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Poděkování  

Na začátek naší práce bychom chtěli  poděkovat Premonstrátům z klášteru Teplá za to, že 
nám umožnili vstoupit do kostelů. Dále děkujeme všem lidem z oblasti, kteří nám byli ochotni 
odpovědět na náš dotazník. Také Michaelu Vovsovi (Horákovi), Lucii a Prokopovi 
Zapletalovým za dovoz jídla. Poté panu řediteli ze základní školy v Úterý, který nám poskytl 
nocleh na zahradě školy. A nakonec panu učiteli Vítkovi za vedení a pomoc při práci (luštění 
gotických nápisů, zjišťování stavu varhan a nakonec i krásné hraní na varhany).  



Předmluva 

Studium sakrálních památek patří k tradičním tématům expedičních prací studentů Gymnázia 
Přírodní škola. A není divu: za zdmi a i přímo ve zdech chrámů se po staletí koncentruje lidská 
zkušenost s přesahem uměleckým, duchovním, historickým i sociálním. Kostely tak nabízejí 
celou řadu témat vhodných ke zkoumání, poučení a obohacení. 
Z těchto možných témat jsme se tentokrát rozhodli pro tři aspekty života kostela, které ho 
určitým způsobem rozeznívají – obrazně či doslovně: 
Vedle výzkumu zvonů a sondy do vztahů místních k „jejich“ kostelům jsme se poprvé v historii 
expedičních prací GPŠ zaměřili také na královský nástroj – na varhany. 
Doufáme, že na průsečíku těchto tří úhlů pohledu na kostely se podařilo soustředit zajímavé 
poznatky o jejich historii a současnosti a případným čtenářům této závěrečné zprávy přejeme 
inspirativní četbu. 
 
Vít Novotný 
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Úvod 
Tuto práci jsme si vybrali, protože jsme chtěli navázat na expediční práce z minulých let a 
zároveň k tomuto tradičnímu tématu přidat nový rozměr. Naše skupinka se zabývala 
kampanologií, organologií a také vztahu místních obyvatel ke kostelům v jejich obci a v okolí. 
 
Naše expediční skupina se zabývala pěti kostely v okolí kláštera Teplá: kostelem Zvěstování 
Páně v klášteře Teplá, kostelem sv. Jiljí v Teplé, kostelem sv. Archanděla Michaela v Otročíně, 
kostelem Narození Jana Křtitele v Úterý a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Bezdružicích.   
 
Naši expediční práci jsme rozdělili do tří podskupin: 

Kampanologický průzkum 

Tato podskupina se zabývala výzkumem zvonů. Nejenom měřením zvonů ale také zkoumáním 
nápisů a určováním reliéfů. 

Organologický průzkum 

Tato podskupina se zabývala výzkumem varhan. Zkoumali jsme jejich historii i současný stav – 
jejich dispozici, technický stav, úroveň péče a rizika spojená s jejich používáním. 

Dotazníkový průzkum 

Tato podskupina se zabývala zkoumáním povědomí občanů o kostelech a jejich vztahu k dění 
v nich. Zvláštní pozornost jsme věnovali klášteru Teplá. 
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Cíle práce 

Cíle kampanologického průzkumu  

 Zdokumentovat zvony ve vybraných kostelech (změřit jejich rozměry, zjistit autora, 
dobu vzniku, zasvěcení, atd.) 

 Zdokumentovat vybrané umělecké prvky zvonů (reliéfy na zvonech pomocí frotáže a 
snímání sádrových odlitků) 

Cíle organologického průzkumu  

Diagnostikovat historii varhan a jejich aktuální stav  

 Seznámit se s principem fungování varhan  

 Zdokumentovat dispozici varhan a jejich zvuk  

 Provést úklid kruchty a prostoru varhan a případně provést drobnou dílčí opravu 
varhan  

Cíle dotazníkového průzkumu 

Pomocí dotazníkové ankety mezi obyvateli vybraných obcí v okolí kláštera Teplá (dále jen 
obyvatelé) získat informace o: 

 povědomí obyvatel o kostelech v jejich obci  

 spokojenosti obyvatel s fungováním kostela  

 povědomí o programech nabízených v klášteře Teplá 

 spokojenosti s programy nabízenými v klášteře Teplá 
Předat tyto informace opatovi v klášteře Teplá. 
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Výstupy práce 
Výstupem kampanologického a organologického výzkumu jsou jednak tabulky se 
zaznamenanými zjištěními, jednak krátký film, který představuje naši práci v této oblasti. 
 
Výstupem dotazníkového šetření je zpráva zaslaná opatovi kláštera Teplá pojednávající o 
zajímavých zjištěních naší expediční skupiny. 
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Postup práce 

Metodika kampanologického průzkumu  

Obrázek 1: stavba zvonu (zdroje: http://mistr-bucket.sdeluje.cz/55-prednaska-10-11.html) 

 
Měření 
U zvonu jsme zjišťovali hloubku, výšku a průměr. Pro zvýšení přesnosti jsme každý rozměr 
změřili třikrát. Z hodnot, které jsme změřili, jsme udělali průměr a ten jsme následně zapsali.  
   
Hloubka 
Hloubku  jsme měřili od místa, kde je zavěšené srdce, až po spodní okraj věnce. 
  
Výška 
Výšku zvonu jsme měřili od koruny po okraj věnce. 
  
Průměr 
Průměr zvonu jsme měřili u věnce, který je nejširším místem u zvonu. 
  
Sádrový odlitek reliéfu na zvonu. 
Z plastelíny  jsme přitisknutím na reliéf zvonu vytvořili formu, kterou jsme následně vyplnili 
sádrou. 
  
Faksimile reliéfu zvonu. 
Faksimilii jsme prováděli pomocí techniky frotáže, tj.  přenesením obrazu reliéfu na střihový 
papír prostřednictvím grafitového prášku. 
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Metodika organologického průzkumu  

Dokumentace technického stavu a dispozice varhan jsme provedli podle námi předem 
vytvořeného formuláře. 
  
Dokumentace varhan 
Zjišťovali jsme různé konstrukční zvláštnosti a zajímavosti nástroje a zároveň rizikové faktory 
pro používání nástroje, dále počet manuálů, kláves, pedálů, píšťal a typ traktury. 
Dále jsme tvořili krátké nahrávky zvuku varhan a pořídili fotodokumentaci nástroje. 
  
Diagnostika dispozice varhan a jejich technického stavu 
Abychom se seznámili s technickým stavem varhan, provedli jsme diagnostiku všech rejstříků. 
Zjišťovali jsme, jaké píšťaly fungují, jaké profukují a případně jaké klávesy či pedály nejsou 
napojeny píšťalu a tedy nehrají. 
  
Úklid a dílčí oprava 
Na kruchtě a prostoru varhan jsme na některých místech dle našich možností provedli úklid a 
dílčí opravu funkčnosti varhan (např. oprava spojení mezi klávesou a píšťalou). 
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Metodika dotazníkového průzkumu  

Otázky v dotazníku vznikly na základě konzultací s Mgr. Františkem Tichým, pravidelným 
aktivním návštěvníkem kláštera Teplá, Mgr. Hanou Nábělkovou, učitelkou českého jazyka, 
PhDr. Jaroslavem Najbertem, učitelem ZSV a OV a PhDr. Vítem Novotným, vedoucím naší 
práce. 
  
Dotazníková anketa probíhala vzhledem k časovým a prostorovým možnostem výhradně v 
obcích, ve kterých probíhal výzkum ostatních podskupin.  
Náš předpokládaný počet dotazníků byl 150, ale získali jsme celkem 171 odpovědí. 
  
Dotazník jsme rozdělili na tři témata: 
1. povědomí obyvatel o kostelech v jejich obci 
2. spokojenost obyvatel s kostely v jejich obci 
3. povědomí a spokojenost obyvatel s klášterem Teplá 
 
V rámci vyhodnocení dotazníku jsme vybrali nejvýznamnější výsledky a poslali  jsme je 
opatovi kláštera Teplá. 
 
Dotazník je k nahlédnutí v přílohách práce 
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Kostel Zvěstování Páně v klášteře Teplá 
Opatský kostel byl postaven v letech 1193-1232 jako románsko-gotický trojlodní halový kostel 
a vysvěcen roku 1232. První trojlodní kostel v Čechách. V 17 -18 století prošel vnitřek 
barokními úpravami. Je zde uložen relikviář s Hroznatovými ostatky. (zdroj???) 
 

 
Obrázek 2: kostel Zvěstování Páně v klášteře Teplá (zdroj???)  
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Popis stolice  Orientace severo-jiižní, tři pole 

 Zvon  Střední stolice, zvon horní  

 Datace  Nezjištěno 

 Průměr 
Hloubka 
Výška 

 92 cm 
75 cm 
90 cm 

 

Koruna  Východ-západ - 2 ucha 
Sever a jih - 1 ucho  

Základ koruny  Hladký 

 Čepec  Hladký 

 Krk  2 pruhy a nápis: A KSWATEMU BLASIEGY 
MYSSTR WACZLAV (???) KE CZTY AKWALE 
PANU BOHU AKMATCZYE BOZY 

 

Boky  Jih - Marie s Ježíšem 
Sever- Krucifixu  

Věnec  2 pruhy 
rozšířený k okraji. Cca 5 cm  

Srdce  Hruškovité  

 Poznámky   

 

Popis stolice  Orientace severo-jižní, tři pole 

 Zvon  Střední stolice, zvon spodní  

 Datace  1676 

 Průměr 
Hloubka 
Výška 

 100,5 cm 
82 cm 
106 cm 

 

Koruna  S – J dvě ucha,  
V-Z jedno ucho  

Základ koruny  Hladký 

 Čepec  Na každou světovou strany symbol listu 

 Krk  Zdobený, opatřený nápisem:  1. řádek: 
HOC OPVS IN NOVAM ET IN HONOREM  
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SS.MAE TRINITATIS ET S. BARTHOLOMAEI 
2. řádek MAIOREM FORMAM REDACTVM 
EST ANNO DOMINI 1676 

Boky  V strana: reliéf ukřižování Krista 
Kristus na vysokém kříži, lebka u paty kříže 
zleva pod křížem žena. Maria, barokně 
zprava pod křížem postava Sv. Jan oděná 
zleva pod P. Marií nápis: STEPHANVS 
PRICQVEYCIVIS CLATTOVIENSIS MEFVDIT 
Z strana: Pod altánkem sedí postava Sv. 
Bartoloměj, sedí na sedadle obklopeném 
kůžemi - atribut sv. Bartoloměje 

 

Věnec  hladký, bez ozdob, nahoře dva, dole jeden 
vodorovný pruh po obvodu zvonu  

Srdce  Hruškovité  

 Poznámky  Byl převěšen  
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Popis stolice  Orientace severo-jižní, tři pole 

 
Zvon  Krajní stolice (východní) 

 
Datace  1548 

 

Průměr 
Hloubka 
Výška 

 75 cm 
60 cm 
81 cm 

 
Koruna  6 pruhů 

 
Základ koruny  Hladký 

 
Čepec  Hladký 

 
Krk 

 1. řádek Pana Buoha dadem od li (???) 
2. řádek Slyl sem zwon tent. Leta panie 
1548 Pan Gonmarz tomu sa (???) 

 

Boky 

 Na západě: Postava na hlavě korunka. V 
pravé ruce kopí Stojí na něčem, co vypadá 
jako had 
MAIOREM FORMAM REDACTVM EST 
ANNO DOMINI 1676 

 
Věnec  Dva pruhy 

 
Srdce  Hruškovité 

 

Poznámky  Byl převěšován, Poháněn motorem 
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Organologický průzkum  

Číslo formuláře: 1  

Datum: 6.6 2017   

Obec: klášter Teplá  

   

Varhanář: Antonín Gartner (Tachov)  

Doba vzniku: 1754-56 rekonstrukce:1900 
Christoph Müller 

 

Dispozice:   

Manuály Počet: 3  

 Rozsah: 4 oktávy. 49 kl. 
jeden manuál. =147kl. celek. 
+ pedál 25 od C do C 

 

   

Pedálnice Rozsah: 25  

Rejstříky Počet: 34  

 pedál: 5  

 1. manuál: 14  

 2. manuál: 10  

 3. manuál: 5 (2 nepopsané)  

   

Traktura mechanická zásuvková  

   

Údržba varhan a prostoru 
kruchty 

Po generální úpravě   

Legenda k údržbě: 1-5 (1 
nejlepší) 

1-  

   

Užití   pravidelně užívané  

Jak často se hraje Každý týden  

Diagnostika rejstříků: 

1. manuál: 

Gemshorn 8'  ve spodní oktávě prodleva zvuku 
Flautino 2'  vysoké fis nezní 
Bourdon 16'  ve spodní oktávě prodleva zvuku 
Gedeckt 4'  g2 (druhé nejvyšší) je rozladěné, mechanika táhla trochu vázne 
Tibid 8 ve spodní oktávě prodleva zvuku, nejvyšší c se trochu míchá s jiným zvukem 
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2. manuál: 

Quinte 2 2/3'  nejvyšší d nejprve přefuk a až potom tón 
Geigen Principal 8' ve spodní oktávě prodleva zvuku (tón se ozývá později) 
Salicional 8'  ve spodní oktávě prodleva zvuku (tón se ozývá později) 

3. manuál: 

Všechny rejstříky v pořádku 

Pedálnice: 

Subbass 16'  nejvyšší dva tóny jsou o oktávu níž (chybí píšťaly) 
Principal Bass 16' nejvyšší dva tóny jsou o oktávu níž (chybí píšťaly) 
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Číslo formuláře: 4  

Datum: 12. 6. 2017  

Obec: klášter Teplá  

   

Varhanář: Antonín Gartner (Tachov)  

Doba vzniku: 1763  

Dispozice:   

Manuály Počet: 1  

 Rozsah: 49 kláves  

   

Pedálnice Rozsah: 25 kláves  

Rejstříky Počet: 14  

 manuál: 11  

 pedálnice: 3  

   

   

   

Traktura mechanická zásuvková   

   

Údržba varhan a prostoru 
kruchty 

  

Legenda k údržbě: 1-5 (1 
nejlepší) 

2  

Užití     

Jak často se hraje Nezjištěno  

Diagnostika rejstříků: 

Manuál 

Spodní dva tóny nemají píšťalu. 
 
Salicional 8'  mírně rozladěné, zvláště nejvyšší oktáva 
Fugara 4' spodní f téměř nefunkční- občas slyšitelné "přefuky" (tóny vyšších frekvencí, 
podobně jako u flétny, do které se foukne příliš silně) - místy rozladěný 
Octave 4'  horní H hraje velice slabě 
Superoctav 2'  místy rozladěný zvlášť vyšší poloha 
Mixtur 1'   druhá a třetí stejně položená 
Principal 8'  třetí oktáva více rozladěná 
Raush quinte 1 1/3  v poslední oktávě od des stejná výška jako v druhé nejvyšší oktávě 

Pedálnice 

Octavbass  horní H a C o oktávu níž 
Subbass  druhé D profukuje 
Principalbass 8' nehraje spodní E 
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Kostel sv. Jiljí v Teplé  
 
Existence prvního kostela ve městě je datována k roku 1272, kdy zde byl kostel zřejmě 
románského původu. Šlo o bez věžovou stavbu. Současný kostel byl postaven v letech 1762-
1765 tepelským stavitelem V. Hausmannem v pozdně barokním slohu. V letech 1808-1838 
byly zároveň s opravami po požáru přistavěny ambity, v letech 1850-1853 kostel opravil 
loketský stavitel J. Scherbaum, který také dokončil věž. Výzdoba interiéru pochází z konce 18. 
a 1. poloviny 19. století. Hlavní oltář je z roku 1724 a byl sem převezen roku 1785 ze 
zrušeného kláštera v Chotěšově. Po roce 1945 zchátral a dnes je zpravován z kláštera. 
 

 
Obrázek 3: kostel sv. Jiljí v Teplé (zdroj???) 
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Kampanologický průzkum   

Popis stolice  Orientace severo-jižní, 3 pole 

 Zvon  Malý zvon 

 Datace  1932 

 Průměr 
Hloubka 
Výška 

 46 cm 
35 cm 
44 cm 

 

Koruna  Jedno velké rameno, rozšiřující se 

 Základ koruny  2 pruhy kolem dokola  

 Čepec  1 čára 

 Krk  listy kolem dokola 10x 

 Boky  4x pruhy dokola, Sever: erb kláštera Teplá, 
Jih: Nápis 1 řádek:  Mil der Jesus Heiland 
du (???) 
2. řádek: SCHENKE IHNEN EWGE RUH 
3. řádek:  A.D. 1932 

 

Věnec  5 pruhů 

 Srdce  Kulovité 

 Poznámky   
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Popis stolice  Orientace severo-jižní, 3 pole 

 Zvon  Západní zvon 

 
Datace  1758 

 Průměr 
Hloubka 
Výška 

 72 cm 
57 cm 
71 cm 

 

Koruna  6 hlav - Na každém rameni vousatý muž, S-J strana 2x hlava, V-Z 
strana 1x  

Základ koruny   

 Čepec  2 pruhy 

 Krk  Koruna/Vlny a lodě, Erby 

 Boky  Obraz: S. Marie s Jezulátkem 
Sv. Matouš 
Ukřižovaný Kristus 
Sv. Florian 
Znak kláštera Teplá 

 

Věnec  IOHANN GEORG IORDANN GOSS MICH IN EGER ANNO 1758 
  

Srdce  Hruškovité 

 Poznámky   
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Popis stolice  Orientace severo-jižní, 3 pole  

 Zvon  Střední stolice, zvon spodní  

 Datace   

 Průměr 
Hloubka 
Výška 

 100 cm 
81,5 cm 
103 cm 

 

Koruna  Tři ucha zdobené provázáni S-J dvě ucha 
V-Z 1 ucho  

Základ koruny  2. pruhy kolem dokola  

 Čepec  Hladký 

 Krk  hladký, dva nápisy, 5 proužků 

 Boky  horní řádek: ANNO DOMINI MILLECIMO 
QUINCENTECIMO DECIMO QUINTO EN? 
EGO CAMPANA NUNQVAM 
PRONUNCCIO? VANA? IGNEM DEI 
FECTUM BELLUM 
spodní řádek: AUT? FUNUS? (FUNDS?) 
BONECTUM QUI ME FECIT MAGICTER 
BARTHOLOMEUS NOMEN BANET? IN 
NOVA CIVITATE PRAGENCIS VENI 
CPIRITUS REGIE TUO 

 

Věnec  Hladký 

 Srdce  Hruškovité 

 Poznámky   
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Popis stolice  Orientace severo-jižní, 3 pole 

 Zvon  Severní zvon malý 

 Datace  1854 
  

Průměr 
Hloubka 
Výška 

 33,5 cm 
23,5 cm 
30 cm 

 

Koruna  S-J 2x V-Z 1x 

 Základ koruny  Hladký 

 Čepec  1 pruh kolem dokola 

 Krk  2 pruhy kolem dokola 

 Boky  V- MEMENTO MORI 1854 
  

Věnec  Z- Postava Panny Marie 

 Srdce  Kotvovité 

 Poznámky   
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Organologický průzkum 

Číslo formuláře: 2  

Datum: 7. 6. 2017  

Obec: město Teplá  

   

Varhanář: Josef Sommer  

Doba vzniku: 18. stol  

Dispozice:   

Manuály Počet: 2  

 Rozsah: 4,5 oktávy (od C do 
F) 

 

 54 kláves jeden manuál  

   

Pedálnice Rozsah: 27 kláves  

 (od C do F)  

Rejstříky Počet: 16  

 pedálnice: 4  

 1. manuál: 7  

 2. manuál: 5  

   

   

Traktura  mechanická kuželka  

   

Údržba varhan a prostoru 
kruchty 

Nezjištěno  

   

Užití     

Jak často se hraje   

Diagnostika rejstříků: 

Octav Bass 8'  nejvyšší d = slabý tón 
Violon Bass  spodní g nefunguje, spodní f, des a c slabý tón 
Flöte  Dolce   Es3, D4, Od C2 hraje jen ve dvoučárkované oktávě  
Gaigen Principal Er velmi slabé 
Gpdcht   C4 rozladěný 
Gamba   malé es+as+D zpožděné  
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Kostel sv. Archanděla Michaela v Otročíně 
Římskokatolický kostel svatého Michaela archanděla v Otročíně byl postaven klášterem 
Teplá v letech 1834 až 1838 na místě staršího kostela Božího Těla, který vyhořel v roce 1782, 
podle projektu dvorského stavebního úřadu ve Vídni vedeného architektem Petrem Nobilem. 
Jednolodní klasicistní stavba s půlkruhově uzavřeným presbytářem a neomítanou věží 
čtvercového půdorysu nad západním průčelím stojí u západního konce návsi a tvoří 
dominantu vesnice. Zdejší farnost zanikla v roce 2005 sloučením s bečovskou farností, 
bohoslužby se zde konají každou neděli. 
 

 
Obrázek 4: kostel sv. Archanděla Michaela v Otročíně  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Otro%C4%8D%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Tepl%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Tepl%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Nobile
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klasicismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Presbyt%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Farnost
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Kampanologický průzkum   

Popis stolice  Orientace východo-západní, 3 pole 

 Zvon  Severní pole, zvon malý 

 Datace  1854 

 Průměr 
Hloubka 
Výška 

 33,5 cm 
23,5 cm 
30 cm 

 

Koruna  S-J 2x V-Z 1x 

 Základ koruny  Hladký 

 Čepec  Čepec 1 pruh kolem dokola 

 Krk  2 pruhy kolem dokola 

 Boky  V- MEMENTO MORI 1854 
Z- Postava ženy Panny Mare  

Věnec  6 pruhu kolem dokola 

 Srdce  Kotvovité 

 Poznámky   
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Popis stolice  Orientace východo-západní, 3 pole 

 Zvon  Střední pole, zvon horní 

 Datace  1504? 

 Průměr 
Hloubka 
Výška 

 62,5 cm 
55 cm 
62 cm 

 

Koruna  S-J 1x V-Z 2x 

 Základ koruny  Hladký 

 Čepec  Hladký 

 Krk  Nápis:  
IOHANSES MATVS MCCCCCIIII? IACOB 
LUCKVS MARCKVS 

 

Boky  Hladké 

 Věnec  1 pruh 

 Srdce  Hruškovité 

 Poznámky  ve zvonu nápis: 20/2 137B a byl převěšen 
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Popis stolice  Orientace východo-západní, 3 pole 

 Zvon  Střední pole, zvon spodní 
  

Datace  1689 

 Průměr 
Hloubka 
Výška 

 80 cm 
71 cm 
100 cm 

 

Koruna  S a J 2x rameno V a Z 1x 

 Základ koruny  Mužský obličej 

 Čepec  2x pruhy 

 Krk  pruh květin,  MARCVS + IOANNES + 
MATTHEAVS + BALTZER * BLATZER * IN * 
EGER * GOS * MIG + PROCOPIVS + LVCAS 
SALVATOR + MVNDI SALVA NOS QVI PER 
CRVCEM TVAM REDEMISTI NOS 1689  

 

Boky  hladké S – krucifixus 

 Věnec  2x pruh 

 Srdce  Kotvovité  

 Poznámky   
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Organologický průzkum  

Číslo formuláře: 5  

Datum: 8. 6. 2017  

Obec: Otročín  

   

Varhanář:   

Doba vzniku:   

Dispozice:   

Manuály Počet: 2  

 Rozsah: 49 kláves (1. 
manuál) 

 

   

Pedálnice Rozsah: 24 kláves  

Rejstříky Počet: 15  

 1. manuál: 8  

 2. manuál: 4  

 pedálnice: 3  

   

   

Traktura Nezjištěno  

   

Údržba varhan a prostoru 
kruchty 

  

Legenda k údržbě: 1-5 (1 
nejlepší) 

3-  

Užití   Příležitostné  

Jak často se hraje   

Diagnostika rejstříků: 

Manuál 1 

Principal 8' místy rozladěný, místy se tóny špatně ozývají (dva tóny na jedné klávese) 
Flautna  spodní Cis chrčí, vrchní G nehraje 
Super octave od poloviny druhé oktávy nehraje levý stroj (z pohledu kostela) 
Mixtur  projevuje se rozladěnost, levý stroj je hlučnější 

Manuál 2 

Manuál 2 celkově mírně rozladěný. 

Pedálnice 

U pedálů chybí hrají „černé“ pedály ve vyšší oktávě ve stejné poloze jako v oktávě nižší. 
Salicional první oktáva méně znělá 
Subbass: některé tóny hrají o oktávu níž a některé velmi dyšné 
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Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Úterý 
Kostel do roku 1694 patřil johanitům a byl opevněný. Poté shořel a byl roku 1695 znovu 
vystaven v barokním slohu podle plánů Kryštofa Dientzenhofera. Dnes patří tepelskému 
klášteru. Je to jednolodní kostel na eliptickém půdorysu, zahrnujícím loď i presbytář, 
doplněný 45 m vysokou západní hranolovou věží a nízkou sakristií na východě. 
Nacházejí se zde cenné barokní varhany z 18 stol., které byly v roce 2009 opraveny za 3 200 
000 Kč.1 
 

 
Obrázek 5: kostel Narození sv. Jana Křtitele v Úterý 

 

  

                                                      
1 zdroj: http://www.hrady.cz; www.rozhlas.cz; http://www.kudyznudy.cz 
 

http://www.hrady.cz/
http://www.rozhlas.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
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Kampanologický průzkum

Popis stolice  Tři pole 

 Zvon  Jihozápadní pozice, krajní pole 

 Datace  1696 

 Průměr 
Hloubka 
Výška 

 82,5 cm 
63 cm 
77 cm 

 

Koruna  S a J - 1x ucho, obličeje 
V a Z - 2x ucho  

Základ koruny  čáry rozdělující jednotlivá ucha 

 Čepec  2 pruhy 

 Krk  květiny/koruny, pruh 

 Boky  J: svatý Florián 
S : krucifixus  

Věnec  2 pruhy 

 Srdce  Kyjovité 

 Poznámky  Nebyl převěšen 
Srdce je zavěšené za kožený pás  
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Organologický průzkum 

Číslo formuláře: 5  

Datum: 13. 6. 2017  

Obec: Úterý  

   

Varhanář: Leopold Burghardt  

Doba vzniku: 1715  

Dispozice:   

Manuály Počet: 1  

 Rozsah: 49 kláves (od C do 
D, chybí nejnižší Cis a Dis) 

 

   

Pedálnice Rozsah: 18 (od E do A)  

Rejstříky Počet: 10  

 pedálnice 2  

 manuál 8  

   

   

   

Traktura mechanická zásuvková  

   

Údržba varhan a prostoru 
kruchty 

nově restaurovány  

Legenda k údržbě: 1-5 (1 
nejlepší) 

1-  

   

Užití     

Jak často se hraje   

Diagnostika rejstříků: 

Manuál: 

Principal: nejvyšší G zní jiným tónem 

Mixtura: G až H ve druhé oktávě jsou rozladěné 

Flauta:  nehraje nejvyšší D a nejvyšší Cis zní velmi slabě, spodní oktáva velmi slabě 
 

Pedálnice: 

Subbas: spodní A se spotva ozývá, obě oktávy jsou stejně hluboké 

Octavbass: spodní A se sotva ozývá, obě oktávy jsou stejně hluboké 
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bezdružicích  
Kostel je poprvé zmiňován roku 1515, v roce 1710 byl původně gotický kostel zbourán a na 
jeho místě vystavěn kostel barokní. Od roku 1995 prošel kostel rekonstrukcí. 

  

 
Obrázek 6: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bezdružicích (zdroj???) 
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Kampanologický průzkum 

  

Popis stolice  Tři pole 

 Zvon  prostřední pole, zvon velký 

 Datace  1652 

 Průměr 
Hloubka 
Výška 

 96 cm¨ 
67 cm 
84 cm 

 

Koruna  V a Z - 1 ucho 
S a J - 2 ucha  

Základ koruny   
1 pruh 
 

 

Čepec  Hladký 

 Krk  2 pruhy nápis:  

 Boky  V- HANNS FRIDERICH HERR VON VND AVF 
SCHWANBERGK W ESERIT Z TRIBEL 
GVTTENSTEIN TRPIST VND SADOBA  RÖM 
KAEYS MAYST RATH VND LANDTRECHTS 
BEISITZER  IN DERO ERB KÖNIGREICH 
BOHEMEN 

 

Věnec  1 pruh nápis:  DVRCHS FEVER BIN ICH 
ZERFLOSSEN IOHANN BERGER VON 
VEIMAR HAT MICH IN 
1 pruh 

 

Srdce  válcovité - osmiboké  

 Poznámky  Zavěšeno za kožený pásek 
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Popis stolice  2 vertikální trámy 

 Zvon  Severní malý 

 Datace  1775 
  

Průměr 
Hloubka 
Výška 

 31 cm 
23 cm 
37 cm 

 

Koruna  V a Z - 1 ucho 
S a J 2 ucha  

Základ koruny  1 pruh 

 Čepec  hladký 

 Krk  1 pruh nápis:  A. F. 1775 
1 pruh květiny  

Boky  Z – sv. Florian, sv. Václav  
3 pruhy  

Věnec  zdobený květinami 
1 pruh  

Srdce  Hruškovité  

 Poznámky   
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Číslo formuláře: 6  

Datum: 14. 6. 2017  

Obec: Bezdružice  

   

Varhanář: Josef Sommer  

Doba vzniku:   

Dispozice:   

Manuály Počet: 1  

   

   

Pedálnice Rozsah: 30  

Rejstříky Počet: 10  

 manuál 8 
pedálnice 2 

 

   

   

   

   

Traktura mechanická kuželková  

   

Údržba varhan a prostoru 
kruchty 

  

Legenda k údržbě: 1-5 (1 
nejlepší) 

4-  

   

Užití   Výjimečně, havarijní stav  

Jak často se hraje   

Diagnostika rejstříků 

Stav havarijní, řada tónů vůbec nehraje, bez ohledu na rejstřík: 
První oktáva: F, Gis, Ais H, 
Druhá oktáva: E, Gis 
Třetí oktáva: D 
Čtvrtá oktáva D, Gis 
Pátá oktáva: D, E, F 
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Výsledky dotazníkového průzkumu 
Našeho primárního cíle bylo dosaženo, oslovili jsme 234 obyvatel, 171 z nich na dotazník 
odpovědělo. 
 
Ptali jsme se obyvatel na pěti místech: 
obec Otročín 
klášter Teplá 
město Teplá 
obec Bezdružice 
obec Úterý 
 
Zde uvádíme některé grafy vyhodnocení jednotlivých otázek průzkumu, ve vybraných 
případech i s komentářem: 
 

 
Obrázek 7: graf znázorňující počet respondentů dotazníkového průzkumu v jednotlivých obcích. 

  

11,10%

38%

0,60%

31%

19,30%

Místo

Otročín Teplá klášter Teplá Úterý Bezdružice
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Nejčastěji jsme se ptali v Teplé. Poměr počtů respondentů v jednotlivých obcích zhruba 
odpovídá poměru množství obyvatel v daných obcích. 
 

 
Obrázek 8: graf znázorňující názory na možné využití kostelů 

Lidé by nejvíce chtěli, aby se v kostele dělo více společenských akcí (koncertů). 
 

 
Obrázek 9: graf znázorňující míru spokojenosti respondentů s technickým stavem kostela 

38,60%

3%

2,30%

4%

31,60%

20,50%

Jak by se kostel mohl lépe využít?

Společenské akce Více mší Výuka náboženství
Něco jiného Nijak Nezajímá mě

39,20%

29%

6,40%

14%

6,40%

5,30%

Jste spokojeni s technickým stavem kostela?

Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím Nezajímá mě
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Obrázek 10: graf znázorňující názor respondentů na otázku zodpovědnosti za správu kostela 

 

 
Obrázek 11: graf znázorňující míru spokojenosti s prací duchovního správce kostelů 

V další otázce jsme se respondentů ptali, jestli by chtěli správcům kostela něco vzkázat. 
Většina respondentů (87,7 %) nechtěla nic vzkázat. Níže uvádíme některé ze vzkazů: 
 
“Prosíme o opravu věže v Tepelském klášteře.” 
“Bylo by dobré spojit se s obcí.“ 
“Ať se vede dobře i nadále.“ 
“Děláte dobrou věc.“ 
“Více využívat kostel a bylo by dobré oslovit mladé lidi.“ 

40,40%

43%

7,00%

1%
8,80%

Kdo by se podle vás měl o opravu a renovaci 
kostela starat?

Církev Církev ve spoluúráci s obcí Věřící Všichni Jiná možnost

34,10%

12%

1,80%2%

32,40%

17,60%

Jak hodnotíte práci vašeho faráře ve vaší vesnici?

Dobře Spíš dobře Spíš špatně
Špatně Nevím Nezajímá mě
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“Více zvonit.“ 
 
Zde uvádíme stručný přehled nejzajímavějších výsledků průzkumu: 
 
61 % respondentů nezná nabídku programů v klášteře Teplá. 
88 % respondentů, kteří znají nabídku programů v klášteře Teplá, je spokojeno. 
50 % respondentů se o práci duchovního správce nezajímají nebo neví, jak ohodnotit jejich 
faráře. 
93 % respondentů, kteří vědí, jak faráře ohodnotit, ho ohodnotili kladně. 
34,5 % respondentů se o dění v kostele nezajímají nebo neví, jaké je využití kostelů. 
56,1 % respondentů je spokojeno s využitím kostela. 
 
Mezi respondenty bylo celkem 66 katolíků a 8 protestantů. Ostatní byly nevěřící 
 
Z uvedených výsledků nás nejvíce zaujala informace, že více než 60% respondentů 
bydlících v blízkém okolí kláštera Teplá nezná nabídku programů v klášteře Teplá. 
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Závěr 

 Zvony 

Celkem jsme udělali pět kostelů z toho třináct zvonů. Vzniklo nám pět medailonků, ke 
každému jeden a dále sádrové odlitky a faksimilie reliéfů. 

 Varhany 

Dohromady jsme zdokumentovali pět varhan v pěti kostelech, z toho nám vzniklo pět 
medailonků, ke každému kostelu jeden. 

Dotazníkový průzkum 

Celkem jsme se zeptali 234 lidí a  z toho nám 171 odpovědělo a 63 neodpovědělo. 
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