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Zvonkohra

Karlovo náměstí v centru města sloužící jako odpočinková zóna je nyní obohaceno
o další turistickou atraktivitu v podobě ZVONKOHRY.
Náchodskou zvonkohru zhmotnil ve svém návrhu p. Ing. Luděk Bernard z Rokytnice
v Orlických horách. Hlavním dodavatelem celé armatury je Kovolitectví s. r. o., zastou-
pené p. Janem Šedou. Samotná zvonkohra připomíná tvarově bránu, kdy na samém
vrcholu oblouku se skví miniatura náchodského zámku v celé své kráse, pod níž je
zavěšeno 11 zvonků zajišťujících hudební produkci. Celková hmotnost instalace je
úctyhodných 371 kg. Hlavním použitým materiálem při výrobě byla broušená nereza-
vějící ocel. Armatura, v jejím nejvyšším bodě tvořeném věží zámku, dosahuje výšky
4,162 m. Osvětlení celé zvonkohry je řešené zápustnými světly.
Zvonkohru ovládá sofistikovaný systém, který lze řídit přes wifi a mobilní aplikaci. Na-
bízí přehrávání melodií v pravidelně i nepravidelně v nastavených časech, spuštění
či vypnutí zvuku lze provést též pomocí mobilního telefonu. Základní nabídka hudební
produkce v systému obsahuje 15 lidových nebo „umělých" písní, 10 koled a vánočních
melodií dle výběru, v případě kreativního přístupu lze připojit i klávesy a nahrát vlastní
skladbu. Zvonkohra umožňuje i hodinové bití a to ve ¼, ½, ¾ + celá hodina v intenzitě
zvuku max. 80 decibelů přímo u zvonkohry. Se zvyšující se vzdáleností od zdroje síla
hlasitosti produkce samozřejmě klesá.
Slavnostní odhalení proběhlo v roce 2016, při kterém byl vytvořen nový český rekord
v řetězovém zvonění v počtu 297 lidí zvonících na své zvonky procházejících pod zvon-
kohrou.
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Otevírací doba (říjen – duben)                  Otevírací doba (květen – září)
po – pá: 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.   po – pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.
so – ne: 9.00 – 13.00 hod.                              so – ne: 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.00 hod.
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GRAJĄCE DZWONKI 

Rynek im. Karola, stanowiący strefę wypoczynku i rekreacji w centrum miasta, został
wzbogacony o kolejną atrakcję turystyczną – GRAJĄCE DZWONKI.
Autorem projektu nachodzkich dzwonków jest p. inż. Luděk Bernard z Rokytnice w Gó-
rach Orlickich. Głównym wykonawcą dzieła jest firma Kovolitectví s. r. o., którą repre-
zentuje pan Jana Šeda. Dzwonki są wykonane w kształcie bramy, na której wierzchołku
jest umieszczona miniatura nachodzkiego zamku, pod którym zawieszonych zostało
11 dzwonków wydających muzyczne tony. Cały instrument waży aż 371 kg. Głównym
materiałem wykorzystanym przy jego produkcji to stal nierdzewna. Instalacja, której
najwyższym punktem jest wieża zamkowa, ma wysokość 4,162 m. Całość jest podświ-
etlona. 
Dzwonkami steruje system komputerowy, który może być programowany za pomocą
wifi i aplikacji mobilnej. Możliwe jest wykonywanie melodii w równych i nierównych
odstępach czasowych. Odtworzenie lub przerwanie dźwięku może zostać przeprowad-
zone również za pomocą smartfonu. Podstawowa możliwość systemu w zakresie pre-
zentacji muzycznych obejmuje 15 pieśni ludowych, 10 kolęd lub pastorałek, istnieje
również możliwość podłączenia instrumentu klawiszowego i nagrania własnych kom-
pozycji. Dzwonki umożliwiają również wybijanie mijających godzin, z częstotliwością
każdego kolejnego kwadransa oraz pełnej godziny, z głośnością 80 decybeli. 
Dzwonki zostały uroczyście odsłonięte w 2016 roku. 
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Czas otwarcia (październik – kwiecień)      Czas otwarcia (maj – wrzesień)
pon. – pt. 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 godz. pon. – pt. 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 godz.
sob. – niedz. 9.00 – 13.00 godz.                       sob. – niedz. 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.00 godz.


