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Zpráva o realizaci projektu Spolku Přátelé Zahrádky 

ZVON PRO ZAHRÁDKU 
 

1. Úvod 

V lednu 2019 iniciovala paní Lenka Lhotková, dcera jednoho ze zahrádeckých rodáků, 
projekt Spolku Přátelé Zahrádky na pořízení nového zvonu pro kostel sv. Víta 
v Zahrádce. Na břehu přehradní nádrže Švihov na řece Želivce dnes osamoceně stojící 
kostel připomíná, že v těchto místech bývalo městečko Zahrádka. 
 

2. Stručná historie místa a Spolku 

Kostel sv. Víta v Zahrádce byl postaven po roce 1219 na místě starší sakrální stavby. 
V tělese dnešní stavby se dochovaly románské, gotické, barokní, rokokové a secesní 
stavební a umělecké prvky. V roce 1958 byl kostel prohlášen kulturní památkou. 

Městys Zahrádka, který měl až 1100 obyvatel a na 200 čísel popisných, byl zrušen 
a vysídlen v letech 1969 - 1979 v souvislosti s napouštěním přehradní nádrže Švihov 
na řece Želivce, která slouží jako zdroj pitné vody pro Prahu a část Středočeského 
kraje. 

Kostel nebyl zbořen zejména díky nálezu nástěnných maleb ze 14. století. Byl 
odsvěcen, odkoupen státem a svěřen do péče dnešního Národního památkového 
ústavu. V kostele mělo být zřízeno muzeum zátopové oblasti. To se však do roku 1989 
nepodařilo a následně byly nedokončené stavební úpravy objektu zastaveny. 

Kostel zůstal cca 25 let uzavřen. Docházelo k provlhání zdiva, stěny byly zasaženy 
plísněmi a omítky s nástěnnými malbami se začínaly vydrolovat. 

Místní rodáci založili v roce 2001 spolek, který usiluje o záchranu nástěnných maleb 
a revitalizaci kostela i o zachování a oživení paměti městečka Zahrádka. Spolek 
v kostele sv. Víta v Zahrádce pořádá již 18 let pravidelné kulturní akce - Zahrádeckou 
pouť, Hradozámeckou noc, Dušičkové setkání a Předvánoční koncert.  

Díky veřejné sbírce pořádané Spolkem Přátelé Zahrádky (první sbírka v letech 2010 - 
2013 a následná sbírka probíhající od roku 2015 do současnosti) a dotaci Ministerstva 
kultury se již podařilo ve spolupráci s Národním památkovým ústavem provést stavební 
úpravy k odvlhčení zdiva, zajistit a vyčistit nástěnné malby a opravit vnitřní omítky 
v presbytáři. Byly zajištěny a vyčištěny také nástěnné malby na vítězném oblouku 
a v přilehlé části severní stěny kostelní lodi. Národní památkový ústav zajistil 
restaurování zákristie a studii úpravy stěn a stropu v interiéru kostelní lodi a připravuje 
opravu vnějších omítek kostela. Z prostředků veřejné sbírky a s podporou programu 
"ERRA pomáhá regionům 2014" byla kompletně obnovena elektroinstalace v kostele. 

V letech 2017 - 2019 byla z prostředků veřejné sbírky a s podporou programu "ČSOB 
pomáhá regionům 2017 - podzimní výzva"  restaurována vitrážová okna kostela.  

Cílem Spolku Přátelé Zahrádky je, aby v kostele vznikl multikulturní prostor pro 
pořádání výstav, koncertů, bohoslužeb a setkávání lidí a byla zřízena stálá expozice 
připomínající osudy zátopové oblasti přehrady na Želivce a Patera Josefa Toufara, 
jehož prvním působištěm Zahrádka v letech 1940 – 1948 před jeho přeložením do 
Číhošti byla. V roce 2017 byla do zákristie kostela instalována plastika "Socha pro 
Josefa Toufara" vytvořená a darovaná sochařem Olbramem Zoubkem. 



4/23 

3. Výchozí stav před realizací projektu 

Kostel sv. Víta v Zahrádce přišel o své zvony nejméně 4x. Při požárech v letech 1783 
a 1850 a za obou světových válek (1916 a 1942).  

Po roce 1942 byl na věž zahrádeckého kostela zapůjčen zvon „umíráček“ z ježovské 
zvonice. Původní zahrádecké zvony se po válce nepodařilo najít. 

V roce 1947 objednal P. Josef Toufar pro Zahrádku nový zvon „umíráček“ o váze 31 kg 
u První moravské zvonárny v Brně Husovicích. Zvon i s příslušenstvím stál 3.749,- Kč, 
neboť kilogram zvonoviny byl v té době za 91,74 Kč. Finanční prostředky na pořízení 
zvonu pocházely ze sbírky mezi čechoameričany, kterým P. Toufar napsal, a ze sbírky 
kostelní. 

P. Toufarem objednaný zvon byl v Zahrádce zavěšen nikoli na věž kostela, ale na 
věžičku hřbitovní kaple. Při likvidaci Zahrádky byl přemístěn do zvonice kapličky stojící 
na návsi v nedalekých Šetějovicích nacházejících se na levém břehu Želivky. Zde tento 
zvon slouží dodnes. Je doplněn elektrickým zvonicím zařízením a pravidelně tak 
ohlašuje poledne a klekání. 

Podle pamětníků tak byl na věži zahrádeckého kostela zřejmě až do roku 1975 pouze 
zvon zapůjčený z Ježova. Ten se pak vrátil na své původní místo. Od roku 1975 byla 
zvonice ve věži zahrádeckého kostela prázdná.  

4. Průběh realizace projektu 

Spolek Přátelé Zahrádky přihlásil svůj projekt Zvon pro Zahrádku do programu "ČSOB 
pomáhá regionům 2019 - jarní výzva" v kraji Vysočina. Projekt byl odbornou komisí 
programu vybrán a díky podpoře veřejnosti získal Spolek na jeho realizaci touto cestou 
částku 139 180,- Kč. 

Díky městům Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, obcím 
Blažejovice a Kamenná Lhota, Sboru dobrovolných hasičů Píšť a Rejčkov, projektu 
ČSOB pomáhá regionům a firmám i jednotlivcům z celé České republiky (celkem více 
než 450 dárců) se od února do října 2019 podařilo na účtu veřejné sbírky shromáždit 
veškeré finanční prostředky potřebné na výrobu zvonu, jeho elektrické ovládání 
i související úpravy v kostelní věži. 

Spolek poptal výrobu zvonu u všech českých zvonařských firem. Z obdržených 
podkladů vybral nabídku známého zvonaře pana Petra Rudolfa Manouška. Jedná se 
o pokračovatele tradice starého zvonařského rodu. Rod Manoušků vlastnil také První 
moravskou zvonárnu, u které Pater Toufar objednával zvon v roce 1947. 

Výroba zvonu pro Zahrádku začala letos v létě návrhem výzdoby. Ta musí být 
připravena jako první, aby ji bylo možno otisknout do formy pro odlití zvonu. Na horní 
obrubě zvonu je pás z lipových ratolestí a jméno "JOSEF". Pod ním je umístěn reliéf 
centrální části městečka Zahrádka. Na opačné straně zvonu je nápis „RODÁCI 
A PŘÁTELÉ NA PAMĚŤ 800. VÝROČÍ ZAHRÁDKY A P. TOUFARA, L.P. 2019“ 
a značka zvonařské firmy. 

Protože zvonárna pana Manouška na pražské Zbraslavi byla zničena povodněmi 
v roce 2002 a úřady z důvodu nedořešené protipovodňové ochrany území dosud 
nepovolily její obnovu, vyrábí Petr Rudolf Manoušek v posledních letech zvony ve 
spolupráci s holandskou zvonárnou Royal Eijsbouts v Astenu nedaleko Eidhovenu. 
Historie této firmy sahá do poloviny 19. století, kdy se zabývala výrobou a opravami 
věžních hodin a orlojů. Odlévání zvonů k této hodinářské práci přibylo až zhruba 
o 100 let později. Zvonařství má v této firmě tedy paradoxně kratší tradici než v rodině 
Manoušků. Jedná se však o jednu z předních zvonáren, která dodává zvony do celého 
světa.  
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Vlastní lití se uskutečnilo v pondělí 16. září za přítomnosti zástupců Spolku Přátelé 
Zahrádky. Po zatuhnutí zvonoviny, což u zvonu této velikosti trvá několik dní, se rozbije 
písková forma, zvon očistí a podle potřeby dobrousí. Srdce se osadí až po zavěšení 
zvonu. 

Na sobotu 26. října 2019 připravil Spolek Přátelé Zahrádky ve spolupráci 
s dobrovolnými hasiči z Píště a Rejčkova, Hasičským záchranným sborem kraje 
Vysočina a ledečským panem děkanem ThDr. Janem Bártou slavnostní převoz zvonu 
z Ledče nad Sázavou do Zahrádky, jeho vysvěcení a zavěšení. Převoz byl pojat tak, 
aby připomněl pořizování zvonů po druhém velkém požáru v polovině 19. století za 
podpory patronů kostela kněžny Vilemíny a knížete Vincence Karla z Auerspergu a ze 
Žleb. 

V ranních hodinách byl zvon v Ledči přeložen z dodávkového automobilu zvonařství na 
bryčku. Vůz se zvonem tažený dvojspřežím a doprovázený druhým vozem 
s kostýmovanými postavami přijel za hlaholu zvonů děkanského kostela sv. Petra 
a Pavla na ledečské náměstí, kde jej na chodnících před městským úřadem po obou 
stranách komunikace očekávala velká skupina ledečských obyvatel. Po krátké fanfáře 
hudebníků, kteří zvon také doprovázeli, poděkovali organizátoři obyvatelům Ledče nad 
Sázavou za podporu při sbírce na zvon a pozvali je na odpolední program v Zahrádce. 
Při odjezdu z náměstí se k průvodu spontánně připojil cyklista se státní vlajkou, který jel 
před povozy až do Zahrádky. 

Konvoj se zvonem zastavil v Ledči ještě jednou Na Pláckách, kde už v té době ranní 
mlhu prozařovalo slunce, které pak slavnost provázelo až do večera. Tato část města 
vznikla v 70. letech minulého století jako náhradní výstavba, do které přesídlila velká 
část obyvatel Zahrádky, zejména těch, kteří pracovali v tehdejším n.p. Kovofiniš.  

Zvon pak symbolicky projel částí Zahrádecké ulice a po krátké zastávce v Kožlí se mu 
slavnostního uvítání dostalo v Kamenné Lhotě. Na každé zastávce pozdravoval nový 
zvon také hlas zvonu místního. 

V Kamenné Lhotě k poctě zvonu nastoupili členové místního Sboru dobrovolných 
hasičů se svou technikou a rozvinutou zástavou. Ti se pak přesunuli do Zahrádky, kde 
se připojili ke svým kolegům z Píště a Rejčkova.  

Povozy přijely k zahrádeckému kostelu sv. Víta krátce po tři čtvrtě na dvanáct špalírem 
členů přítomných hasičských sborů. Dobrovolní hasiči zvon sejmuli z bryčky a stáli 
u něj čestnou stráž jak v průběhu jeho vystavení před kostelem, tak při následném 
svěcení, kterého se ve 14 hodin ujal královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. 

Vyzvednutí zvonu do věže pod dohledem zvonařského mistra Petra Rudolfa Manouška 
uskutečnili členové Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina s využitím výškové 
techniky Hasičské záchranné služby Správy železniční dopravní cesty.  

Mons. Vokál spolu s ledečským děkanem Janem Bártou pak sloužil v kostele mši 
svatou, v jejímž závěru se nový zvon Josef na věži zahrádeckého kostela o půl čtvrté 
odpoledne poprvé rozezněl. 

Odpolední program obohatila přednáška Petra Rudolfa Manouška o výrobě zvonů a po 
mši svaté ještě krásné benefiční vystoupení pěveckého sboru Dech z Vlašimi. 

Celkové náklady na pořízení nového zvonu činily 477 637 korun, které se podařilo 
získat za neuvěřitelně krátkou dobu, za což patří všem dárcům velký dík! 

Zahrádeckému kostelu byl tak symbolicky v roce 800. výročí první písemné zmínky 
o Zahrádce opět vrácen hlas. Zvuk zvonu do údolí Želivky po letech znovu pravidelně 
ohlašuje poledne, klekání, bohoslužby, svatby i kulturní akce zde konané. 
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5. Vyúčtování projektu 

Podrobné vyúčtování je uvedeno v následující tabulce a doloženo kopiemi faktur. Dary 
poskytnuté adresně na pořízení zvonu byly v plné výši na tento účel vyčerpány, 
doplatek do celkové ceny provedeného díla byl hrazen z neadresných darů získaných 
ve veřejné sbírce pořádané Spolkem Přátelé Zahrádky ve prospěch oprav, 
restaurování a vybavení kostela sv. Víta v Zahrádce.  

Všem dárcům děkujeme! 

Výsledná cena za pořízení nového zvonu a související opravy a úpravy v kostele 
sv. Víta v Zahrádce činí: 
 

  bez DPH 21% DPH Celkem 

Zvon včetně hlavice 252 000,00 Kč 52 920,00 Kč 304 920,00 Kč 

Modelace obrazu 
Zahrádky na zvon 9 600,00 Kč 2 016,00 Kč 11 616,00 Kč 

Elektrické ovládání 
zvonu 46 030,00 Kč 9 666,30 Kč 55 696,30 Kč 

Materiál ložisek zvonu 3 000,00 Kč 630,00 Kč 3 630,00 Kč 

Práce zvonařů 11 655,00 Kč 2 447,55 Kč 14 102,55 Kč 

Doprava zvonařů 6 696,00 Kč 1 406,16 Kč 8 102,16 Kč 

Elektroinstalace 17 000,00 Kč 3 570,00 Kč 20 570,00 Kč 

Úprava okenic 55 000,00 Kč 0,00 Kč 55 000,00 Kč 

Úprava krovu věže 4 000,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč 

Celkem 404 981,00 Kč 72 656,01 Kč 477 637,01 Kč 

 

6. Přílohy 
1) Závazné stanovisko 

2) Faktura č. 5 - Zdeněk Zahálka 

3) Faktura č. 6 - Zdeněk Zahálka 

4) Faktura č. 7 - Zdeněk Zahálka 

5) Faktura č. 19145 - Karel Říha 

6) Faktura č. 24/nze/2019 - Petr Rudolf Manoušek 

7) Faktura č. 31/nze/2019 - Petr Rudolf Manoušek 

8) Přehled dárců, kteří poskytli souhlas se zveřejněním svého jména 

9) Fotodokumentace 

 

 

 

 

 

30. 3. 2020     
 

          člen výboru Spolku Přátelé Zahrádky 
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Závazné stanovisko        Příloha 1 
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Faktura č. 5 - Zdeněk Zahálka    
 Příloha č. 2 
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Faktura č. 6 - Zdeněk Zahálka     Příloha č. 3 
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Faktura č. 7 - Zdeněk Zahálka     Příloha č. 4 
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Faktura č. 19145 - Karel Říha     Příloha č. 5 
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Faktura č. 24/nze/2019- Petr R. Manoušek   Příloha č. 6 
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Faktura č. 31/nze/2019- Petr R. Manoušek   Příloha č. 7 
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Sezam dárců, kteří poskytli souhlas s uveřejněním  Příloha č. 8 

PODĚKOVÁNÍ za dar na ZVON PRO ZAHRÁDKU 

Ve veřejné sbírce na opravy, restaurování a vybavení kostela sv. Víta v Zahrádce přispělo od 

ledna do října 2019 na pořízení zvonu formou zasláním finančního daru na účet 

č. 5399739001/5500 nebo zakoupením sbírkového zvonečku na 450 dárců, kteří v součtu 

darovali částku přes 400.000,- Kč. 

Souhlas s uveřejněním svého jména poskytli tito dárci: 

P. Jan Martin Bejček 

firma Biologicals s.r.o.  

obec Blažejovice 

František Cizner 

ČSOB (program ČSOB pomáhá regionům) 

Jan Holý 

obec Kamenná Lhota 

město Ledeč nad Sázavou 

Kateřina a Petr Lemberkovi 

Lenka Lhotková 

Sbor dobrovolných hasičů Píšť 

Sbor dobrovolných hasičů Rejčkov 

8smička - zóna pro umění 

P. Roland Piotr Solloch 

PharmDr. Vít Sommer 

město Světlá nad Sázavou 

Roman Šemík 

Karolina Viková, rozená Hájková 

město Zruč nad Sázavou 

Všem dárcům bez ohledu na výši jejich příspěvku děkujeme! 

Zveřejněna mohou být pouze jména těch, kteří dali písemný souhlas s uvedením svých jmen 

(na e-mail pratele.zahradky@seznam.cz, ve zprávě pro příjemce v příkazu k úhradě nebo 

poštou na adresu Spolku Přátelé Zahrádky, K Lipnici 18, 394 52 Kejžlice). Zveřejňování údajů 

o dárcích, kteří s tím nevysloví souhlas, zakazuje zákon č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách. 

 

29. 3. 2020      Spolek Přátelé Zahrádky 

mailto:pratele.zahradky@seznam.cz
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Fotodokumentace       Příloha č. 9 
 

 

 

 

 

Odlévání zvonu ve zvonárně v Astenu, 

16.9.2019, foto Ing. Jan Čihák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvítání zvonu na náměstí v Ledči nad Sázavou, 26.10.2019, foto Ing. Jan Čihák 
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Konvoj se zvonem přijíždí do Kožlí, 26.10.2019, foto Ing. Jan Čihák 

 

 

Uvítání zvonu v Kamenné Lhotě, 26.10.2019, foto Ing. Jan Čihák 
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Přivítání zvonu v Zahrádce, 26.10.2019, foto Marcela Kubíčková 

 

 

Přivítání zvonu v Zahrádce, 26.10.2019, foto Ing. Jan Čihák 
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Snímání zvonu z vozu v Zahrádce, 26.10.219, foto Marcela Kubíčková 

 

 

Královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál světí zvon, 26.10.2019, foto Ing. Jan Čihák 
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Zvedání zvonu do věže a montáž srdce, 26.10.2019, foto Ing. Jan Čihák 
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První zazvonění, 26.10.2019, 

foto Ing. Jan Čihák 

Zvon Josef na věži kostela sv. Víta v Zahrádce, 26.10.2019, foto Ing. Jan Čihák 

 


