo měsíců.Vysvětlení toho to tempa výroby může být různé. Pro zvonaře ze země, 
kde má stavba zvonkoher a 
carillonérské umění mnoho 
let trvající tradici, mohla být 
objednávka relativně 
malého nástroje pro 
Pražskou loretu okrajovou a 
možná i dosti nezajímavou 
zakázkou. Vše nasvědčuje 
tomu, že Claude Fremy tedy 
shromáždil jednotlivé zvony 
v průběhu let z více různých 
souborů, a zjevně jde o 
zvony méně vydařené a z 
těchto souborů tedy 
vyřazené. Poté je seřadil,  
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aby jejich ladění alespoň přibližně odpovídalo a poslal je do Prahy. Na území 
tehdejšího Česka neexistovalo žádné srovnání, a tak mohl takto sestavený zvonový  
soubor předat bez nejmenších obav z jakýchkoliv námitek a reklamací. Výzdoba 
jednotlivcích zvonů byla dle tradice, jenž trvá do dnes, charakteristická pro každou 
zvonařskou dílnu, a nelze tedy z určitostí tuto odměnku prokázat ani vyvrátit. Je 
však poukazováno, v souvislosti s dodávkou zvonů do prahy, na odmítnutou 
zvonkohru pro Dóm v Rize. A je tedy možné, že Pražské zvony pocházejí z části 
právě z tohoto sboru a než nalezli svoje místo v Praze, tak navštívili i daleké 
Lotyšsko. Ať jsou tyto spekulace pravdivé či nikoliv, byli zvony v Praze vřele přijaty 
a 10.dubna 1695 byli slavnostně vysvěceny. Šlo tehdy o výjimečnou událost, což 
dokazuje účast předních osobností tehdejší doby mimo jiné i tehdejšího císaře 
Leopolda I, jenž se měl stát i kmotrem největšího zvonu.  
 
Sestavením hodinového stroje a mechanismu zvonkohry byl pověřen přední pražský 
hodinář Petr Neumann, který zvonkohru uvedl poprvé do chodu o pět měsíců 
později, tedy 15.srpna 1695 (viz mechanismus zvonkohry). V roce 1742 byl při 
pruském obléhání Prahy největší zvon v průčelním okně rozbit střelou, a tak musel 

být nahrazen novým zvonem. Ten dodal 
v roce 1745 pražský zvonař Valentin 
Lissiack. Na pohled velmi pěkný zvon 
však byl po nepříliš povedený zvukové 
stránce. Nápravu nepřinesly ani později 
prováděné korekce ladění odsekáváním 
zvonoviny z vnitřní stěn zvonu. Tím byl 
zvon prakticky zničen a dnes už můžeme 
obdivovat pouze jeho výzdobu. Největší 
katastrofy však potkali zvonkohru 
v minulém století. V době okupace bylo 

protektorátem zakázáno na zvonkohru hrát. A po roce 1945 se její zvony opět 
rozezněli. Vlivem minimální údržby však celé zařízení chátralo. V 60.letech byl už 
stav tak závažný, že byl z 
bezpečnostních důvodů provoz 
zastaven. V 1967 zadává Muzeum 
hlavního města Prahy, jakožto pozdější 
správce objektu, zakázku na opravy. 
Oprava byla svěřena zvonaři Rudolfovi 
Manouškovi. Ale směl provést jen 
nejnutnější úpravy, zatím co celý 
nástroj, včetně prostor zvonkohry 
samotných vyžadoval kompletní 
rekonstrukci. Tento havarijní stav se 
výrazně projevoval ve znění celého 
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nástroje. Po návratu kaple do vlastnictví Řádu Menších bratří kapucínů dochází 
 potřebným opravám. Zvonkohra zazněla naposledy 16.5.1993 při  
příležitosti oslav svátku sv.Jana Nepomuského. Poté byli zvony sneseny  
z věže a převezeny do dílny Pana Manouška, kde byli restaurovány. Zároveň byli 
demontovány i kladívka a  
další části zvonkohry samotné. Ve věži zůstal pouze hodinový stroj a kabina 
s klaviaturou. Většina původních mechanických části zvonkohry byla z důvodu 
špatného stavu nahrazena přesnými replikami původních součástí, dbalo se však na 
jejich historicky přesný vzhled, aby byl zachován původní ráz nástroje. Zároveň bylo 
rozhodnuto o nahrazení „neznějících“ zvonů. Původní návrhy o dolaďění původních 
zvonů byli zamítnuty a tak byli tři zvony (největší zvon od Valentina Lissiacka s dva 
menší, původní zvony) byli nahrazeny zvony novými. Ty odlil v roce 1994 Petr 
Rudolf Manoušek a 20.listopadu byla zvonkohra opět slavnostně vysvěcena. Největší 
z hrajících zvonů váží 250 kg, nejmenší 5,5 kg. Všechny hrající zvony jsou ozdobeny 
jednotnými ornamentálními pásy a nápisem CLAUDY FREMY ME FECIT 
AMSTELODAMI ANNO DOMINI a rokem jejich odlití. 

Zvonkohra dnes patří mezi oblíbené památky a je stále velmi vyhledávána jak 
turisty tak i odborníky z celé Evropy, a to především díky tomu, že si zachovala jako 
jedna z mála svoje původní zázemí, byť na úkor kvality její hry a svou originalitou. 
Její klávesnice je zcela atypická (dva zvony se dokonce rozeznívají až po uvolnění 
patřičné klávesy, místo po jejím stisknutí). I její ladění je poněkud odlišné od 
standardů, jenž panují v západních zemích. Proto je toto pozoruhodné dílo 
považováno spíše za technickou památku, na místo originálního hudebního nástroje. 
A to i přes množství živých vystoupení, jenž se na ní konají.  

Jedna rada pro ty, kteří chtějí mít z poslechu zvonkohry co nejlepší zážitek: 
Věž se zvonkohrou je osmiboká. V průčelním okně jsou umístěny největší znějící 
zvony, v okně přivráceném do nádvoří komplexu naopak zvony nejmenší. A právě 
tyto nejmenší zvony hrají melodii písně - velké naopak doprovodné hlasy. Je proto 
velikým omylem očekávat nejlepší poslech z terasy před Černínským palácem nebo z 
jižní strany Loretánského náměstí. Zvonkohra je akusticky řešena tak, aby hrála 
především do nádvoří Lorety a do ambitů - tedy loretánským poutníkům. Pokud 
chcete skutečně vychutnat poslech zvonkohry i s tím, že oblíbenou melodii ve "změti 
tónů" výrazněji uslyšíte, můžeme doporučit poslech jedině v ambitech nebo na 
nádvoří. Odtud také byly pořizovány dosud veškeré zvukové záznamy zvonkohry. 
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Legenda o zvonkohře  

Zámožný pražský měšťan a obchodník s plátnem Eberhard z Glauchova měl dceru, 
která se těžce roznemohla. Bylo to v době, kdy loretánská svatyně již byla obklopena 
ambity s kaplemi a věží, ale dosud bez zvonkohry. Nešťastný Eberhard denně chodil 
do loretánské svatyně, kde se modlil za uzdravení své dcery a prosil Pannu Marii, 
aby mu dala znamení, co má udělat pro to, aby zlá nemoc ustoupila. Jednoho dne jej 
jakýsi tajemný hlas pobídl, ať jde domů, že jeho dcera je uzdravena. Po svém návratu 
s překvapením zjistil, že je tomu skutečně tak. Zároveň mu však jeho uzdravená 
dcera vylíčila zvláštní sen, který se jí zdál, když ještě ležela v horečkách. Viděla 
loretánskou věž, kolem níž se začali slétávat andělé. Každý z nich držel v rukách 
zvonek. Najednou začali všichni andělé zvonit a jejich vyzvánění znělo jako krásná 
hudba. Eberhard pochopil, že právě tento sen jeho dcery je znamením od Panny 
Marie a rozhodl se pro Loretu opatřit zvonkohru. 

 

2.4 Technické řešení zvonkohry   
 
Mechanismus zvonkohry je 
složen ze dvou samostatných 
částí. První je dvojce 
klaviatur, ruční (manuálová) 
a nožní (pedálová), které 
slouží k živé hře na 
zvonkohru. Hra se přenáší 
pomocí táhel, které od 
jednotlivých vedou ke 
srdcím zvonů, a úderem na 
klaviaturu rozezní patřičný 
zvon. Druhý mechanismus je 
založený na mechanické 
paměti ovládané hodinovým 
strojem, která vždy od 9 do 

18 hodin přehrává naprogramovanou melodii. Dříve se přehrávala melodie každou 
hodinu i v noci. Důsledkem toho bylo potřeba natahovat hodinový stroj dvakrát 
denně. Dnes je hra omezena z důvodu nočního klidu. Vždy v celou hodinu roztočí 
hodinový stroj kovový válec, tzv. pantomusos. Ten je tvořen děrovanými, tónovými 
deskami. Do těch jsou pak namontovány tónové kolíky které při otáčení válce 
pohybují páčkami, které tvoří vnitřní klaviaturu. Následně jsou přes soustavu 
převodů napojeny na kladívka, která rozeznívají jednotlivé zvony. Vlastní síla úderů  
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je pak regulována pomocí pružin které udržují kladívka nad zvony. Tónový válec 
prošel v průběhu let několika úpravám, ta nejvýznamnější byla v roce 1888, kdy byl  
počet tónových lišt pro kolíky zvýšen na 64. Nyní tak odpovídá 16 taktům o 4 
dobách. Díky tomuto rozšíření bylo možno naprogramovat melodii písně "Tisíckráte 
pozdravujem Tebe" celou, do té doby zvonkohra přehrávala zřejmě jen její část. Válec 
je poháněn přímo hodinovým strojem a otočí se za přibližně jednu minutu, čímž 
udává tempo přehrávané melodii. Ta je složena ze hry 27 zvonů v rozsahu dvou a 
půl oktávy. Zbývající tři zvonky byli ze soustavy vyřazeni, protože jejich zvuk byl 
vlivem jejich velikosti nevýrazní a zcela zanikal v přehrávané melodii. Proto dnes 
slouží již jen jako dekorace. 

Vlivem nepřesnosti výroby a provedených uprav je však tónový válec mírně 
nevycentrovaný, což má znační vliv na rytmiku hry. Dalším faktorem, který 
negativně ovlivňuje kvalitu hry jsou táhla, která vlivem tepelné roztažnosti a zatížení 
mění svou délku. To se pak promítá na sílu úderů. Je proto potřeba je pravidelně 
kontrolovat a případně délku korigovat jejich dotahováním či povolováním. 
Upevněni kladívek pomocí pružin neumožňuje žádnou regulaci. V důsledku těchto 
faktů nelze zvonkohru přesně naladit. To by bylo pouze za předpokladu značného 
zásahu do vlastního mechanizmu zvonkohry a náhrady většiny zvonů. Jelikož však 
jde o technickou památku, tak je i tato možnost vyloučena. Navíc je pražská loreta 
jedna z posledních Fredyho zvonkoher, a bylo by velmi nepováženou jakkoliv 
upravovat tyto zvony. 

 
. 

2.5 Nové zvonkohry na našem území 
V dnešní době je již mechanická zvonkohra vzácností. V důsledku zvýšených 

požadavků na údržbu, obtížného ladění zvonů a omezením s ukládáním melodií, 
byla většina zvonkoher při rekonstrukcích zbavena původních mechanických 
převodů. Jako náhradou zde byli instalovány různé elektronické systémy, které se 
starají o vše od vlastního rozeznívání zvonů, přes digitálně uložené melodie až po 
prostředí pro připojení kláves pro přímou hru. Nespolehlivá a problematická táhla 
nahradili elektrické vedení. Kladívka na pružinách nahradili ve větším lineární 
motory a magnetická kladívka, nebo jsou zvony rozhoupávány pomocí 
asynchronních motoru. 

Problematická údržba systému pro vedení signálu téměř zcela odpadla. Dříve 
bylo zapotřebí pravidelně kontrolovat, zda táhla nejsou poškozena, a nehrozí jejich 
přetržení. Výkyvy teplot a další vlivy jenž způsobovali změny v tuhosti celého 
systému, a bylo třeba je kompenzovat, například dotahováním nebo povolováním 
lan. Pružiny, které udržovali kladívka u zvonu téměř neposkytovali jakoukoliv 
regulaci síly úhozu. Zato vlivem povětrnostních podmínek a rázového zatížení byli 
značně problematickou částí. Mechanizmus, na němž byla uložena přehrávaná 
melodie vyžadoval pravidelnou kontrolu a údržbu. Vlivem sil, které zde působili  
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hrozili deformace, které následně způsobovali nepřesnosti v rytmu přehrávané 
melodie, stejně jako i rozdílnou sílu úhozu na jednotlivé zvony. Údržba celého 
systému se po přechodu na elektronický systém omezila na pravidelné kontroly a 
seřízení akčního prvku, zpravidla lineárního motoru. Mnohahodinová hodinářská 
práce se tedy změnila na rutinní operaci. Případná oprava se dá, díky jednodušší 
konstrukci a normalizovaným součástem, vyřešit během několika málo dní. 

Vlastní hra se díky jednoduchosti systému a zvýšení přesnosti znatelně 
zlepšila. Díky programovatelným automatům, jenž jsou schopny uchovat i několik 
desítek nebo stovek melodií odpadly dlouhé hodiny, jenž byli potřeba pro 
přednastavení mechanických pamětí, jenž neumožňovali ukládání více melodií. 
Právě problematické přenastavování melodií bylo jedním z důvodů, proč se i přes 
tuto možnost melodie měnili jen velmi výjimečně (například na pražské zvonkohře je 
od roku 1744, pouze s drobnými změnami, nastavena melodie "Tisíckráte 
pozdravujem Tebe"). Velkým přínosem byla tato změna pro přímou hru na 
zvonkohru. Dřívější hra na klaviaturu vyžadovala značnou sílu a přesnost. Díky 
modernímu rozhraní je možné ke zvonkohrám připojit elektrické klávesy,  a tak si 
hru na tento v každém směru výjimečný nástroj může vyzkoušet téměř každý. 

 
 
Jako příklad moderní zvonkohry bych zde zmínil poměrně novou zvonkohru 

v Křtinách. Ta vznikla v unikátním chrámu, jenž je chloubou celého okolí a jde o 
národní památku. Zvonkohra se zde skládá z 27 zvonů, a byla zde vystavěna v roce 
2004. Zvony původně byli objednány v Práce. Vlivem série nešťastných událostí však 
nakonec byla jejich výroba objednána v Holandsku. Původně se skládala z 15 zvonů 
a v roce 20006 byla rozšířena na dnešních 27 zvonů. Jde o moderní zařízení, jenž je již 
plně automatizováno. Programovatelný automat, jenž se stará o ovládání celé 
zvonkohry je schopen uchovat až 1000 nahraných melodií. 
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Dalším unikátním projektem je Pražská mobilní zvonkohra, která dokazuje, že 
i klasickým, mechanickým zvonkohrám ještě neodzvonilo. V letech 1999 až 2001 
vznikla za přispění Magistrátu města Prahy mobilní zvonkohra. Každý zvon tak má 
za patrona jednu z městských částí. Ta se skládá z 57 zvonů o celkové hmotnosti 
dosahující téměř 5.ti tun. Zvonkohra, jejíž hmotnost dosahuje i z nosnou konstrukcí 
12 tun je na koncerty dopravována nákladním autem. Tato zvonkohra, pracuje na 
dvou paralelních systémech. Prvním hra na mechanickou klaviaturu, která pomocí 
ocelových lanek a kladívek rozeznívá patřičné zvonky. Druhým systémem je 
zabudovaný automat, jenž je schopen pojmout více než 100 předdefinovaných 
melodií, které pak následně přehrává elektromagnetickými kladívky. Zvonkohra je 
unikátní nejen v rámci české republiky, ale jde o nástroj evropského formátu, čemuž 
odpovídá i udělený certifikát "Koncertní zvonohra", což znamená, že tento nástroj 
splňuje i ty nejnáročnější normy pro tento typ nástroje.  
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3. Závěr: 
Dle zadání mé bakalářské práce jsem nejprve v úvodu nastínil specifikaci 

zvonkohry jako svébytného hudebního nástroje, pospal jeho základní části a 
mechanizmy, jenž využívá.  
 

Druhou kapitolu jsem věnoval řešení vlastního problému zvonkohry. Kapitola 
2.1 popisuji z historického hlediska vývoj clarillianského uměn. Důležité objevy, 
které vedly k umožnění výroby přesných zvonů, a umístění historických center 
vývoje zvonařství ve středověké Evropě. V části 2.2 hlouběji rozebírám, proč 
k většímu rozšíření zvonů dochází až v průběhu 14. a 15. století.  
Kapitola  je zaměřena na popis konkrétního technického díla – Zvonkohry na 
pražské loretě. Zpracoval jsem zde historická fakta i domněnky, jenž se kolem 
samotného díla tradují. Je zde uvedeno několik dat, kdy došlo v souvislosti se 
zvonkohrou k významným událostem. Popis vlastního mechanizmu a jeho technická 
řešení, jenž se skrývá za hrou loretánských zvonků jsem shrnul v kapitole 2.4  
To, že zvonkohra není jen historickým dílem, dokazují nové zvonkohry, jenž u nás 
vznikají. V kapitole 2.5 jsem vyzdvihnul dvě významné nové zvonkohry, jenž u nás 
v posledních letech vznikly. 
 Příjemné melodie linoucí se z těchto hudebních nástrojů, stejně jako vyspělá 
technická řešení, jistě budou okouzlovat i generace budoucí, stejně jako už po staletí. 
Spojení techniky a umu a krásy, jenž přetrvá staletí. 
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