
 

 

 

 

 

 

Bystřice nad Pernštejnem 
Doplnění zvonové soustavy kostela sv. Vavřince 

 
Římskokatolická farnost Bystřice nad Pernštejnem 

 
 

Farní kostel sv. Vavřince se ještě v roce 1942 mohl pochlubit celkem šesti zvony. Tři 
se jmény Vavřín, Petr a Pavel, Vilém (umíráček) pocházely z roku 1841 a zvony Maria, 
Luitgarda a Karel byly doplněné v roce 1924 jako náhrada za zvony zrekvírované 
v 1. sv. válce. Farnost byla na zvonovou soustavu umístěnou ve dvou věžích v průčelí 
kostela náležitě hrdá pro jejich jedinečný souzvuk.  

Jednou ze smutných událostí 2. sv. války bylo opětovné rekvírování všech zvonů kostela. 
Po jejich soustředění do Prahy na Maninách byly zvony dle stáří a umělecké hodnoty 
roztříděny do skupin. Shodou náhod tři starší zvony neodpluly do německých hutí k roztavení 
a dočkaly se na shromaždišti konce války. Přičiněním bystřických občanů se je podařilo 
identifikovat a zavěsit do původních závěsů ve zvonových stolicích.  

Závěsy po třech mladších zvonech zůstaly volné v naději, že se jednou podaří zvony 
vypátrat a vrátit zpět. Tyto naděje se po sametové revoluci a zvláště po roce 2010 ukázaly již 
jako marné, a tak myšlenka doplnit soustavu stála před farností jako výzva, zvláště pak 
po zjištění v roce 2012, že užíváním zbývajících zvonů jsou tyto značně opotřebené 
a i po odborné opravě je třeba jejich užívání omezit.  

Na tyto práce byl vybrán mladý zvonař Michal Votruba z Myslkovic, který farnost nadchl 
pro zhotovení nových zvonů. Na základě svých zkušeností, informací o původních zvonech 
co do zvuku a váhy, navrhl tři nové zvony „lehkého žebra“ tak, aby soustava mohla znít 
v souzvuku s původními dochovanými zvony. Zasvěcení zvonů jednotlivým patronům navrhl 
a jejich výzdobě se ochotně věnoval PhDr. Zdeněk Kubík, heraldik a vexilolog. Zvony 
o celkové hmotnosti cca 1000 kg byly uhrazeny sbírkami farníků, anonymních dárců 
a z rozpočtu Města Bystřice nad Pernštejnem. Zvony nesou jména Cyril a Metoděj, Václav 
a Barbora. 

Sobota 22. října LP 2022 byla pro bystřickou farnost a město svátkem a dovršením snahy 
o obnovení zvonové soustavy. Zvony byly požehnány, vyzdviženy a upevněny tak, že již 
večer bylo slyšet jejich líbivý hlas. Ještě jednou všem za všechno neskonalý dík a přejme si, 
aby toto ušlechtilé dílo bylo nám všem i budoucím generacím k dobru, štěstí, blahu i zdaru 
a pro větší slávu Boží. 


