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Kostel Svaté Alžběty Duryňské

Historie kostela sv. Alžběty Duryňské ve 

Svatém Poli se datuje již od 10. století. Kostel 

byl připojen k archidiakonátu pražskému po 

zřízení pražského biskupství v roce 973. Z této 

doby se vyskytují první zprávy o zdejší faře 

a kostele. Na místě dnešního kostela stála 

původně raně středověká kaple zasvěcená sv. 

Kosmovi a Damiánovi. Později zde vznikl 

gotický kostel, jehož existence je připomí-

nána již roku 1352 a jeho rozsah je dodnes 

patrný na presbytáři a hlavní lodi kostela. Šlo 

o farní kostel, který sloužil širokému okolí. 

Svému účelu sloužil až do třicetileté války, 

kdy byl zničen. Z té doby pochází zvon Karel 

zasvěcený „sv. Ludmile a Vojtěchovi“ odlitý 

roku 1581 významným pražským zvonařem 

Brikcím z Cymperku.

Novou kapitolu tvoří barokní doba, v níž 

dochází k dalšímu rozšíření svatyně. Barokní 

přestavba byla zahájena v roce 1710 z inici-

ativy Jana Václava Kunáše z Machovic, svo-

bodného pána z Brandenštejna a Opurku, 

který si přál dvou věžový kostel podle řím-

ského chrámu S. Carlo alleguattroFontane od 

Franceska Borrominiho. Bohužel brzká smrt 

iniciátora přestavby neumožnila záměr plně 

realizovat, a tak byly práce záhy přerušeny. 

Druhá stavební etapa byla započata až po 

přechodu Svatého Pole do majetku Mannsfel-

dů a trvala 4 roky (1718 – 1721). Stavitelem této 

etapy byl zcela nepochybně příbramský stavi-

tel Jakub Spinetti. V následujících stoletích již 

došlo jen na drobné úpravy a opravy (např. 

1811, 1823, 1923, 1972). Spojitosti architektury 

kostela s barokní tvorbou činí svatopolský 

kostel zvláště hodnotným, i přesto že barokní 

přestavba nebyla dokončena. Architektura 

západního průčelí nese některé prvky italizu-

jící tektoniky (dvojice polosloupů, dórský vlys 

s pásem triglyfů a metop, převýšené fronto-

ny).

Na přelomu dvacátého a dvacátého prvního 

století se kostel nachází v havarijním stavu a 

peněžní dary věřících, i místních obyvatel, 

přesto nemohou pokrýt výdaje na nejnutnější 

opravy. Po několikaletém úsilí v roce 2006 

získala svatopolská farnost finanční pro-

středky od Ministerstva kultury ČR, Středo-

českého kraje a Arcibiskupství pražského, 

které byly poskytnuty cíleně na opravu věže. 

Rekonstrukci prováděla firma Ing. P. Poláka. 

Na konci roku 2007 požádala farnost o zařa-

zení do programu SZIF (Státní zem. Invest. 

fond), která v rámci EAFRD (Ev. zem. fond pro 

rozvoj venkova) umožňuje podporu venkova. 

Projekt byl přijat a od června 2008 do září 

2009 stejná firma zrekonstruovala krov, 

střechu (lodě kostela), i vnější plášť kostela. 

Celkové náklady na opravu věže, střechy, 

krovů a vnějších omítek dosáhly částky 

5 200 000 Kč.

Kostel sv. Alžběty ve Svatém Poli. Na snímku ze dne 18. 9. 1916 

je zachyceno shazování zvonu z věže kostela při rekvizici 

pro válečné účely.
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Historie zvonů

Zvony odměřují čas, zvěstují osudové 

události v životě člověka i celých národů. 

Zvony připomínají čas k modlitbě, ohlašovaly 

významné události i hrozící nebezpečí, vpád 

nepřítele, požáry a přírodní katastrofy.

První písemné zmínky o zvonech na českém 

území pochází z konce 9. století. Až do 

12. století jsou zvony spíše vzácností. Od 

13. století začínají vznikat městské zvonárny 

a s tím i vznik nového řemeslného oboru 

„rolničkářů a zvonečníků“, z té doby pochází 

také nejstarší dochovaný český zvon: byl odlit 

r. 1286 a je uložen v chebském muzeu. Od 

15. století začíná zlatý věk českého zvonařství 

a poptávka po zvonech prudce narůstá. 

V tomto období se zvonařskému řemeslu 

věnuje celá řada mistrů, za nejvýznamnější 

pražské zvonaře jsou považováni Tomáš Jaroš 

z Brna a Brikcí z Cymperka, který pocházel 

z velké zvonařské rodiny, která odlévala 

zvony jako první na území české republiky. 

Zvonařský mistr Brikcí z Cymperka odlil větší 

zvon ve svatopolském kostele. Od 17. století 

dochází k úbytku zvonařského řemesla včetně 

celkové výroby. 18. a 19. století patří celko-

vému zvonařskému úpadku. Následují světo-

vé války, které nejradikálněji poznamenaly 

stav zvonů v Česku. Pro válečné účely byly 

zvony nemilosrdně rekvírovány kvůli získá-

vání barevných kovů pro potřeby války. 

Rekvizice postihla oba dva svatopolské zvony, 

které díky místním občanům byly vykoupeny, 

zachráněny a vráceny do svatopolského kos-

tela. V meziválečném období nastává zvonař-

ským dílnám nová práce. Mezi nejžádanější 

zvonárny té doby patřily Pernerů, Diepoldů 

a zvonárna Rudolfa Manouška v Brně-

Husovicích. Ta byla založena r. 1908, i když už 

Rudolf Manoušek odléval zvony od roku 1900. 

Podařilo se v ní ovládnout výjimečnou 

technologii té doby a to restaurování puklých 

zvonů, kterou u nás žádná zvonárna nikdy 

nedělala a tak mohly historické zvony zůstat 

zachovány pozdějším generacím. To zda 

napáchala l. nebo ll. světová válka rekvíro-

váním větší škodu dodnes není jasné. V druhé 

polovině 20. století opět dochází k pozvol-

nému odlévání nových zvonů do opuštěných 

věží kostelů, avšak tento proces už zdaleka 

nebyl tak snadný jako mezi válkami, protože 

komunistický režim zvonům příliš nepřál. 

Dnes u nás působí především dvě zvonárny 

a to výše zmíněná dílna Manoušků a Dytry-

chové. Zvonárna Manoušků byla znárodněna 

a na počátku 60. let musela dokonce svou 

činnost ukončit, avšak v r. 1967 byla obnovena 

v Praze na Zbraslavi. V jejím čele dnes stojí 

vnuk zakladatele dílny, Ing. Petr Rudolf 

Manoušek, který restauroval v roce 2017 

zvony v kostele sv. Alžběty ve Svatém Poli.

Dnes se odhaduje, že celkový počet všech 

zvonů v České republice je do 12.000 kusů. 

Zvony Brikcího z Cymperka se na našem 

území vyskytují pouze sporadicky, proto jsou 

tyto zvony obzvlášť cenné a považují se za 

naprostý unikát.

rakousko-uherští vojáci stojící u svrženého zvonu „Karel”

u kostela sv. Alžběty dne 18. 9. 1916
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Brikcí z Cymperka 

(asi 1525-1599) – výrobce

svatopolskécho zvonu Karel

Brikcí byl pražský zvonař, kovolijec a váže-

ný pražský měšťan. Brikcí z Cymperka je 

považován za největšího českého zvonaře 

všech dob.

Jeho zvony se vyznačují bohatě zdobeným 

pláštěm. Jako první zvonař začal využívat 

celou plochu jako jeden kompaktní celek. 

Vytvořil vlastní profil zvonu – velmi odleh-

čený a dokonale melodický. Brikcího zvony se 

vyznačují akustickou kvalitou, promodelová-

ním detailů a lepší čistotou tvaru než je tomu 

u většiny jiných zvonů. V nápisech využívá 

latinu, němčinu i češtinu.

Udělením predikátu z Cymperka získal 

Brikcí znak s figurou lva, stojícího na skále se 

třemi  vrcholy, který předními tlapami 

podpírá zvon. Brikcí za svůj život odlil desítky 

zvonů, z nichž každý je považován za unikát.

Petr Rudolf Manoušek 

(*5. 5. 1957) – restaurátor 

svatopolských zvonů

Petr Rudolf Manoušek je český zvonař, 

restaurátor zvonů, soudní znalec zvonů, 

kolaudátor zvonů a kampanolog (věda o zvo-

nech).

Jak již bylo výše zmiňováno, Manouškové 

jsou významná česká zvonařská rodina, kde 

Petr Rudolf Manoušek je třetí generací. 

Rodinná zvonárna odlila svůj první zvon roku 

1900 a po značných komplikacích, které 

způsobily světové války, politické režimy 

a v neposlední řadě byrokracie české repu-

bliky, která tomuto oboru nijak neulehčuje 

svoji činnost ba naopak….., tak rodinná

zvonárna odlévá, restauruje zvony dodnes 

právě pod vedením Petra Rudolfa Manouška, 

který převzal dílnu po svém otci roku 1976 

v Praze na Zbraslavi, jako jeden z posledních 

používal při odlévání zvonů historických 

postupů, které jsou známy po staletí napří-

klad: kravskou srst, kobylinec, hlínu, pivo, 

atd.. Během svého zvonařského života externě 

pracoval v několika evropských zvonárnách. 

Petr Rudolf Manoušek

v době rekonstrukce zvon „Karel”
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Pro město Praha v rámci projektu Evropské 

město kultury v roce 2000 sestavil pražskou 

mobilní zvonohru s 57 zvony, v r. 1994 res-

tauroval pražskou loretánskou zvonohru, 

pracoval na opravě srdce největšího českého 

zvonu Zikmund a v neposlední řadě se podílel 

na odlití největšího zvonu světa o hmotnosti 

36 tun, zavěšeného v japonském městě 

Gotemba na ostrově Honšú. 

Větší svatopolský zvon „ Karel“

Má vlastní tón F1, spodní průměr 1150 mm, 

hmotnost 980 Kg. Roku 1581 byl odlit výše 

zmiňovaným Brikcím z Cymperka a je zasvě-

cen svaté sv. Ludmile a sv. Vojtěchovi.

Menší svatopolský zvon 

„Poledník“

Má vlastní tón Fis2, spodní průměr 

595 mm, hmotnost 156 Kg. Byl odlit 

v 15. století, po totožnosti zvonaře stále 

pátráme.

Poděkování

Vážení občané Svatého Pole, části Budínek 

a blízkého okolí, tak jak tomu bylo po staletí, 

že místní obyvatelé pořádali sbírky, vyvíjeli 

různé aktivity, tak aby zachránili určitou část 

historie, kultury a především místní hrdosti. 

Tak i dnes můžeme hrdě říct a poděkovat Vám 

všem, kteří jste přispěli na záchranu svato-

polských zvonů, jedné z největších historic-

kých památek obce Svaté Pole, že jsme to 

společnými silami dokázali. Díky Vám všem 

bude zapsaná výjimečná událost obce a zvony 

budou dál ohlašovat životní poselství a udá-

losti Vašeho lidského života, tak jak tomu bylo 

po staletí.

Petr Kozohorský a Blanka Krákorová

Menší zvon „ Poledník“:  

156 kg, průměr 59,5 cm výška 72 cm

Větší zvon „Karel“:  

980 kg, průměr 115 cm, výška 80 cm
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Průběh rostaurování svatopolských zvonů (foto zvon Karel)
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Průběh rostaurování svatopolských zvonů (foto zvon Poledník)
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