Zvonice, Golčův Jeníkov
Popis:
Věž z roku 1785, která na první pohled upoutá svojí šířkou a mohutnou cibulovou bání, stojí v
sousedství budovy děkanství. Na rozdíl od většiny věží není součástí žádné církevní stavby a od
kostela je dokonce oddělena silnicí. Traduje se, že příčinou této zvláštnosti je obyčejná lidská
chamtivost a spor mezi jezuitskými mnichy a majitelem panství.
Podrobný popis:
Na místě dnešní zvonice byla už v roce 1657 postavena nízká vížka ke kostelu sv. Františka
Serafínského (viz heslo Kostel sv. Františka Serafínského, Golčův Jeníkov). Ta byla vysoká asi 25,2
metrů. Polovina stavby byla z kamene a polovina z dubového dřeva, což se jí později také stalo
osudným. Požár města v roce 1784 zvonici velmi poškodil a zničil dokonce i tři zvony, které zde byly
zavěšeny. Již o rok později pak nechal tehdejší majitel panství, Leopold Kolovrat Krakovský,
vystavět novou věž, jež se v nezměněné podobě dochovala až dodnes. Kameny jejího zdiva jsou
poskládané tak důmyslným způsobem, že do výšky zdiva ubývá a stavba se tak odlehčuje. Dnes ve
věži visí zvon z roku 1482 (ze zrušeného kostela sv. Filipa a Jakuba v Sedlci). Od počátku plnila
zřejmě především funkci zvonice a městské věže. V nejvyšším, čtvrtém patře byl dříve zavěšen
umíráček a ještě dnes můžeme v okénku v jižní zdi vidět upevnění pro tento zvonek.
Na první pohled věž upoutá svou šířkou, která je v porovnání s její výškou větší, než je obvyklé.
Čtvercová stavba má celkem čtyři patra, přičemž poslední je otevřené do věžní cibulovité báně s
lucernou. Věž je postavená převážně z kamene, zvenčí jsou zdi kryty barvenou štukovou omítkou.
Prvky, které na fasádě vystupují, jsou bílé, pole mezi nimi světle okrová a sokl tmavě červený. Sokl
fasádu opticky dělí stejně jako římsy v každém patře. Je tak patrné, že poschodí nejsou stejně
vysoká, vrchní je jen velmi nízké. Zdi dělí také obdélníková okna zakončená obloukem a ciferníky
hodin na severní a jižní straně.
Interiér věže je rozdělen do čtyř pater, jejichž podlahy jsou z fošen na trámech. Patra jsou propojena
dřevěnými schody, ze třetího do čtvrtého patra však vede pouze žebřík. Zevnitř jsou také patrné
další okenní otvory, které jsou již zazděné. Zazděný je také vchod do podzemí, které se nachází
pod věží. Není vyloučeno, že šlo o městské vězení.
Region: Havlíčkobrodsko
Město: Golčův Jeníkov
URL:
Zpřístupnění: nepřístupné
Bezbariérový přístup: ne
GPS: 49°49'7.68"N, 15°28'33.274"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.8188,15.4759094&z=12
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