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Ozvučnicové nádoby byly v Čechách v novější době nejprve zjištěny v klenbě pres
bytáře kostela sv. Bartoloměje v Pošné, o. Pelhřimov. Nález byl publikován v r. 1957 (Petr, 
1957), avšak ještě dlouho poté byl zřejmě považován za jakousi marginální kuriozitu, neboť 
v syntetických pracích, v nichž byl kostel v Pošné jinak způsobem adekvátním jeho význa
mu zastoupen, nádoby zaznamenány nebyly, přestože tvoří integrální součást stavebního 
organismu (Kuthan 1977, 229-230; Poche a kol. 1980, 142-143). Rozměrná akustická 
nádoba osazená ve zdivu, nikoli v klenbě, byla brzy na to nalezena při archeologickém 
výzkumu kostela zaniklého benediktinského kláštera na Ostrově u Davle (Špaček, 1963). 
Další ozvučnice byly zaznamenány až poměrně nedávno v klenbě presbytáře v kostele sv. 
Havla v Myšenci (Varhaník-Zavřel 1989), na nález jednotlivé ozvučnice v kostele Zvěsto
vání P. Marie v Dobrši upozornil. J. Fröhlich (1990), dále byly ozvučnicové systémy zjiš
těny v kostele sv. Martina ve Vrchotových Janovicích (o. Benešov) a v kostele sv. Vojtěcha 
v Jílovém (Jesenský 1995)*. 

Obr. 1. Cheb, kostel minoritského kláítcra, keramická akustická nádoba s proraženým dnem v klenební kápi presbytáře. 

* Nejnověji byly ozvučnice identifikovány na fotodokumentaci rozebírané klenby prebystáře kostela sv. 
Bartoloměje v Červené n. Vltavou (okr. Písek). 
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Obr. 2. Cheb, keramická akustická nádoba s proraženým dnem a dodatečné zazděným hrdlem. Foto 1, 2 J. Varhaník. 

Podrobnější zpracování pozapomenutých akustických nádob, zaznamenaných J. E. 
Wocelem v minulém století ve zdivu rotundy sv. Kříže na Starém Městě pražském (Wocel, 
1865) prokázalo, že jde patrně zatím o nejstarší aplikaci těchto nádob v Čechách, pocháze
jící zřejmě již ze 12. století (Dragoun 1994). 

Výskyt ozvučnic ve zdivu je tedy vzácný, což je ovšem možná zapříčiněno tím, že po 
rezignaci na jejich původní funkci je nelze běžnými metodami povrchového, nedestruktiv
ního průzkumu zaznamenat v důsledku mladších stavebních úprav. Výše uvedené nálezy 
dokládají, že vysledování systémů osazených v klenebních kápích je podstatně snazší, byť 
je mnohdy ztíženo zejména vrstvami zásypů a sutě na rubu kleneb a zaslepením otvorů na 
vnitřní straně. Zarážející byla okolnost, že až do letošního roku nebyl zaznamenán žádný 
systém ozvučovacích nádob na velkých, vyspělými stavebními hutěmi budovaných pres
tižních sakrálních architekturách, kde lze aplikaci tohoto zařízení nejspíše očekávat. Jejich 
klenby, užívané v daleko větším měřítku než u méně významných staveb, osazení vyššího 
počtu nádob umožňovaly, přičemž lze předpokládat i zvýšené nároky na akustické vlast
nosti prostoru u takových budov. Oprávněnost tohoto předpokladu prokazuje nález počet
ného systému ozvučnicových nádob v klenbě presbytáře kostela minoritského kláštera 
v Chebu. 

Půdorys presbytáře kostela sestává ze tří příčné podélných klenebních polí a závěru, 
tvořeného pěti stranami osmiúhelníka. Vznosná architektura presbytáře je navenek zdůraz
něna dvakrát odstupněnými opěrnými pilíři. Dvěma západním polím odpovídá kaple, při
léhající k chóru na severní straně. Kaple je zaklenuta dvěma poli křížové žebrové klenby 
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s hranolovými žebry, které spolu s půlkruhovým portálkem v její západní zdi vedly k dato
vání kaple do 1. poloviny 13. století. Architektonické články presbytáře byly naproti tomu 
obecně považovány za raně gotické z doby výstavby kostela, vymetené písemnými zpráva
mi o velkém požáru v r. 1270 a svěcení na počátku roku 1285 (Lancinger-Heroutová-Ho-
ryna-Líbal 1973, Kuthan 1994, 135-139). 

V klenebních kápích vyzděných z cihel formátu 29,5x13x7 cm byl z původního 
prostoru zjištěn zatím nejrozsáhlejší soubor keramických ozvučnicových nádob v Čechách. 

Existence nádob byla identifikována ve všech třech obdélných polích s tím, že v kaž
dém z nich byly pravidelně rozmístěny pravděpodobně čtyři nádoby. 

Vzhledem k tomu, že výška nádob činí 31 cm, tedy je shodná s tloušťkou klenby, 
mohly být bezpečně identifikovány pouze ty z nich, jejichž dno bylo dříve proraženo. Další 
nepoškozené nádoby mají bezpochyby dno překryto vrstvou malty a tudíž nejsou na rubu 
kleneb povrchovým průzkumem prokazatelné. Jejich existenci lze však právem předpoklá
dat jednak s ohledem na pravidelnost celého systému a rovněž s ohledem na doposud zjiš
těné analogie (Myšenec, Jílové a další). 

Otevřená zůstává otázka osazení těchto nádob v klenbě závěru, kde zatím zjištěny 
nebyly. Vnitřní průměr nádob činí 23-25 cm, délka hrdla 5-6 cm, průměr hrdla 7-8 cm, 
síla střepu byla naměřena 4-5 mm. V jednom případě je nádoba doposud otevřená do 
interiéru presbytáře, hrdla ostatních byla zazděna s použitím úlomku tašky či nevelkého 
kamene. Poněkud složitější otázkou je datování kleneb presbytáře a tedy i v nich osaze
ných nádob. 

Archeologický výzkum Chebského muzea prokázal překvapující skutečnost, že se
verní kaple není původní chrámovou prostorou z doby před polovinou 13. století, ale po
chází až z výstavby po požáru v roce 1270 (Šebesta 1989). Starší zástavbě náležela zeď 
probíhající severojižním směrem, zjištěná v negativu pod podlahou kaple a odpovídající 



nároží halové stavby, asi původně kratšího a nejspíše pravoúhlého presbytáře. Přes archa
ický charakter klenebních žeber je tedy severní kaple současná s presbytářem, čemuž ostatně 
odpovídá shodný rytmus kleneb obou prostor. Trojice opěráků nad kaplí je vyzděna z lo
mového zdiva, na rozdíl od ostatních, jejichž čela jsou opatřena kvádrovým obkladem. Na 
půdě presbytáře je patrná mírně ustupující nadezdívka. Klenební čela stoupají přes uvede
ný ústupek a jejich vrcholy přiléhají k vnitřnímu líci nadezdívky. V místě, kde na původní 
korunu presbytáře přiléhá dodatečně připojená jihozápadní věž, nadezdívka nepokračuje. 
Je tedy zřejmé, že stavbě věže nepředcházela. Přístavba věže, která zaslepila jedno okno 
chóru a východní okno jižní boční lodi trojlodí, je díky nálezům ze sondy, položené v pod-
věžní kapli, dobře datovatelná do doby Karlovy (Šebesta 1989). Tehdy, nebo brzy nato, 
došlo ke zvýšení presbytáře, jeho zaklenutí a osazení ozvučnic. Poněkud neorganická ná
vaznost klenby na svazkové přípory v interiéru rovněž poukazuje k časovému odstupu vzniku 
stávající klenby od nosných prvků. S tímto stavebním zásahem zřejmě souvisí zcela nedáv
no identifikována nestarší dochovaná část krovové konstrukce presbytáře, řazená před rok 
1285 (Udatný 1996). 

Zjištěný ozvučnicový systém tedy s největší pravděpodobností neovlivnil akustické 
vjemy účastníků královského stavebního obřadu Václava II. s Gutou Habsburskou, který se 
v minoritském kostele odehrál v zápětí po jeho vysvěcení v r. 1285. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g 

Funde der akustischen Gefässe in der Kirche des Minoritcnklostcrs in Cheb (Egcr) 

Frügotisches Presbyterium der Kirche des Minoritenklosters in Eger ist aufgrund der schriftlichen 
Quellen in die Zeit zwischen 1270 und 1285 datiert. Im Jahr 1270 wird ein Brand erwähnt und mit dem 
Jahr 1285 ist die Weihung der Kirche verbunden. 

In den Kappengewölben, die aus den Ziegeln 29,5x13x7 cm gemauert wurden, im Dachboden der 
Kirche, wurde das größte Ensemble der akustischen Gefässe in Böhmen festgestellt. 

Die Existenz der Gefässe wurde in allen drei Felder identifiziert und in jedem Feld waren regelmäßig 
wahrscheinlich vier Gefässe plaziert. 

Die Höhe der Gefässe ist 31 cm. Sie ist also mit der Gewölbedicke identisch. Unter diesen Umständen 
konnten nur solche Gefässe identifiziert werden, deren Böden schon früher durchgebrochen wurden. 
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Weitere unbeschädigte Gefässe haben ihre Böden ohne Zweifel mit einer Mörtelschichte überdeckt und 
bei der Besichtigung der Oberfläche sind nicht erkennbar. Ihre Existenz kann man aber aufgrund der 
Regelmäßigkeit des ganzen akustischen Systems und auch aufgrund der bisherigen Analogien (Myšenec, 
Jílové) voraussetzen. 

Technische Daten der akustischen Gefässe: Innendurchmesser 23-25 cm, Halslänge 5-6 cm, 
Halsdurchmesser 7-8 cm, Scherbedicke 4-5 mm. In einem Fall war das Gefäß zum Innenraum des 
Presbyteriums offen. Die Hälse der übrigen Gefässe wurden zugemauert. 

Es handelt sich um den ersten Fund der akustischen Gefässe in einer Klosterarchitektur in Böhmen. 
Diese spezielle Einrichtung kann man in die Zeit Karls IV. datieren. Damals wurde ein Turm erbaut und 
bei dieser Gelegenheit kam es auch zur Erhöhung der Umfassung des Presbyteriums. 

A b b i l d u n g e n : 
1 Cheb (Eger). Kirche des Minoritenklosters. Akustisches Gefäß im Kappengewölbe des Presbyteriums. 

Sein Boden ist durchgebrochen. 
2 Cheb. Akustisches Gefäß mit dem durchgebrochenen Boden und zusätzlich eingemauertem Hals. 
3 Cheb. Presbyterium der Minoritenkirche. Grundrißschema der gefundenen akustischen Gefässe. 




