
KAPLE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE VE  VELKÉ 
 

VÝSTAVBA KAPLE 
Základní kámen nové kaple, vybudované na místě staré dřevěné zvonice, 
byl posvěcen a slavnostně uložen do země 8. května 1878 za účasti školní 
mládeže. I přes velké rozměry kaple (asi 13,5 x 9m) vyrostla hrubá stavba 
velmi rychle, již 19. června 1878 byla na rozestavěné kapli vztyčena báň 
(osmiboká otevřená lucerna s jehlanem zakončeným křížem). Při této 
slavnosti obdrželi místní školáci „památní cedulku“. Stavba byla dokončena 
v červnu r. 1879, kdy drahotušský farář a děkan František Brossmann získal 
povolení arcibiskupské konzistoře kapli vysvětit  a ročně se zde mohlo 
sloužit 10 mší. Slavnostní svěcení proběhlo 9. července 1879 opět za účasti 
školních dítek. 
 

POPIS KAPLE 
Kaple je nebarokní jednolodní stavba s půlkruhovým závěrem má velice 
dekorativní průčelí. Nade dveřmi kaple je umístěn nápis: „Ke cti a chvále 
povýšení sv. Kříže nákladem obce a dobrodinců Léta Páně 1879.“ Nad 
portálem zdobeným pilastry s hlavicemi a zakončené rovnou římsou. Ve 
výklencích jsou postaveny sochy Nejsvětější Srdce Ježíšovo (nalevo) a 
Neposkvrněné Srdce Mariino (napravo), umístěné sem v roce 1928 
(pořízeny z odkazu Františka Třetiny z č. p. 9). Nad sedlovou střechu vybíhá 
rovně zakončená atika s dekorativními vázami. Loď kaple je zaklenuta třemi 
poli pruské placky na širokých pasech, z nichž poslední pole nad kůrem je 
zkráceno o útvar schodiště. Presbytář je zaklenut konchou. Původně byl 
strop kněžiště pokryt nástěnnou malbou znázorňující kalich a hostii mezi 
liliemi a dvěma anděly (jeden s kadidelnicí, druhý s palmovými listy). Malba 
byla v 70.-80. letech 20. stol. překryta jednobarevnou malbou. Vstup na 
kruchtu s harmoniem je po točitém schodišti vlevo za vstupními dveřmi. Na 
přelomu 70. a 80. let 20. stol. za faráře Víta Josefa Huska, kdy se o kapli 
staral Josef Frais z Velké č. 114, byla pod kůrem vpravo od vchodu 
vytvořena sakristie. Byl zazděn jeden oblouk, kterým se prostor pod kůrem 
otevíral do lodě. Dnes je zde umístěna skříň na liturgické předměty, kvůli 
níž byly osekány sokly pilířů. Původní oltář byl odstraněn a dnes je 
v presbytáři zavěšen pouze obraz s motivem Povýšení Sv. Kříže. Před 
novým dřevěným oltářem je umístěn dřevěný kříž s tělem Krista. 
V presbytáři byly v roce 1998 umístěny také plastiky sv. Cyrila a Metoděje, 
v lodi plastika Panny Marie Lurdské. 
 

V poslední čtvrtině 20. stol. měla kaple šedou fasádu. V roce 1998 byla již 
silně poškozena a v průčelí se na některých místech pod oprýskanými kusy 
omítky objevila žlutá barva. Šambrána kolem vchodových dveří byla 

modrá, stejně jako zadní stěna výklenků s plastikami. Na podzim 1999 byla opravena fasáda a střecha 
kaple. Stará omítka byla značně zvětralá a její zbytky musely být otlučeny. Nová fasáda byla natřena 
žlutou a obnovené štukařské prvky bílou barvou. Náklady hradilo město Hranice a renovovaná kaple byla 
slavnostně předána občanům Velké dne 3. prosince 1999. 
 

SOCHY PŘED KAPLÍ 
Před kaplí stojí dvojice soch: vlevo kříž s nápisem „Léta Páně 1886 Nákladem dobrodinců.“ Kříž typově 
odpovídá produkci hranické kamenické dílny Františka Dostala. Vpravo stojí socha sv. Jana Nepomuckého 
s nápisy: „Svatý Jene Nepomucký oroduj za nás“ (čelní strana) a „Nákladem manželů Jana a Františky 
Josefofských z Velké L.P. 1908“(zadní strana). Jan Josefovský (Velká čp. 29), poslední člen starého 
velického rodu, zemřel roku 1915.  



Z V O N    V   K A P L I 
 

1. POPIS STAVU ZVONU 
V šestiboké dřevěné oplechované věžičce s jehlancovitou střechou,  
vycházející ze sedlové střechy dva metry za průčelním portálem  
kaple Povýšení Sv. Kříže v obci Velká je zavěšený zdařilý výtvarně  
řešený bronzový zvon z roku 1733. Zvon je zavěšený nevhodně  
a pro zvon nebezpečně na železném, z různých materiálů  
a přírub vyrobené závěsu zvonu. Průřez vodorovných  
nosníků je 160x160mm s roztečí mezi nosníky 320mm.  
Zvon je uchycen k závěsu čtyřmi třmínky z kruhové oceli,  
ohnutými do tvaru písmene U, bez rezonanční dřevěné  
vložky natvrdo. „Srdce je vyrobené z čtvercové oceli.  
Pěst srdce zvonu tvoří dvě navařené půlky na  
středový hranol, který je opatřen pásovou ocelí,  
která má funkci výpustky. Srdce zvonu je natvrdo uchycené na ucho zalité do podnebí čepce zvonu při odlévání 
zvonu. Tímto způsobem uchycení hrozí prodření ucha. Srdce zvonu je připoutané přes pružinu k trubce z důvodu, 
aby zvon s tímto systémem vůbec zvonil. Elektrický pohon systému jádro a cívka zprostředkovává zvonu malý výkyv 
a proto musí být srdce připoutané pružinou. Tím dochází k tomu, že zvon v kyvu pouze naráží do připoutaného 
srdce zvonu a zvuk se šíří směrem dolů, na místo, aby byl kruhovitě vytlačovaný do prostoru ve směru kyvu. Při 
nárazu zvonu na srdce, pružina přidrží srdce ležet na úhozové ráně věnce zvonu s malým odskokem a tím vzniká při 
zvonění dvojité klepnutí v jednom směru kyvu a navíc tlumí vyznívání zvonu. Srdce zvonu na pěsti má nadměrnou 
tvrdost HB Brinella a bije nebezpečně 30mm nad ránu věnce zvonu a hrozí poškození zvonu. Celkový stav 
technického vybavení a elektrického pohonu zvonu je pro zvon nevyhovující a nebezpečný. 
 
2. POPIS ZVONU 
Dolní průměr věnce zvonu je 340mm, hloubka 250mm a celková výška zvonu včetně koruny se šesti uchy 310mm. 
Tloušťka rány úhozového věnce zvonu je v původní tloušťce 29mm a v místě bití srdce zvonu je dnešní vybití na 
25/26mm, tj. vybití 10%. Profilované uchy koruny se šesti uchy mají čtvercový průřez 16x16mm a na čele uch 
koruny jsou náznaky hlaviček. Koruna vychází z trychtýřovitě vystupujícího hrubého stupínku čepce zvonu. Čepec 
zvonu je na středu zdobený jednoduchou plastickou linkou a přechází do pláště přes druhou souvislou hrubou 
plastickou linku. Pod linkou, která ohraničuje čepec zvonu od pláště je dále mezi dvěma linkami sevřený datační 
nápis psaný v gotické minuskuli do kterého zachází reliéf sv. Floriána. Pod linkou je ještě široký ornamentální pás 
tvořený rostlinnými rozvilinovými lístky.  
S. FLORIANI DORFF WELKA A. 1733 (SVATÉMU FLORIÁNOVI OBEC VELKÁ 1733) 
Ke spodní lince nápisu je přisazený reliéf sv. Floriána, který je vyobrazený jako římský voják s vévodskou čapkou, 
držící v pravé ruce korouhev a v levé má vědro s vodou. Při výrobě zvonu byl reliéf sv. Floriána zobrazen na zvonu, 
aby ochraňoval obec před ohněm, protože je mimo jiné hlavně patronem hasičů. Pod reliéfem je šest plastických 
souvislých linek, pod kterými se začíná plášť zvonu svažovat do věnce. Věnec zvonu je zdobený třemi plastickými 
linkami, z nichž tenčí linka je přisazené k dolní lince hrubší lince. Věnec zvonu je na spodní části oštípaný 
pravděpodobně při manipulaci se zvonem v minulosti. 
 
3. NÁVRH OPRAVY ZVONU – POPIS 
Navrhování opatření pro zachování zvonu v bezpečné a bezvadné funkci pro budoucí generace. Zvon demontovat 
z věže a odstrojit z něho nevhodné technické vybavení a elektronický pohon. Plášť znovu vyčistit se zachováním 
původní patiny a zakonzervovat ho konzervačním přípravkem na bázi včelího vosku. Zvon se před usazením do 
nového dubového jařma pootočí tak, aby srdce zvonu bilo do nového nevybitého místa na ráně věnce zvonu. Zvony 
se vytáčí při vybití okolo a větším než 10%. Z tohoto důvodu je nutné zvon usadit do jařma pootočený o 90s proti 
původnímu stavu. Zvon se usadí do nového dubového jařma opatřeného hřídelí s ložiskovými tělesy a naklápěcími 
valivými ložisky odpovídajícího typem tvaru době vzniku zavěšovaného zvonu. Zvon bude uchycen k jařmu 
kovanými třmeny z ploché oceli zajištěnými na jařmu přes horní roznášecí pásy čtyřhrannými maticemi. Další 
zajištění třmenů je provedeno vodorovným pásáním. Srdce zvonu se vyrobí nové, kované, klasické jednoosé s pěstí 
a výpustkou uchycené koženým pásáním na čep vytáčecím šarnýru, který se uchytí za ucho zalité do podnebí 
zvonu. Vytáčecí šarnýr je nutný z důvodu pootočení o 90s. Vytáčecí šarnýr se uchytí na stávající železné ucho zalité 
do podnebí čepce zvonu přes rezonanční vložky. V žádném případě by neměl být šarnýr uchycen „natvrdo“. Srdce 
zvonu musí odpovídat svými mechanickými vlastnostmi a tvrdostí mechanickým vlastnostem a tvrdostí zvonu (max. 



do 130s HB Brinella). Dodáváme standardně do tvrdosti 118 HB. Hmotnost srdce zvonu musí být v rozmezí do 2,5% 
do max. 4% hmotnosti zvonu. Plášť zvonu se před usazením do jařma vyčistí od hrubých nečistot a opatří 
konzervačním přípravkem na bázi včelího vosku. V žádném případě nesmí být zasaženo do hmoty zvonu. Tesařské 
úpravy zvonové stolice se provedou dle požadovaného skutečného stavu a bezpečné zavěšení zvonu. 
 
4. CO JE TO ZVON 
Zvon je hudební nástroj přesného specifikovaného tónu, který vzniká jako primární, ale i sekundární projev úderu 
srdce. Po silném nárazovém tónu vznikají pro vnímavého posluchače další 
slyšitelné tóny, tercie, prima a spodní oktáva. Krásu a hudební projev zvonu 
ovlivňuje typ žebra, hmotnost zvonu a spodní oktáva, která dává zvuku zvonu 
mohutnost a vyznívání. Zvony se vyrábí ze zvonařského bronzu v poměru 
78% Cu a 22% Sn. Každý zvon potřebuje ke své funkci vybavení zvonu, které 
je učiní použitelným ke zvonění. Velmi důležitou součástí vybavení zvonu je 
kované srdce, které musí mít správné fyzikální vlastnosti, tvar, hmotnost a 
tvrdost odpovídající materiál, ze kterého je zvon vyroben. Jedině 
stoprocentní stav vybavení zvonu zajistí jeho dlouhou životnost a správné 
vyznívání. 
 
5. NOVÝ POHON ZVONU 
Elektrický pohon zvonu bude s lineárním motorem. Výhodou nového pohonu 
zvonu s lineárním motorem je, že přenos hnací síly motoru na jařmo je bez 
zprostředkujícího převodu bezkontaktní, na principu magnetického polštáře. 
Zařízení pracuje na principu odpuzování kovových předmětů pohybujících se 
v silovém magnetickém poli. Tento systém dokáže rozhoupat zavěšený zvon 
s imitací ručního zvonění jemně, bez počátečních tvrdých záběrů a nárazů a 
minimalizuje negativní účinky působících na zvonovou stolici a statiku věže.  
Plně inteligentní elektronika rozhoupe zvon s možností přesného 
elektronického nastavení úhlu závěsu zvonu se zvonem při regulaci po 1,5°, 
bez rizika poškození zvonu. Výhodou tohoto elektronického pohonu je 
možnost seřízení symetrie kyvu zvonu, to znamená, možnost seřízení tahu 
motoru na každou stranu samostatně podle potřeby kyvu zvonu a 
pravidelných úderů bití srdce na obě strany zvonu. Při zapnutí plně 
inteligentní elektroniky, procesor rozpozná a vyhodnotí pro zahájení houpání 
zvonu stav všech ochranných prvků jako je teplotní čidlo lineárního motoru, 
nepřerušený koncový snímač napájení a okamžitou polohu závěsu zvonu 
(jařma) se zvonem. Pokud je vše bez poruchy a mechanického poškození 
bránícího pohybu, nebo mechanické překážky, elektronika připojí napájení 
motoru. V této chvíli začíná pracovat lineární motor a začne rozhoupávat 
zvon na jednu a druhou stranu podle předem zadaných parametrů, ale jen 
tak rychle, jak mu to umožní magnetické pole a hmotnost zvonu. Tím dojde 
k plynulému rozhoupání zvonu bez jakýchkoliv nešetrných rázů až do 
hodnoty nastavené technikem na požadovaný počet stupňů úhlu kyvu. Při 
dosažení této hodnoty dojde k přepnutí logiky elektroniky do tzv. 
udržovacího režimu, kdy jsou zvonu dodávány jen takové impulsy, aby byl 
zachován předepsaný výkyv. V tomto režimu se využívá vlastní energie 
hmoty a setrvačnosti zvonu.  
Poslední fází houpání zvonu je nastavení síly brzdění. Při této fázi se využívá 
lineárního motoru k brzdění zvonu a tím i k přerušení bití srdce na zvon 
v závislosti na hybnosti zvonu. Brzděním se reguluje bezvládný a 
nepravidelný pohyb srdce zvonu po vypnutí zvonění. Všechny údaje jsou 
nastavené, naprogramované a proto elektronika pracuje jako počítač 
s vlastní inteligencí a je schopna nastavit nejvhodnější a nejšetrnější 
rozhoupávání. Zároveň vyhodnocuje a ukládá do vnitřní paměti výchozí stavy 
dané mechanikou apod. Popsaný princip rozhoupávání vyhovuje všem 
mechanickým a bezpečnostním požadavkům, pro spolehlivý, úsporný provoz 
zvonu imitující klasické ruční zvonění.  



KAPLE POVÝŠENÍ  

SV. KŘÍŽE VE  VELKÉ 
Základní kámen nové kaple, vybudované na místě staré dřevěné zvonice, byl posvěcen a slavnostně 
uložen do země 8. května 1878. I přes velké rozměry kaple (asi 13,5 x 9m) vyrostla hrubá stavba velmi 
rychle, již 19. června 1878 byla na rozestavěné kapli vztyčena báň (osmiboká otevřená lucerna s jehlanem 
zakončeným křížem). Stavba byla dokončena v červnu r. 1879, kdy drahotušský farář a děkan František 
Brossmann získal povolení arcibiskupské konzistoře kapli vysvětit a ročně se zde mohlo sloužit 10 mší. 
Slavnostní svěcení proběhlo 9. července 1879. 
 
Kaple je nebarokní jednolodní stavba s půlkruhovým závěrem má velice dekorativní průčelí. Nade dveřmi 
kaple je umístěn nápis: „Ke cti a chvále povýšení sv. Kříže nákladem obce a dobrodinců Léta Páně 1879.“ 
  
Ve výklencích jsou postaveny sochy Nejsvětější Srdce Ježíšovo (nalevo) a Neposkvrněné Srdce Mariino 
(napravo), umístěné sem v roce 1928 (pořízeny z odkazu Františka Třetiny z č. p. 9). 
 
Původně byl strop kněžiště pokryt nástěnnou malbou znázorňující kalich a hostii mezi liliemi a dvěma 
anděly (jeden s kadidelnicí, druhý s palmovými listy). Malba byla v 70.-80. letech 20. stol. překryta 
jednobarevnou malbou. Vstup na kruchtu s harmoniem je po točitém schodišti vlevo za vstupními dveřmi. 
Na přelomu 70. a 80. let 20. stol. za faráře Víta Josefa Huska, kdy se o kapli staral Josef Frais z Velké č. 
114, byla pod kůrem vpravo od vchodu vytvořena sakristie. 
 
Původní oltář byl odstraněn a dnes je v presbytáři zavěšen pouze obraz s motivem Povýšení Sv. Kříže. Před 
novým dřevěným oltářem je umístěn dřevěný kříž s tělem Krista. V presbytáři byly v roce 1998 umístěny 
také plastiky sv. Cyrila a Metoděje, v lodi plastika Panny Marie Lurdské. 
 
V poslední čtvrtině 20. stol. měla kaple šedou fasádu. V roce 1998 byla již silně poškozena a v průčelí se na 
některých místech pod oprýskanými kusy omítky objevila žlutá barva. Šambrána kolem vchodových dveří 
byla modrá, stejně jako zadní stěna výklenků s plastikami. Na podzim 1999 byla opravena fasáda a střecha 
kaple. Stará omítka byla značně zvětralá a její zbytky musely být otlučeny. Nová fasáda byla natřena 
žlutou a obnovené štukařské prvky bílou barvou. Náklady hradilo město Hranice a renovovaná kaple byla 
slavnostně předána občanům Velké dne 3. prosince 1999. 
 
Před kaplí stojí dvojice soch: vlevo kříž s nápisem „Léta Páně 1886 Nákladem dobrodinců.“ Kříž typově 
odpovídá produkci hranické kamenické dílny Františka Dostala. Vpravo stojí socha sv. Jana Nepomuckého 
s nápisy: „Svatý Jene Nepomucký oroduj za nás“ (čelní strana) a „Nákladem manželů Jana a Františky 
Josefofských z Velké L.P. 1908“(zadní strana). Jan Josefovský (Velká čp. 29), poslední člen starého 
velického rodu, zemřel roku 1915.  
 
V šestiboké dřevěné oplechované věžičce s jehlancovitou střechou, vycházející ze sedlové střechy dva 
metry za průčelním portálem kaple Povýšení Sv. Kříže v obci Velká je zavěšený zdařilý výtvarně řešený 
bronzový zvon z roku 1733. Dolní průměr věnce zvonu je 340mm, hloubka 250mm a celková výška zvonu 
včetně koruny se šesti uchy 310mm. Čepec zvonu je na středu zdobený jednoduchou plastickou linkou a 
přechází do pláště přes druhou souvislou hrubou plastickou linku. Pod linkou, která ohraničuje čepec 
zvonu od pláště je dále mezi dvěma linkami sevřený datační nápis psaný v gotické minuskuli do kterého 
zachází reliéf sv. Floriána, který je vyobrazený jako římský voják s vévodskou čapkou, držící v pravé ruce 
korouhev a v levé má vědro s vodou. Při výrobě zvonu byl reliéf sv. Floriána zobrazen na zvonu, aby 
ochraňoval obec před ohněm, protože je mimo jiné hlavně patronem hasičů. Nápis na zvonu: „S. Floriani 
dorff Welka A. 1733 (Svatému Floriánovi obec Velká 1733)“. Tento zvon je elektrifikován a vyzvání 
v pravidelné hodiny „klekání“ a oznamuje bohoslužby a také úmrtí. 



 
 


