Zvonička v Bílovicích-Lutotíně
Stavbička pod velkou lípou uprostřed návsi, tvořené
typickými moravskými usedlostmi. Dva kovové pláty
ve tvaru gotického lomeného oblouku nebo rukou
sepjatých v modlitbě, perforované jemným dekorem
čtyřlístku a nesoucí na straně uchycený zvon. Dnes
si bohužel už neuvědomujeme všechny významy,
které měly zvony a zvonění v životě lidí ve městech
i na vesnicích. Kromě funkce časomíry a svolávání
k bohoslužbám má ale vyzvánění i funkci očistnou
a je symbolickým tmelem lokálního společenství.
Bez zvonění jsou lidská sídla jen jakoby nepropojenou
sestavou solitérů.
Zadání
drobná sakrální stavba potvrzující víru v tradice

Belfry in Bílovice-Lutotín
A small structure under a large lime tree in the centre
of a village green formed by traditional Moravian
rural houses. Two metal plates in the shape of
a gothic pointed arch, or hands clasped in prayer,
perforated with fine decoration in the form of a fourleaf clover and supporting a bell attached to the side.
Unfortunately we no longer know the significance that
the bells and bell ringing had for people in their daily
lives in towns and villages. Apart from the function
of marking time and calling worshipers to church,
bell ringing also had aspects of purification and it
symbolically binds the local community together.
Without the chiming of bells it’s as if a settlement is just
a disconnected grouping of solitary houses.

Lokalita
náves obce

Assignment
small sacral building confirming traditional beliefs

Architektura
doplnění parteru návsi s tradiční lidovou architekturou současným sakrálním
artefaktem / jednoduché tvary s gotickým obloukem / zdobení otvory ve tvaru
gotické kvadratury, křížků-čtyřlístků / důraz na odolnost a nenáročnou údržbu

Location
village square

Konstrukce a technologie
konstrukce 15 mm masivní plech / způsob perforace konstrukce pečlivě
vyzkoušen na vzorcích

Autoři Design
Ján Stempel, Jan Jakub Tesař (Stempel Tesař architekti, Praha)
Investor
soukromý dar obci private donation to the village
Náklady Costs
CZK 0,25 mil.
Zastavěná plocha Built-up area
0,7 m2
Hlavní dodavatel Main contractor
Milan Tančin
Projekt Project
2018
Realizace Execution
2018

Architecture
addition of contemporary sacral artifact in the ground floor of traditional folk
architecture / simple gothic arch forms / decorating apertures in the shape
of gothic quadrature, crosses-quatrefoils / emphasis on durability and easy
maintenance
Construction and technology
15 mm solid metal sheet construction / perforation panel construction carefully
sample tested

Situace Site plan
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