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 Zvonice 
 

 

 
 

 
  Rok vzniku zvonice je zapomenut, ale stavebně odpovídá zhruba počátku až polovině 17. století.  Na závěsu 
velkého zvonu je tesařskou hlinkou nadepsaný letopočet „ANO 1677“ a stejné období potvrdily 
dendrochronologické sondy nejstarších trámů. Tehdy šlo patrně o opravu zvonice. Další proběhla na počátku 
osmnáctého století, kdy byla přistavěna také márnice. Tento termín potvrzuje údaj starší literatury, že na 
zvonové stolici byl vyryt letopočet „1721 MM“. Dnes však umístění tohoto nápisu neznáme. 
  Zvonice byla podle obecní kroniky postavena v blízkosti gotického dřevěného kostelíka, který předcházel 
dnešnímu kamennému chrámu. Obloukovitý průjezd v patě věže byl vstupem na hřbitov. Přístup chránila věž 
zvonice se střílnami nad průjezdem. Podobná dispozice obranných hřbitovních areálů se zvonicí mimo kostel 
byla v tomto regionu běžná, má ji dodnes například rotunda sv. Kateřiny v České Třebové, kostely v Kamenné 
Horce a Trstěnici, shodné situace zachycují staré mapy či fotografie původních kostelních areálů např. 
v Anenské Studánce, v Lukové, hřbitovní kostel ve Vysokém Mýtě a jinde. Kostelní areály fungovaly v době 
válečných nepokojů jako útočiště venkovského obyvatelstva před nájezdy rabujících žoldáků. V Semaníně 
pochopitelně nejde o nedobytné útočiště. Spíše se ves shromáždila pospolu na „posvátné půdě“ k obraně 
holých životů, zatímco plenící vojáci si vybírali z opuštěných usedlostí, co chtěli. Obranu zvonice zajišťují dvě 
střílny nad osou průjezdu. Boční stěny střílny nemají. Dnešní kamenná zídka hřbitova je podle obecní kroniky 
postavena až v letech 1833 – 1840, před tím byl hřbitov vymezen pouze dřevěnou ohradou. 
 
   Zvonice je čtyřboká se zděnou spodní částí, skládající se z průjezdu v přízemí a místností se střílnami 
v prvním patře. Druhé patro je bedněné a nese konstrukce tzv. vzpěradlového typu k zavěšení původně až tří 
zvonů.  Třetí patro nad zvony oproti půdorysu druhého patra zřetelně ustupuje a je prázdné. Nad ním je 
cibulovitá báň a výrazná špice s plechovým půlměsícem, nad kterým se vypíná „mariánská“ hvězda. Toto 
znamení nařídil vztyčovat císař Leopold na památku křesťanského vítězství nad Turky u Vídně v roce 1683.  
  Dřevěná část zvonice vykazuje ve směru osy průjezdu dobově neobvyklou hmotovou asymetričnost, viz 
grafické schéma.   
   Mezi patry jsou podhledy pod přesahujícími šindelovými stříškami. Dva nižší jsou vyzdobeny jednoduchými 
dekorativními motivy a nejvrchnější poučnými texty na každé ze čtyř stran. Nápisy jsou německy frakturou. 
Většina současných nápisů a dekorů pochází z roku 1910, kdy byla zvonice opravována, jak dokládá letopočet 
na nejvyšším podhledu nad márnicí. Zdobení podhledů, zvláště u chalup, bylo dříve běžnou stavební tradicí 
nejen v Semaníně. Při restaurování podhledů v roce 2008 byly na dvou místech odkryty starší výmalby. Stejný 
dekor se podařilo nalézt na střepech ze semanínské hrnčířské produkce z období před rokem 1700. Jde o typ 
„esovitého“ dekoru s květy na konci es, přičemž pod květy jsou eska zpravidla 3x přeškrtnutá (více viz kapitola 
Hrnčířství).  
   Ke zvonici byla někdy mezi roky 1720 – 1740 přistavěná zděná márnice. Dle nákresu dochovaném v SÚPP 
Praha měla původně mansardovou střechu. Z pohřebního vybavení se dochovaly svícny, vyřezávané máry a 
sokl oltáříku. 
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     Foto po roce 1910, kdy byla zvonice opravena a prohlášena památkou.                Schéma znázorňující asymetrii věže v SJ směru. 
 
 
 
 

                                
          Zákres mansardové střechy zvonice (repro z Kuča ...)                      Model semanínské zvonice v Hřebečském muzeu v Göppingenu.         
 
  
 

    Roku 1677 prameny udávají v rámci diecézního soupisu v Semaníně 3 zvony. Z kronik víme o zrekvírování 
dvou menších zvonů za 1. sv. války. Oba byly během první republiky pořízeny znovu, aby byly opět roku 1944 
zabaveny.  
    Tato obětavost Semanínských umožnila záchranu historického 750 kg těžkého zvonu z roku 1609, jinak by 
patrně byl zrekvírován i on. Peníze na tento největší zvon odkázal Pavel Hanousek, bohatý semanínský 
obchodník. Ulit byl dle nápisu na zvonu za rychtářování Jana Maška. Autorskou dílnou je podle provedení 
zvonařství Schrötterů / Šretrů v Hostinném v Podkrkonoší, nejspíše Donát Šretr mladší, luterán působící 
v Hradci Králové. V tu dobu v Hradci Králové žil též Simeon Daniel ze Semanína, český bratr. Oba protestanti 
v rámci rekatolizace v roce 1626 odešli do slezského exilu.  
    Obecní kronika zaznamenává rčení, že Semanín má hliněný zvon s kožešinovým srdcem. Zvon měl být totiž 
podle tradice darem semanínských hrnčířů a srdce zvonu měl uhradit litomyšlský kožešník, u kterého si 
semanínští hrnčíři pronajali krám.                                                                                                                                                                  
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   Svěcení nového zvonu  22.7. 1934 - po 

zrekvírování 2 menších zvonů v 1. světové 
válce. Patronem nového zvonu byl sv. Josef.  
Již 24.7. 1921 byl vysvěcen malý zvon, 
pořízený do tzv. sanktusové věžičky na 
kostelu. Zvonilo se na něj při pozdvihování při 
bohoslužbě (zpívalo se „sanctus, sanctus... „ – 
odtud název) a také umíráčky. O obou 
událostech píše školní kronika. 

      
 
 

 
     

   Na koruně je velký „hrnčířský“ zvon zdoben jednořádkovou citací žalmu č. 150 po obvodu pláště, 
doprovázenou zejména rostlinným dekorem: CHWALTEZ PANA NA CIMBALICH DOBRZE ZNIEGICICH 
CHWALTE HO NA CIMBALICH VTIESSENI WSSELIKI DVCH CHWAL HOSPODINA ZEN

M 1609   
   Konec nápisu se zvonaři nevešel, je proto menším písmem ve dvou řádcích nad sebou. Uvedený letopočet je 
nejstarší dochovanou datací v Semaníně. Porovnáním s dalšími zvony Šretrovské produkce lze upřesnit smysl 
nápisu: Chvalte Pána na cimbálech dobře znějících, chvalte ho na cimbálech utěšeně (staročesky: jásavě, 
zvučně, mohutně), všeliký duch chval Hospodina s ním (Šretrové psali: ZNIEM – např. zvony v Běstvině z r. 1617, v Proseči  

1610, v Drahorazi u Jičína 1616, pouze v Semaníně je chybně ZENM). 
 
      
 

 
 

„Hrnčířský“ zvon z roku 1609 s typickým Šretrovským zdobením 
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    Obr. 1: Na zvonu nad reliéfem kalvárie je verš z Janova evangelia (3,14) frakturou: 
 Jakozs Mojziss powissil hada na / paussti, tak ma powissin biti sin czloweka,  
 abi kazdi, kdoz werzi / w neho nezahynul, ale mel zivot wecni                                                Obr. 2: Část výzdoby zvonu s letopočtem 1609. 

 
 
 

 
 

Na zadní straně zvonu je věnovací nápis: 
 PAWEL HANAUSECZ NEBOZTIK / PORAVCZIL NA TEN ZWON 200 / TOLLARV JAN RICHTARS JAN MAC / HSECK 

 
 

       
 

       Části spodního dekoračního pásku s andělskými hlavičkami a ptáčky 
 

    
 

                                     
 
   Obr. 1: Vyčištění zvonu v roce 2019 ukázalo, že zvon byl původně určen na jiné místo. Nad věnovacím nápisem o Pavlu Hanouskovi jsou 
zjevné stopy po odstranění dvou elipsovitých motivů – nejspíše aliančních erbů donátorských manželů.   
                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                            Obr. 2: Detail motivu kalvárie, určujícího Šretrovskou dílnu     
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  Obr. 1: Letopočet ANO 1677 napsaný tesařskou rudkou na závěsu zvonu.    Obr. 2: Pohled do krovu.     Obr. 3: „Rybinový“ tesařský spoje.    
  

 
 

       
 

Zvon je zavěšen na tzv. vzpěradlové konstrukci (zvonová „stolice“ je ve směru pohybu zvonu vzepřená od spodu).  Konstrukce tvoří 3 
oddělení pro zavěšení až tří zvonů. Poslední závěs směrem k márnici je železný a byl zřízen až v roce 1935 pro nový zvon „sv. Josef“, 

jenž se nevešel do závěsu uprostřed po zrekvírovaném starém zvonu. Tři zvony zároveň ve zvonici nikdy nevysely – nejmenší zvon 
uváděný v archivech totiž visel v sanktusové věžičce na kostele. 

 
 
 
 

 

  Obecní kronika zaznamenává také několik údajů o nejstarším zrekvírovaném středně velkém zvonu, který 
pocházel patrně z 15. století. Tento zvon byl vysoký 46 cm a průměr měl 60 cm. Na koruně zvonu byl neumělý 
latinský nápis, provedený gotickými minuskulemi. Slova oddělovaly grafické symboly:  

 

 
Nolite timere ea, que contingent res, quia ego Dominus Deus / Nebojte se věcí příštích, neboť já jsem Pán a Bůh  
 
   V roce 2010 byla pořízena přibližná replika tohoto zvonu s bohatší novodobou výzdobou a moderním 
elektromagnetickým pohonem.   
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  Nápisy na podhledech jsou v němčině. Dekory jsou nově namalovány roku 1910 při prohlášení památkou. Při restaurování dekorů v roce 
2008 byly na dvou místech podhledů odkryty fragmenty předchozí výzdoby patrně ze 17. století, nacházející se též na tehdejších 
hrnčířských výrobcích ze Semanína. 
 
 

 

     
 

Odkryté fragmenty starých dekorů. Část vlevo byla obnovena do původního stavu, část vpravo je opět překryta. 
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Kresba dekorů zvonice je zachycena v obecní kronice.

  
Překlady nápisů: 

Gott segnet die Arbeit / Bůh žehná práci  
Für den Armen zahlt Gott / Za chudé platí Bůh 

Glaube ohne gute Werke ist falsch / Víra bez dobrého díla je špatná 
Fürchte nicht der Reichen Drohungen sondern die Tränen der Armen 

(podtím uprostřed letopočet 1910) 
/ Neobávejte se hrozeb bohatých, nýbrž slzí chudých 
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   Kresba Marianne Heinz, rodačky z Moravského Lačnova. Druhé menší dveře na márnici jsou nakresleny mylně.  
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Interiér márnice po opravě v roce 2019 
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