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1. Úvod 

Tato práce si klade za cíl sestavit jasný a přehledný návod k údržbě, opravám a 
ochraně zvonů. Je určena zejména pro praktické využití majitelům a uživatelům zvonů 
– jako návod k tomu, aby si jimi vlastněný či spravovaný zvon včetně zvonové soustavy 
trvale udržel v maximální možné míře všechny své vlastnosti. Text je dále určen 
pracovníkům památkové péče jako pomůcka pro hodnocení záměrů oprav či 
restaurování památkově chráněných zvonů. V neposlední řadě mohou text využít 
všichni, kdo se o zvony (a též jejich využití a ochranu) zajímají jako o hudební nástroje 
či uměleckořemeslné historické památky (historici, kurátoři muzejních sbírek, muzejní 
restaurátoři a další). 

Úvod textu je věnován nezbytnému sjednocení a nastavení základní terminologie. 
Následně je stručně popsán zvon, části zvonové soustavy, metody a postupy jejich 
popisu, dokumentace a možnosti výzkumu. Tato část je nezbytná pro sjednocení 
postupů, které hodnotí stav zvonů před i po opravách či konzervátorských zásazích. 
Dosavadní praxe je taková, že nelze vždy dobře porovnat např. konzervátorské zprávy 
o zásahu na zvonu právě z důvodu nejednotné terminologie či opomenutí některých 
charakteristik zvonů. Zcela novým fenoménem v našich podmínkách je popis možností 
určení materiálového složení zvonů a oxidačních povlaků na zvonech. 

Hlavní část textu se zaměřuje na definování činností doporučených nebo naopak 
nepřípustných pro trvale udržitelné fungování zvonu a zachování všech jeho vlastností. 
Zvlášť jsou definovány postupy kontroly zvonové soustavy, údržby, opravy (obnovy) a 
restaurování a to včetně kritérií jejich rozlišení. Autoři uvádějí jak tradiční a dlouholetou 
praxí ověřené postupy, tak i nové a dosud minimálně užívané technologie. 

Text samozřejmě zohledňuje známé a publikované skutečnosti – seznam použité 
a doporučené literatury je uveden. Řada skutečností – v textu uvedených postupů  – 
však vychází zejména z dlouholetých odborných zkušeností autorů a z jejich 
mnohaletého ověřování v praktické péči o zvony a při výzkumu zvonů.  

Text je jedním z výstupů projektu „Kampanologické památky Vysočiny“, který 
finančně podpořilo Ministerstvo kultury v rámci programu NAKI II (č. projektu 
DG18P02OVV056). Projekt realizovalo Muzeum Vysočiny Jihlava a Národní 
památkový ústav v letech 2018-2022. Formálně je text koncipován jako „Památkový 
postup“ ve smyslu příkazu ministra kultury č. 21/2018 pro „Postup schvalování metodik 
a památkových postupů Ministerstva kultury…“. 

 

2. Základní pojmy 
 

2.1. Zvon – definice, využití 

Zvon je specifický hudební nástroj. Vlastní zvon je zpravidla vyroben z kovu a má 
kalichovitý tvar. Ve většině případů je  zvon hlavní částí složitějšího mechanismu, který 
zajišťuje jeho bezpečné a plnohodnotné používání - tzv. zvonové soustavy. 

Zvon (spolu se zvonovou soustavou) je jak hudebním nástrojem, tak i technickou 
a uměleckohistorickou památkou. K základní charakteristice zvonu a zvonové 
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soustavy patří proto zvukové vlastnosti (zvukový obraz) zvonu, materiálové vlastnosti 
zvonu a zvonové soustavy, technické provedení zvonové soustavy a umělecko-
historické provedení zvonu a zvonové soustavy. 

Specifickým typem zvonu je hodinový cimbál. Jedná se o zvon, jehož tvar se blíží 
kulovému vrchlíku (mísovitý tvar) nebo má tvar na výšku „sníženého“ zvonu (obr. 1) 

 

Obr. 1 Hodinový cimbál zvonovitého tvaru z konce 19. století (Nové Veselí). 

 
 

V našich podmínkách je využití zvonu už od nejstarších dob nejčastěji spojeno 
s církevním prostředím – zvonění svolávalo věřící k modlitbě, zvonění zdůrazňuje 
významné okamžiky mše svaté, církevní svátky apod. Běžné je využití zvonů při 
křtech, svatbách a pohřbech. Světské využití zvonů zdůrazňovalo a upozorňovalo na 
významné události, ať už radostné, nebo katastrofické (vítězství v bitvě, ukončení 
války, požár, poprava, vpád nepřátel apod.). V minulosti mělo zvonění i funkci 
magickou – ochranitelskou (např. zahánění bouřky, ochrana před morem). Běžná je i 
signalizační funkce zvonů: zvonění svolávalo k jednání městské rady, ohlašovalo 
začátek trhu, zvony se užívají na lodích, zvonění je signálem při obsluze strojů apod. 
Spíše výjimečné jsou u nás soubory zvonů tvořících zvonohru, umožňující přehrávání 
melodií, popř. koncertní využití. 
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2.2. Další součásti zvonové soustavy 
 

Zvon sám o sobě zpravidla není schopen plnit svoji základní funkci. Aby ji mohl 
vykonávat, tedy aby mohl být zdrojem zvuku, musí být doplněn o další části, které 
spolu s vlastním zvonem tvoří tzv. zvonovou soustavu. Do ní zahrnujeme (viz i obr. 2): 

- srdce zvonu – kované ze železa (dnes z měkké oceli), je umístěno uvnitř zvonu 
a svým úderem při pohybu zvon rozeznívá. V evropských podmínkách je 
přirozenou součástí prakticky všech zvonů. 

- kladivo – kovové, zpravidla ocelové, umístěné běžně vně zvonu (méně často i 
uvnitř zvonu), úderem zvon rozeznívá. Používá se pro signalizaci hodin u 
hodinových cimbálů, objevuje se však i u zvonů, které někdy slouží i k odbíjení 
hodin. 

- hlava (závěs) zvonu – slouží k uchycení zvonu do zvonové stolice. Je buď 
dřevěná nebo ocelová či litinová. Za její součást je nutné považovat i všechny 
její díly, tedy např. šrouby, matice, čepy, kovové pásy, závěsy, třmeny, objímky, 
hřeby apod. 

- části zvonu sloužící k pohonu – u historických zvonů je to obvykle páka s lanem. 
V poslední době pak i elektrický motor s příslušenstvím. 

- ložiska – jsou v nich uloženy čepy hlavy (závěsu) zvonu, umožňují výkyv zvonu. 
 

Obr. 2 Zvonová soustava: 1 – zvon, 2 – srdce zvonu, 3 – kladivo hodin, 4 – hlava 
zvonu (zde ocelová rovná), 5 – kolo elektrického pohonu zvonu (na kole lanko a 
napínací pružina), 6 – páka se závažím k ručnímu pohonu zvonu, 7 – ložiska (Nové 
Veselí, zvon z roku 1947). 
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2.3. Umístění zvonů 
 

Zvon (zvonová soustava) je umístěn ve stavbách různého typu, obvykle tak, aby 
zvonění bylo slyšet v co největší vzdálenosti. Nejčastěji najdeme proto zvony na 
kostelních věžích a vížkách, v kaplích a zvonicích; často pak i na specifických 
objektech, jako jsou radnice, požární zbrojnice, márnice, městské brány, školy, 
kláštery. 

 
Menší zvony jsou do stavby zpravidla zavěšeny buď přímo (ve výklencích nebo 

kapsách ve zdi) nebo s pomocí jednoduchých konstrukcí. Větší zvony jsou zavěšovány 
v samostatné, specializované konstrukci, tzv. zvonové stolici. Ta může být dřevěná 
nebo ocelová. Ve zvonové stolici může být zavěšen jeden nebo i více zvonů (vedle 
sebe i nad sebou – viz obr. 3). Stavba, ve které je zvon umístěn, je věcí nemovitou. 
Zvonová stolice je považována za součást stavby, a je proto také věcí nemovitou. 
Problematika konstrukce, údržby a obnovy zvonových stolic a staveb, ve kterých je 
zvon umístěn, není předmětem tohoto textu – jedná se o specializovanou činnost. 
 

Obr. 3 Umístění zvonů ve zvonové stolici – zde vedle sebe i nad sebou (Nové Město 
na Moravě). 
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3.  Dokumentace a výzkum zvonů 

 

Péče o zvony, zajištění jejich bezproblémového a dlouhodobě udržitelného 
fungování jako hudebního nástroje i jejich zachování jako uměleckořemeslného 
předmětu, památková ochrana zvonů i odborný kampanologický výzkum zvonů 
vyžadují detailní informace o každém zvonu.  

K nim patří jednak informace popisující vlastnosti samotného zvonu, tj. zejména 
rozměrová a tvarová charakteristika zvonu a ostatních částí zvonové soustavy, popis 
uměleckořemeslné výzdoby zvonu (nápisy, reliéfy, profilace linkami a jiná výzdoba), 
zvuková charakteristika zvonu a materiálová charakteristika zvonu (včetně oxidačních 
produktů na povrchu zvonu).  

K popisu každého zvonu dále patří informace o okolnostech vzniku zvonu – 
zasazení zvonu do kulturněhistorického kontextu. To je minimálně jeho datace a určení 
autorství (zvonaře).  

Při dokumentaci a výzkumu zvonů je třeba mít na paměti, že zvony (i veškeré 
s nimi spojené příslušenství, tj. části zvonové soustavy) mohly v minulosti projít i 
významnými opravami a úpravami. Je tedy třeba brát v úvahu skutečnost, že ne 
všechny součásti zvonové soustavy jsou nutně původní (z doby vzniku zvonu) a 
stejného stáří. 

 

3.1. Rozměrová charakteristika zvonu 

K základním vlastnostem zvonu patří jeho rozměrová charakteristika. 
Terminologie k popisu zvonů není zcela ustálená, na obr. 4 a 5 uvádíme proto pojmy, 
které jsou používány nejčastěji. K základním rozměrům, kterými je třeba popsat zvon, 
patří: 

- průměr 
- hloubka (vnitřní výška) 
- výška 
- celková výška (výška včetně koruny) 
- tloušťka věnce (původní tloušťka věnce a tloušťka v místě aktuálního i 

historického úderu srdce, tj. opotřebení). 
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Obr. 4 Části zvonu a srdce: 1 – ucha koruny, 2 – základ koruny, 3 – čepec, 4 – krk, 5 
– bok, 6 – věnec, 7 – dolní okraj, 8 – vnitřní oko pro zavěšení srdce, 9 – řemen 
závěsu srdce, 10 – oko srdce staršího typu, 11 – dřík srdce, 12 – pěst, 13 – výpustka 
(upraveno podle Koukala a kol., 2006). 

 
 

Obr. 5 Základní rozměry zvonu (upraveno podle Koukala a kol., 2006). 
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Technika měření 

U nezavěšených zvonů je měření relativně snadné; měření u zavěšených zvonů 
může být však někdy velmi problematické až nemožné. Problémy způsobuje jak 
špatná fyzická dostupnost zvonu, tak někdy i nemožnost přesného odečtení rozměrů 
(např. při zakrytí části koruny hlavou zvonu). Vždy by však měl být získán alespoň údaj 
o průměru zvonu a hloubce zvonu. 

Měření se provádí běžnými měřidly (svinovací metr, skládací metr), jejich přesnost 
je vzhledem k podmínkám měření, dosahované přesnosti při výrobě zvonů apod. zcela 
dostačující. Problémy může způsobovat jen měření tloušťky věnce: to lze 
nejjednodušeji provést pomocí různých typů nůžkových měřidel (viz obr. 6). 

 

Obr. 6 Nůžková měřidla (pro měření tloušťky věnce zvonu). 

 
 

V principu je detailní rozměrovou charakteristiku zvonu možné získat i technikou 
laserového 3D skenování. V praxi je však tento postup velmi komplikovaný: přístup 
k zavěšeným zvonům je v prostoru zvonic obvykle tak složitý, že v podstatě 
znemožňuje provedení 3D scanu v dostačující kvalitě a v přiměřené době. Techniku 
3D skenování je výhodné využít pro potřeby detailní dokumentace nápisů a výzdoby 
zvonů – tato technika doplní jak fotografickou dokumentaci, tak nahradí i výrobu 
sádrových (nebo jiných) odlitků. Tento postup umožňuje pak mj. vytvoření precizních 
modelů jak detailů, tak i celých zvonů pro potřeby výroby replik apod. (viz obr. 7). 
Technika 3D skenování poskytuje přesné a detailní informace o profilu zvonového 
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žebra. Lze ji pak využít i jako nástroj pro získání dat potřebných k výpočtu přesné 
hmotnosti zvonu.  

 

Obr. 7 Ukázka 3D scanu zvonu – různé pohledy (Kámen; scan O. Hájek). 

 
 

3.2. Popis zvonu a jeho částí 

Při popisu zvonu postupujeme odshora počínaje korunou. „Nahoře“ tak znamená 
v oblasti pod horním okrajem, „na boku“ na stěnách (plášti) zvonu, popis „dole“ 
označuje dolní část zvonu pod věncem až k dolnímu okraji. Popis reliéfní výzdoby na 
bocích začíná vždy na čelní (přední) straně zvonu podle koncepce výzdoby, nikoli 
podle toho, jak je dnes zvon ve zvonové stolici orientován. 

Koruna zvonu slouží k jeho zavěšení, je nedělitelnou částí zvonu. Může být buď 
s uchy (obvykle s šesti uchy, méně často se čtyřmi nebo třemi uchy), se středovým 
sloupkem nebo je to tzv. koruna kruhová (talířová) (viz obr. 8). U malých zvonů má 
koruna podobu plochého čepu nebo sloupku. Koruna v dolní části pokračuje základem 
koruny. Tělo zvonu je označováno jako korpus; rozlišujeme (ve směru shora dolů) jeho 
části: čepec, horní okraj, krk, bok, věnec a dolní hrana (viz obr. 4).  

Při charakteristice zvonu je třeba zaznamenat i litecké vady a příp. snahy o jejich 
odstranění (bubliny, nedolití, závaly, trhliny formy viditelné po odlití, zbytky formy, 
obrábění, odsekávání, broušení nebo soustružení atd.). Mechanická poškození zvonů 
zahrnují nejčastěji výtluk, olámání dolní hrany, poškození koruny (uch) a prasknutí 
zvonu (to nemusí být vždy pohledově patrné, ale lze je zaznamenat ve zvuku zvonu). 
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Zcela zásadní je posouzení výtluku zvonu (a proměření tloušťky věnce), tj. 
opotřebení nebo až poškození zvonu v místě úderů srdce (a to jak v místě stávajícího 
dopadu srdce, tak i historického místa úderu srdce v případě pootočení zvonu). 

 

Obr. 8 Příklady zavěšení zvonu: zleva – zvon s korunou se šesti uchy (Bukov, 1530), 
zvon s kruhovou (talířovou) korunou (Březí, 1990), zvon s korunou v podobě sloupku 
– čepu (Nová Ves u Chotěboře, 1803). 

  
 

Zvony jsou ve většině případů zdobeny, obvykle reliéfní výzdobou, méně často do 
hloubky (při lití i dodatečně rytím nebo vyražením nápisů). Výjimečné bývá zdobení 
zvonů i jinými technikami (barevné úpravy, zlacení, leštění, matování). Nejčastějšími 
motivy výzdoby jsou linky, pásy a ornamentální pásy, nápisy, figurální motivy 
(nejčastěji svaté osoby) ale i rostlinné a jiné motivy, erby, městské znaky, medailony 
atd. Zdobení bývá jak na těle zvonu, tak na uchách zvonu. 

Zajímavostí jsou mladší nápisy na zvonech (jak na vnější části zvonu, tak častěji 
uvnitř zvonu) provedené barvou, křídami (podpisy zvoníků) apod. Mohou být i několik 
set let staré a často poskytují důležité informace např. o rekvizici zvonu, jeho původním 
umístění apod. 

 

Zvon jako celek, nápisy i další zdobení dokumentujeme při popisu zvonu slovně i 
obrazově (fotograficky, kresbou, 3D scanem). Problematická může být interpretace 
povrchově zašlých a znečištěných zvonů: zde pomůže očištění zvonu a jeho nasvícení 
velmi šikmým světlem z různých stran. Lze využít technik zvýraznění reliéfů 
práškovým grafitem a jejich otištěním na přiložený papír; na nepřístupných místech se 
osvědčil postup „otištění“ povrchu zvonu (písma, reliéfu apod.) na měkkou hliníkovou 
fólii (alobal). Špatně interpretovatelné zdobení zvonu lze někdy zčitelnit „vytažením“ 
reliéfu pomocí softwarových úprav z digitálních fotografií nebo z 3D scanu. 
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3.3. Ostatní části zvonové soustavy 

Srdce zvon rozeznívá, je proto po zvonu nejpodstatnější částí zvonové soustavy. 
U srdce rozlišujeme části: oko (příp. úchyt), dřík, pěst a výpustka (viz obr. 9). Vlastní 
zavěšení srdce do zvonu je nejčastěji realizováno koženým řemenem.  

K základní charakteristice srdce patří jeho tvar (srdce s kuželovitou pěstí, 
s homolovou pěstí, srdce roubíkovité, kyjovité, srdce s kulovitou pěstí apod.) a příčný 
profil všech jeho částí. K základní rozměrové charakteristice srdce patří jeho celková 
délka, velikost pěsti a velikost a délka výpustky. Spíše výjimečně bývají srdce zdobena 
nebo opatřena nápisy. Srdce jsou běžně druhotně opravována (překována, doplněna 
novým materiálem nakováním či navařením, nebo naopak zkracována, apod.) – tyto 
změny je třeba při popisu registrovat. 

 

Obr. 9 Ve věži odložená nepoužívaná srdce novějšího typu (s jednou osou otáčení) 
z rekvírovaných meziválečných zvonů: 1 – horní část s otvory pro upevnění řemene, 
2 – dřík, 3 – pěst, 4 – výpustka (Nové Veselí). 

 
 

Historická srdce byla vždy vyráběna kováním z měkkého železa (oceli), novějším 
způsobem výroby bývá výroba ze silného plechu. Tvrdost použitého materiálu je 
základní vlastností srdce. Měření tvrdosti srdce lze provádět i v terénu s dostačující 
přesností (Poldi kladívko a jiné ruční tvrdoměry – obr. 10), vždy je však třeba důsledně 
dodržovat výrobcem tvrdoměru stanovený postup (zejména vyčištění a vybroušení 
měřeného povrchu a měření v dostatečné vzdálenosti od okraje předmětu na rovné 
ploše), jinak jsou odchylky měření velké. Tvrdost je obvykle vyjádřena v jednotkách HB 
(Hardness Brinell, Brinellova metoda). 

 



13 
 

 

 

 

Obr. 10 Digitální tvrdoměr s kontrolním etalonem a pomůcky pro měření tvrdosti na 
plochách s konvexním a konkávním rádiusem. 

 
 

V našich podmínkách jsou zvony téměř výhradně zavěšeny pohyblivě a 
rozeznívány srdcem zevnitř (při zvonění se zvon pohybuje a srdce ve výkyvu udeří do 
jeho vnitřní stěny v nejširším místě úderového okruhu – věnce). Obvykle pouze při 
potřebě odbíjení hodin a v případě zvonových cimbálů je nepohybující se zvon (či 
cimbál) rozezníván úderem kladiva (ať už zvenku nebo zevnitř). Zvony, které jsou 
rozeznívány úderem pohybujícího se srdce o nepohyblivý zvon, jsou u nás zejména 
zvony signalizační. 

 

Typické zavěšení historických zvonů i zvonů moderních je na dubové hlavě 
(výjimečně je i z jiného, měkčího dřeva). Zvon je k hlavě připevněn závěsnými pásy, 
do nichž jsou v dolní části vloženy skoby. Ucha koruny by měla být do hlavy částečně 
zadlabána. 

Závěsné pásy jsou v horní části spojeny příčně přes hlavu sponou; společně se 
skobami a sponami tvoří závěsné pásy tzv. třmen. Závěsné pásy jsou obvykle 
zajištěny maticemi. Příčně přes závěsné pásy jsou někdy pro zpevnění vedeny 
vodorovné pásy. Pokud má koruna tvar sloupku, je do hlavy zapuštěna celá. Novější 
zvony s kruhovou (talířovou) korunou jsou pomocí šroubů nebo skob připevněny přímo 
k hlavě. Hlava může být i ocelová (kovaná, nýtovaná, svařovaná apod.) nebo litinová. 

Pohyb zvonu ve zvonové stolici zajišťují čepy (železné), vsazené po stranách do 
hlavy; ty jsou u větších zvonů zajištěny šrouby, okraj hlavy je kolem čepu chráněn 
okováním (objímkou). U menších zvonů může být čep jen naražen do dřeva. 
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Zvon je rozhoupán pomocí páky (ráhna), která je připevněna třmeny. Páka může 
být u větších zvonů i oboustranná nebo jich může být víc. Je-li zvon pohybován 
elektricky, je součástí hlavy hnací kolo nebo kotva lineárního motoru. 

Zvonové hlavy bývají poměrně často zdobené nebo opatřené nápisy. Jedná se 
také o jednu z mála částí zvonové soustavy, kterou lze datovat exaktními metodami 
(dendrochronologie). Samostatným problémem je typologie zvonových, zejména 
dubových hlav, jejich tvarosloví umožňuje rámcové časové zařazení. Detailní rozbor 
této problematiky je už mimo zaměření tohoto textu; popisu a dokumentaci zvonové 
hlavy je však třeba věnovat stejnou pozornost jako samotnému zvonu. Vždy je ale 
třeba brát zároveň v úvahu, že zvonová hlava nemusí být (a často není) časově 
odpovídající zvonu. 

 

Čepy zvonové hlavy se pohybují v ložiscích. Dříve to byla obvykle různá, 
aktuálním podmínkám přizpůsobená ložiska kluzná (železná, méně často i bronzová). 
Moderní uložení zvonu využívá ložiska valivá. Méně častým řešením je použití 
převalovacích ložisek, kdy je pohyb ozubeného čepu veden přes ozubené půlměsíčité 
lože. Vzácně se dochovalo historické uložení tzv. na rohatinách, které rotační pohyb 
převádí na valivý (kývavý). 

 

Typický pohon zvonu je lidskou silou pomocí lana (výjimečně řemene či řetězu) 
přes páku zvonu. Lano zvonu je někdy vedeno na poměrně velkou vzdálenost, pak 
mohou být součástí zvonové soustavy i různé typy průchodek (dřevěných, skleněných 
apod.), kladky nebo kola. Výjimečné je rozeznění zvonu šlapáním shora na páku 
(nebo na hlavu). 

Pro každý zvon je z hlediska životnosti a hudebně akustických výsledků nejlepší 
ruční zvonění. U památkově chráněných zvonů je tento způsob jednoznačně 
nejvhodnější a měl by být tedy i jediným přípustným způsobem rozeznívání. 

Z provozně-organizačních důvodů je dnes běžné využití elektromotorů pro pohon 
zvonů. Rotační elektromotory převádějí pohyb na zvon pomocí řetězu nebo ocelového 
lana na hnací kolo, které je součástí hlavy zvonu. Méně běžné a zastaralé je použití 
rotačního elektromotoru s ojnicí (převod napevno). V současné době se často 
používají též  lineární motory (bezdotykový způsob pohonu). Běžné je zachování 
možnosti ručního zvonění i při použití elektromotoru.  

Součástí pohonu zvonu může být u starších systémů tzv. zachycovač srdce – 
slouží k omezení pohybu srdce před dostatečným rozhoupáním zvonu a po vypnutí 
pohonu (zabraňuje zbytečným nepravidelným úderům srdce na jednu stranu zvonu). 
Západka v zachycovači srdce drží srdce zvonu v pevné poloze (zvon nezní, přestože 
se pohybuje), dokud není (mechanicky nebo elektromagnetem) po dosažení 
požadovaného výkyvu srdce ze západky uvolněno. Po vypnutí pohonu a snížení 
výkyvu je srdce opět zachyceno. 

 

3.4. Zvuková charakteristika zvonu 
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Zvukový obraz zvonu je jeho základní vlastností, a měl by být proto součástí každé 
dokumentace zvonu – ať už při jeho výzkumu nebo při potřebě dokumentace před a 
po restaurátorském zásahu. Popis zvukového obrazu je věcí specialisty 
(kampanologa). Součástí dokumentace by měla být nahrávka zvonění (popř. alespoň 
několika úderů srdcem), dnes již snadno proveditelná digitálním diktafonem, popř. 
mobilním telefonem. 

Obecně přijímanou normou při popisu zvukových vlastností zvonu je česká 
kolaudační směrnice z roku 1959 nebo německé tzv. Limburské směrnice z roku 
1951.1 

Jako nejčastější hudební charakteristika zvonu se udává hlavní tón (též nárazový 
tón, základní tón). Kromě tradičního názvu hlavní tón se někdy setkáváme i s 
označením „nominál“, převzatým z němčiny. Vzhledem k tomu, že v anglosaské 
oblasti se jako „nominál“ označuje horní oktáva, nedoporučuje se výraz „nominál“ 
používat. 

Hlavní tón je zvuk, který se prosazuje s největší intenzitou a který při zvonění po 
úderu srdce slyšíme. K hlavnímu tónu se vztahují všechny další alikvotní (principálové 
a mixturové) tóny. Na rozdíl od alikvotních tónů nejde o fyzikálně měřitelný jev (tón), 
vznikající chvěním zvonu, ale o subjektivní vjem lidského ucha. Hlavní tón leží většinou 
o oktávu níže než horní oktáva. 

Ve zvukovém obrazu zvonu rozlišujeme: 

1) Principálové tóny 

PRIMA – základní tón, přímo související s velikostí zvonu. Někdy bývá mylně 
zaměňována s hlavním tónem. SPODNÍ OKTÁVA – zní oproti primě o oktávu 
níž a dává zvonu potřebný uzemňující fundament. 

MALÁ TERCIE – nachází se nad primou a dodává zvonu jeho typický mollový 
charakter (tónorod) 

ČISTÁ KVINTA – je umístěná nad tercií, je velmi důležitá pro upevnění 
vnímání jednoznačnosti tóniny.  

HORNÍ OKTÁVA – je nejvíce sledovaným alikvotem, jeho intervalová odchylka 
je ve většině případů rozhodující pro určení hlavního tónu zvonů velkých a 
středních velikostí. Přibližně od tónu c3 nahoru přebírá tuto funkci prima. 

 

2) Mixturové tóny 

                                            
1 V českém překladu byly s komentářem publikovány roku 2009: LUNGA, Radek (ed.), Limburské 
směrnice pro posuzování zvuku nových zvonů (1951). Zprávy památkové péče 2009, roč. 69, č. 1, s. 
51–53. V témž časopisu je s komentářem publikována československá směrnice: LUNGA, Radek, 
VÁCHA, Petr (ed.). Základní směrnice pro kolaudaci zvonu. Zprávy památkové péče 2009, roč. 69, č. 
1, s. 53–55. 
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DECIMA – bývá mollová nebo durová. 

UNDECIMA – vyskytuje se u zvonů některých dílen  

DUODECIMA – většinou velmi výrazně znějící alikvot, mající nezanedbatelný 
vliv na celkové zabarvení zvuku zvonu. 

SUPEROKTÁVA – završující interval dodávající zvuku zvonu potřebné 
„stříbro“. 

 

K určení zvukového obrazu zvonu se používají ladičky (obr. 11) nebo specializovaný 
software (obr. 12), často i jejich kombinace. 

 

Obr. 11 Použití Barthelmesovy zvonařské ladičky. 

 
 

Speciální kampanologické neboli zvonařské ladičky (např. od firmy Barthelmes) 
jsou laděné podle základní frekvence a1 = 435 Hz. Jedná se o ocelové U ladičky 
s posuvnými jezdci. Sada ladiček je k dispozici pro tóny v rozsahu od C (64,7 Hz) do 
a4 (3480 Hz) a je kalibrována pro měření s přesností na dvě šestnáctiny půltónu 
(rozestup rysek na rameni ladičky je však dostatečně velký na to, aby se prakticky dalo 
počítat se samotnými šestnáctinami). 
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Obr. 12 Výsledek vyhodnocení zvukového obrazu pomocí programu Wavanal. 

 
 

V popisech zvukového obrazu nebo kolaudačních protokolech se setkáváme až s 
trojím způsobem zápisu odchylek: jako osminy tónu, šestnáctiny tónu a šestnáctiny 
půltónu. Přestože jde pouze o formální záležitost (odchylka daného tónu zvonu 
zůstává pořád stejná) a někdy jen o dezinterpretaci toho, jak je kalibrována ladička, 
nebo o setrvávání na archaickém způsobu zápisu, je nutno vždy důsledně vyžadovat 
a uvádět, v čem je odchylka zapsána. Doporučuje se odchylky uvádět v šestnáctinách 
půltónu (současná praxe česká a německá). 

 
Počítačová analýza zvuku zvonu se provádí např. s využitím metody konečných 

prvků (FEM) a rychlé Fourierovy transformace (FFT). U nás je v současnosti 
nejrozšířenější freewarový program Wavanal – tento specializovaný software funguje 
jako frekvenční analyzér a dokáže z nahrávky rozložit zvuk zvonu na jednotlivé alikvoty 
a přiřadit jim i jejich intervalové zařazení (prima, tercie atd.). Práce se softwarem se 
může jevit jako jednodušší, jako každý software má však svá omezení a problémy. Ty 
jsou největší u zvonů s komplikovaným zvukovým spektrem s velkými odchylkami. 
Software je proto vhodné používat jako pomocný nástroj; pro kvalitní popis zvukového 
obrazu zvonu je vždy nejpodstatnější zkušenost a znalosti vyhodnocujícího 
kampanologa. 

 

Erudované posuzování zvukové stránky zvonů je poměrně komplikovaná 
záležitost, která vyžaduje po posuzovateli kromě hudebně teoretických znalostí i 
vynikající analytický sluch. Nezbytná je i dobrá intuice, která mu pomůže se správně 
zorientovat v často velmi spletitých zvukových obrazcích a tím zaručit i dobrý souzvuk 
budoucích souborů zvonů. 
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3.5. Materiálová charakteristika zvonu 

 

Materiálová charakteristika zvonu (analýza chemického a příp. i fázového složení 
zvonu) patří k základním vlastnostem zvonu, do značné míry určuje i jeho zvukové 
vlastnosti. Materiálová charakteristika by tedy měla součástí každého detailnějšího 
popisu zvonu, a to jak při teoretickém kampanologickém výzkumu, tak (a zejména) i 
v případě jeho restaurování. 

 

Technika provedení materiálové analýzy zvonů se liší podle typu zvonu a dále 
podle možnosti (nemožnosti) destrukčně odebrat ze zkoumaného zvonu vzorek 
k analýze. 

 

Prakticky všechny funkční zvony jsou vyrobeny z kovů, a to buď čistých, nebo 
jejich slitin. Naprostá většina zvonů je pak vyrobena z některého ze tří kovů-slitin: 

- bronz (zvonovina) – tj. slitina Cu s cca 19–22 hmot. % Sn a obvykle s příměsemi 
Pb, Sb a Fe v množství do několika hmot. % a s příměsemi Ag, As, Bi, Ni aj. Za 
ideální slitinu pro výrobu zvonů (tzv. zvonovinu) je dnes považována čistá slitina 
Cu-Sn v poměru 78 : 22 hmot. %; veškeré další příměsi (nad 1–2 %) jsou 
z hlediska zvukových i mechanických vlastností zvonu považovány za škodlivé.  

- železo – tj. slitina Fe s C (ocel, litina) 
- zinek – někdy s příměsemi Cu a Al (do několika hmot. %). 

Jen opravdu výjimečně a pro často atypicky využívané zvony jsou používány i jiné 
kovy: mosaz (slitina mědi se zinkem) nebo měď. Za naprosto raritní lze považovat 
spíše drobné zvonky zhotovené ze zlata či stříbra. Všechny kovové zvony lze 
v principu analyzovat stejnými metodami. 

 

Pouze ve výjimečných případech je možné ze zvonu destrukčně odebrat vzorek, 
který bude analyzován. Tento postup lze volit v případě, že je zkoumán zvon už 
podstatným způsobem poškozený, fragmentární materiál z archeologických výzkumů, 
případně zlomky z rekvírovaných zvonů. Odebírané množství se řídí použitou metodou 
analýzy (viz dále) a pohybuje se od několika gramů do cca desetiny gramu.  

Odběr vzorku lze provést buď odvrtáním, nebo odbroušením – získán je pak jemný 
prach (piliny). Vzhledem k vysoké tvrdosti zvonoviny je k odběru nejvhodnější 
diamantový vrták. Pokud je to však možné, lze doporučit odebrání kompaktního vzorku 
odlomením, odseknutím příp. odříznutím (diamantovým nebo karborundovým 
kotoučem) – na takovém vzorku lze pak provést i (optický) metalografický výzkum. 

 

V naprosté většině případů je ovšem možné materiálové složení zvonu zkoumat 
pouze nedestrukčními metodami (tedy bez odběru vzorku ze zvonu). 
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V principu lze k chemické analýze kovových zvonů použít řady metod, v dnešní 
době jsou využívány tyto: 

 „Klasická“ analýza mokrou cestou  – dnes už je používána spíše výjimečně. 
Vyžaduje poměrně velké množství destrukčně odebraného vzorku, je časově 
náročná, a tedy i finančně nákladná. 

 Metody optické emisní spektrometrie – jejich výhodou je zejména nízká cena a 
rychlost. Množství potřebného vzorku k analýze je relativně malé, některé 
přístroje jsou i mobilní a umožňují pak analýzu bez vlastního odběru, přímo v 
terénu. Nevýhodou je nižší přesnost a správnost analýz. Problematické je u 
většiny přístrojů stanovení vyšších obsahů Sb. 

 Pro stanovení obsahu prvků, jejichž obsah ve zkoumaném vzorku je nízký (X 
hmot. % až cca X ppm), lze využít metody AAS, ICP apod. – vyžadují destrukční 
odběr vzorku a jeho převedení do roztoku.  

 Metody elektronové mikroskopie a elektronové mikroanalýzy (EDX a WD 
analýzy). Vyžadují destrukční odběr vzorku, jeho množství může být i velmi 
malé – omezení velikosti vzorku je dáno spíše nutností reprezentativnosti a 
potřeby s materiálem manipulovat při přípravě. Ve většině případů lze za 
dostačující považovat vzorek o velikosti kolem 5 mm. Ze vzorku je třeba připravit 
klasický metalografický nábrus (dnes prakticky výhradně zalitím do epoxidové 
tablety s následným broušením a leštěním, obr. 13). Vlastní analýza je zcela 
nedestruktivní – vzorek lze tedy následně archivovat a příp. použít pro další 
výzkum. Mimo chemického složení umožňuje metoda i výzkum strukturních 
vlastností a fázových vztahů. Meze stanovitelnosti u EDX analýz se pohybuje 
v 0,X %; u WD analýz je i o několik řádů lepší. 
V případě, že je ze zvonu možné odebrat vzorek, je nejvhodnější metodou 
elektronová mikroskopie a mikroanalýza. 
 

Obr. 13 Vzorky zvonoviny zalité do nabroušených epoxidových tablet – materiál 
připravený pro výzkum elektronovou mikroskopií a EDX analýzami. 
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 Metody XRF spektroskopie – základní předností těchto metod je 
nedestruktivnost. V laboratorní variantě vyžadují obvykle úpravu vzorku, příp. 
jeho odběr. Ruční XRF přístroje (pXRF) umožňují analýzu přímo v terénu; jsou 
vhodné i pro práci v často stísněných podmínkách zvonic, umožňují relativně 
bezpečnou práci i ve výškách apod. (obr. 14). Vlastní analýza negeneruje žádné 
náklady; měření je rychlé (řádově desítky sekund). 
Přesnost a správnost pXRF přístrojů je pro potřeby analýz zvonů vyhovující (u 
makroprvků řádově 0,X hmot. %); lze však doporučit průběžnou kontrolu 
měřením standardů známého složení a příp. následný přepočet naměřených 
dat. 
Základním problémem pXRF analýz (zejména těch, které jsou prováděny v 
terénu) je kontaminace, příp. oxidace povrchu zvonů. Před měřením je 
nezbytně nutné měřenou plochu důkladně mechanicky očistit nejen od prachu, 
trusu apod., ale odstranit i veškeré oxidační produkty. To lze nejlépe provést 
ruční modelářskou bruskou s diamantovým nebo karborundovým brusným 
kotoučem (nikoli s ocelovým nebo mosazným kartáčem); čištěná plocha může 
být i relativně malá (cca 1–2 cm2 – podle použitého přístroje pXRF). V případě 
nouze (např. špatná dostupnost zvonu) lze měření provést na věnci v místě 
současných úderů srdce, které bývá obvykle neznečištěné a bez oxidačních 
produktů. Obvykle je však toto místo kontaminováno Fe, které pochází z otěrů 
srdce. 
Bez důkladného očištění měřeného místa přesnost i správnost pXRF měření 
dramaticky klesá (běžné jsou odchylky o X až X0 hmot.% od reálné hodnoty). 
 
Metodu pXRF lze doporučit jako základní metodu materiálového výzkumu 
zvonů ze zvonoviny, zinku a příp. jiných barevných kovů. Není vhodná pro 
analýzy ocelových (železných) zvonů (přístroj neumožňuje stanovení obsahu 
C). 
 

Obr. 14 Měření materiálového složení zvonoviny ručním XRF spektrometrem. 
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Pokud je to možné, měla by chemická analýza zvonu být doplněna také o 

metalografické studium fází hmoty zvonu a jejich vzájemných vztahů. Tyto výzkumy 
umožňuje elektronová mikroskopie (viz výše) a dále metody optické mikroskopie 
v odraženém světle. 

 
 

3.6. Oxidační povlaky na povrchu zvonů  - složení a metody analýz 

 

Povrch všech zvonů se působením vnějších činitelů pokrývá druhotnou vrstvou. 
Ta je složena ze směsi oxidačních produktů vlastního tělesa zvonu a z částic 
usazených na zvonu z okolního prostředí. Pokud tato vrstva není příliš silná a 
nezvětšuje se, lze ji na zvonu tolerovat; do určité míry může dokonce zvon chránit před 
dalšími negativními vlivy okolního prostředí. Zároveň může být na povrchu zvonu 
žádoucí z estetických důvodů (ušlechtilá patina) – na zvonu může být při 
restaurátorském zásahu i aktivně vytvořena. Silnější druhotná vrstva na povrchu zvonu 
má však jednoznačně na zvon negativní vliv: snižuje jeho estetickou hodnotu, stírá 
čitelnost nápisů i dalších zdobných prvků, může být příčinou zrychlení koroze zvonu a 
v extrémních případech má i negativní vliv na zvukové vlastnosti zvonu. 

Před restaurátorským zásahem je proto vysoce žádoucí určit složení zejména 
druhotně vzniklé vrstvy na povrchu zvonu a teprve na základě tohoto rozboru následně 
určit způsob a intenzitu jejího odstranění. 

Složení oxidační povrchové vrstvy je ovlivněno jak okolním prostředím, tak 
materiálovým složením zvonu. Zatímco ocelové (železné) a zinkové zvony mají na 
povrchu relativně stabilní a předem predikovatelné oxidační produkty (hydratované 
oxidy a hydroxidy Fe v případě ocelových (železných) zvonů a uhličitany a 
hydratované uhličitany Zn v případě zinkových zvonů), je fázové složení oxidačních 
produktů na bronzových zvonech podstatně pestřejší. 

Na bronzových zvonech byly dosud zjištěny tyto oxidační produkty: tenorit, kuprit, 
malachit, azurit, antlerit, brochantit, chalkantit, ktenasit, posnjakit, atacamit, moolooit, 
hydratovaný kyanid Cu, oxaláty K-Cu. 

Mechanickou příměs v oxidačních produktech tvoří: biotit, muskovit, křemen, 
sádrovec, anhydrit, tochilinit, kalcit, montmorillonit, plagioklas, struvit, wedelit, RTG 
amorfní fáze blíže neurčené. 

Nejintenzivnější tvorba oxidačních produktů byla prokazatelně zjištěna na zvonech 
silně znečištěných ptačím trusem (vznikají organické fáze s Cu) nebo na zvonech 
znečištěných hydroxidy Ca (vápnem) – tvoří se hydroxidy a uhličitany Cu nebo 
v případě zinkových zvonů uhličitany Zn. Intenzita oxidace povrchu zvonu je dále silně 
ovlivněna vyšší vzdušnou vlhkostí nebo vystavením zvonu alespoň občasným 
srážkám. 

Fázové složení oxidačních povlaků na povrchu zvonů lze určovat řadou 
analytických metod. Složení oxidačních povlaků je i na jednom konkrétním zvonu velmi 
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proměnlivé: je to dáno lokálním působením vnějších činitelů, které oxidaci způsobují 
(např. znečištění zvonu jen v určitých místech), příp. i odlišnými podmínkami, které 
jsou na povrchu a uvnitř zvonu. Vzhledem k tomu, že materiálu (oxidačních produktů) 
k rozboru je možné obvykle získat jen malé množství (řádově 0,X g a méně), lze ke 
stanovení složení oxidačních produktů na povrchu zvonů doporučit využití zejména 
těchto metod: 

- rentgenová prášková difrakce – vyžaduje pouze minimální množství materiálu 
k analýze. Poskytuje informace o kvalitativním a ve většině případů zároveň i 
(alespoň orientační) údaje o kvantitativním složení oxidačních povlaků. Metoda 
neumožňuje determinaci amorfních fází. Jedná se o „metodu první volby“. 

- pro ověření přítomnosti konkrétních fází zjištěných metodami rentgenové 
práškové difrakce lze doporučit využití metod infračervené spektroskopie (zejm. 
FTIR ve variantě ATR), příp. metody Ramanovy spektroskopie, 

- doplňující informace k fázovému i chemickému složení oxidačních produktů 
mohou poskytnout metody elektronové mikroskopie a mikroanalýzy. 

 

4. Ochrana zvonů (kontrola, péče, údržba, restaurování) 

 

Ochranou zvonů rozumíme obecně veškeré činnosti, jejichž smyslem a výsledkem 
je prodloužení doby, po kterou je zvon plně funkční a zachovalý ve své původní 
podobě. Jako každý lidský výtvor, tak i zvon podléhá od okamžiku svého vzniku 
působení vnějších činitelů, které z dlouhodobého hlediska vedou k jeho degradaci. 
Tyto faktory jsou jak vysloveně antropogenní (např. zvonění), tak i na člověku 
nezávislé (oxidace povrchu zvonu apod.). Je třeba si uvědomit, že k degradaci zvonu 
bude docházet vždy, smyslem ochrany zvonů je však tyto procesy omezit v maximální 
možné míře a zvon zachovat v provozu co nejdéle. Že je to reálné, dokládá existence 
středověkých a stále plně funkčních zvonů i na našem území. 

 

Při péči o zvon je nutné ho chápat v jeho komplexnosti – tedy jako funkční hudební 
nástroj a zároveň jako uměleckohistorický a řemeslný doklad doby. Snahou veškeré 
péče o zvony tedy musí být zachování jak hudebně-zvukové funkce zvonu, tak i jeho 
fyzického vzhledu. Zvon by měl být nejen fyzicky zachován, ale měl by být trvale 
schopen plnit i svou funkci hudebního nástroje. 

 

Zvony mohou být předmětem ochrany dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči – mohou být kulturní památkou. Obvykle (je-li zavěšen) je zvon 
chápán jako součást stavby, a pokud je tedy taková stavba (kostel, kaple apod.) 
kulturní památkou, je za kulturní památku považován současně i zvon. Zvon však 
může být kulturní památkou (movitou) i nezávisle na objektu, ve kterém je umístěn. 
Není-li zvon zavěšen, ale je ve stavbě volně umístěn (např. položen na podlaze 
zvonice), není kulturní památkou ani v případě, že památkově chráněná je budova, ve 
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které se zvon nachází. Je zde však třeba rozlišovat, zda se jedná o zvon svěšený 
místní, nebo přenesený odjinud a jen deponovaný. 

V případě, že zvon je kulturní památkou, je za kulturní památku považována celá 
zvonová soustava (tj. včetně srdce, závěsu srdce, hlavy atd. – tyto části jsou 
považovány za součást zvonu). Zvonová stolice je (ve většině případů) pokládána za 
součást stavby.  

Veškeré práce na zvonové soustavě, které mají charakter restaurování nebo údržby 
(viz kap. 4.4.), podléhají u památkově chráněných zvonů podmínkám, které vydává 
příslušný orgán státní památkové péče, a to obvykle formou závazného stanoviska 
(rozhodnutí).  

Zároveň je ale vhodné si uvědomit, že každý zvon, a tedy nejen zvon, který je 
kulturní památkou, je specializovaným a jedinečným originálem – uměleckořemeslným 
výtvorem. Odhaduje se, že v době válečných rekvizic bylo v českých zemích zničeno 
přes 80 % zvonů (i když se konkrétní čísla v různých regionech liší). Všechny 
dochované i nově vzniklé zvony tedy představují unikátní doklad doby a jako takové 
zasluhují odpovídající údržbu a ochranu. Odborně podloženou péči je nutné věnovat 
jak zvonům památkově chráněným (u kterých to vyžaduje zákon), tak i všem zvonům 
ostatním. 

 

4.1. Kontrola zvonů 

 

Zvony i jejich příslušenství vyžadují průběžnou kontrolu. Tu rozdělujeme podle 
způsobu provádění na kontrolu pohledem, poslechem a kontrolu fyzickou (ohledání).  

 

Frekvence – typ 
kontroly 

Jak Co Poznámka 

Častá (nejlépe po 
zimě a před zimou) 

pohledem, bez 
zvonění  

celkový stav 
zvonové soustavy 
a zvonové stolice, 
stav věže či 
prostoru pro zvony 

fyzická a statická 
neporušenost aj. 

Častá pohledem, bez 
zvonění 

kontrola výtluku posouzení stavu 
v porovnání s 
minulostí 

Častá pohledem, bez 
zvonění 

kontrola zavěšení 
srdce 

posouzení stavu 
v porovnání s 
minulostí 

Častá pohledem, bez 
zvonění 

kontrola stavu 
provazu a páky 

fyzická 
neporušenost 

Častá pohledem, bez 
zvonění 

kontrola stavu 
pohonu a převodů 

fyzická 
neporušenost 
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Častá pohledem, při 
zvonění, a 
poslechem (rázy, 
slyšitelné pazvuky) 

kontrola zvonové 
stolice  

vibrace, stabilita 
apod. 

Častá pohledem a 
poslechem, při 
zvonění 

kontrola 
zachycovače srdce 

 

Častá pohledem a 
poslechem, při 
zvonění 

kontrola 
pohyblivých částí 
(ložiska aj.) 

 

Častá poslechem a 
pohledem, při 
zvonění 

kontrola pohonu a 
převodů 

 

Častá poslechem, při 
zvonění 

kontrola zvuku 
zvonu 

posouzení změn 
ve zvuku, 
vyznívání, příp. 
pazvuky 

Častá pohledem a 
fyzicky, při zvonění 

kontrola činnosti 
celé zvonové 
soustavy 

celek by měl mít 
klidný, plynulý 
chod 

 

 

 

 

Frekvence – typ 
kontroly 

Jak Co Poznámka 

Periodická fyzicky, bez 
zvonění 

kontrola výtluku 
zvonu 

měřením 

Periodická fyzicky kontrola místa 
dopadu srdce 

ručním pohybem 
srdce 

Periodická fyzicky, pohledem, 
bez zvonění 

kontrola zavěšení 
srdce 

ručně – kontrola 
pohybu srdce 
v určené rovině; 
pohledem – stav 
koženého řemene 
pro zavěšení srdce 

Periodická fyzicky, bez 
zvonění 

kontrola dotažení 
šroubů šarnýru 
srdce 

 

Periodická fyzicky, bez 
zvonění 

kontrola stavu 
koženého řemene, 
šroubů 
upevňujících srdce 
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k řemeni (zavěšení 
srdce) 

Periodická fyzicky, bez 
zvonění 

kontrola zavěšení 
zvonu k hlavě 
(pevnost dotažení) 

ručně – 
zacloumáním 
zvonem 

Periodická fyzicky, bez 
zvonění 

kontrola dotažení 
spojů v hlavě 
zvonu 

kontrola dotažení 
šroubů, pevnosti 
skob a dalších 
upevňovacích 
prvků 

Periodická fyzicky, bez 
zvonění 

kontrola tuhosti 
spojů páky  

 

Periodická fyzicky, bez i při 
zvonění 

kontrola chodu 
lana-provazu 

včetně kontroly 
průchodek, kladek 

Periodická pohledem kontrola fyzického 
vzhledu zvonu 

posouzení 
mechanického 
znečištění, oxidace  

Periodická pohledem, fyzicky kontrola stavu 
dřevěných částí 
zvonové soustavy 

posouzení stavu a 
příp. poškození 
vlivem hmyzu, 
hub, 
povětrnostních 
podmínek apod. 

Dle zákonných 
požadavků na 
revize el. zařízení 

fyzicky kontrola pohonu elektrickou část 
pohonné soustavy 
může kontrolovat 
pouze osoba 
s příslušným 
oprávněním 

Periodická pohledem a 
fyzicky, bez 
zvonění i při 
zvonění 

kontrola pohonu posouzení stavu 
řetězu, lanek, kol 

Periodická fyzicky kontrola mazání 
ložisek 

ložiska hlavy, popř. 
pohonu 

 

Četnost provádění kontrol nelze obecně určit – vždy bude záviset na konkrétních 
podmínkách: zejména na stavu samotného zvonu a celé zvonové soustavy, 
výjimečnosti zvonu, jeho případné památkové ochraně, četnosti zvonění, způsobu 
zvonění (ručně vs. elektricky), délce zvonění apod. V případě každodenního nebo jinak 
relativně častého zvonění lze doporučit běžnou (častou) kontrolu před a při každém 
zvonění; periodickou kontrolu pak v intervalu 2–4× ročně (nejlépe před zimou a po 
zimě, před létem a po létě). Nově zavěšené zvony či zvony po změně ve zvonové 
soustavě (např. výměna hlavy, nové natočení zvonu) vyžadují z počátku velmi častou 
kontrolu, především z důvodu sesychání dřevěných prvků a sesedání ocelových a 
dřevěných částí soustavy.  
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4.2. Péče o zvony 

Pro účely tohoto památkového postupu rozumíme péčí o zvony takové činnosti, 
které udržují zvonovou soustavu ve funkčním stavu, ale zároveň nijak nemění stávající 
vzhled zvonové soustavy a samozřejmě tedy ani její zvukové vlastnosti a fyzickou 
podstatu. Péče o zvony, které jsou památkově chráněné, nevyžaduje za běžných 
okolností vyjádření orgánů památkové péče. I činnosti, kterými rozumíme péči o zvon, 
však mohou být ve zvláštních případech a u konkrétního zvonu určeny orgány 
památkové péče. 

K péči o zvon patří zejména: 

- průběžná kontrola celé zvonové soustavy (viz kap. 4.1.), 
- udržování celé zvonové soustavy a prostoru zvonice (zvonového patra) 

v čistotě. Mimo běžného znečištění prachem apod. jsou pro prostory se zvony 
typickým mechanickým znečištěním trus ptáků (holubů) a netopýrů, mrtvolky 
ptáků, hmyzu, stará ptačí a vosí hnízda apod. Toto znečištění působí 
degradačně na zvonovou soustavu, ale z hygienických důvodů může být 
nebezpečné i pro osoby, které se pohybují v prostoru zvonového patra. Je proto 
preventivně žádoucí zabránit pronikání např. holubů do objektu. Významné je i 
odstranění zbytků stavebního materiálu z věží – může být zdrojem prachu, staré 
stavební dřevo je rizikové z pohledu šíření dřevokazných hub, hmyzích škůdců 
apod. 

- maximální možné omezení působení povětrnostních vlivů na zvonovou 
soustavu. Vystavení zvonu povětrnostním vlivům je obvykle určeno už typem 
objektu, místem a způsobem zavěšení zvonu apod., které v rámci péče o zvon 
nelze měnit. Je však nutné kontrolovat a udržovat řádný stav objektu i 
s ohledem na zvonovou soustavu – např. stav střechy, stav okenic, zanášení 
srážek do prostoru věže při silném větru, sněžení apod. 

- průběžné mazání pohyblivých částí zvonové soustavy, zejm. ložisek (těch, která 
to vyžadují), 

- dotahování šroubů závěsu, skob závěsu, oprava jištění závlačkami, doplnění 
klínů apod. 

- dotahování šroubů v závěsu srdce, v šarnýru, 
- dotahování příp. ostatních rozebíratelných spojů v hlavě zvonu, na pohonu 

zvonu apod. 
- očištění povrchu zvonu od mechanických nečistot (prachu apod.) a to výhradně 

neabrazivní mechanickou cestou, přednostně suchou, jen v odůvodněném 
případě s využitím vody a vždy bez chemických prostředků. 

Výše uvedené práce může provádět i osoba bez zvláštních oprávnění. Vždy by se 
však mělo jednat o člověka znalého problematiky a ideálně pak i člověka, který o 
konkrétní zvon bude pečovat dlouhodobě, aby mohl vnímat případný vznik problémů 
a patřičně na ně reagovat (např. zvoník). 
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Výjimkou jsou práce charakteru péče o zvon, které jsou zásahem do elektrických 
rozvodů v pohonu zvonu. Tyto práce může provádět pouze osoba s příslušným 
oprávněním. 

 

 

 

4.3. Údržba zvonů 

 

Údržbou zvonů rozumíme práce, jejichž smyslem je zachování funkčnosti zvonové 
soustavy a při kterých dochází k její částečné, nevýznamné úpravě a při kterých se 
zároveň nijak nemění zvukové vlastnosti zvonu a jeho fyzický vzhled. Hlavním 
rozlišovacím znakem mezi pracemi údržby a pracemi restaurátorskými (viz kap. 4.4.) 
je skutečnost, že práce údržby se přímo netýkají těch částí zvonové soustavy, které 
jsou uměleckořemeslnou památkou. Jsou prováděny na „technických“ částech 
zvonové soustavy. U památkově chráněných zvonů podléhají práce údržby schválení 
orgány památkové péče. 

Tyto činnosti nemají charakter restaurování, a může je tedy i u památkově 
chráněných zvonů provádět osoba bez povolení ministerstva kultury k restaurování. 
Vždy je však nutné, aby práce vykonávala osoba důkladně znalá problematiky. Lze 
doporučit, aby stav zvonu byl před i po provedení těchto prací posouzen a 
dokumentován odborníkem – kampanologem. 

 

K pracím údržby zvonové soustavy patří zejména: 

- výměna lana ke zvonění,  
- opravy a výměny vedení lana (průchodky, kladky apod.), 
- výměna ráhna (páky). Je třeba dbát na správnou délku páky. 
- výměna řetězu, lanek apod. od pohonu zvonu, 
- výměna opotřebeného koženého závěsu srdce. Nutností je použití jak 

odpovídajících materiálů, tak dodržení správného zavěšení (správné místo 
úderu do věnce) a odpovídajících rozměrů srdce, 

- opravy čepů, ložisek, rohatin apod., 
- ošetření dřevěných částí zvonové soustavy adekvátními prostředky na ochranu 

před dřevokaznými houbami, hmyzem apod. Podle charakteru a rozsahu tohoto 
zásahu se však již může jednat o činnost charakteru restaurování (viz kap. 4.4.). 

- ošetření (konzervace) zejména nepohyblivých kovových částí zvonové 
soustavy (pásy závěsu, železná hlava apod.) prostředkem proti korozi. Podle 
charakteru a rozsahu tohoto zásahu se však již může jednat o činnost 
charakteru restaurování (viz kap. 4.4.). 
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Základní obecnou podmínkou provedení všech prací údržby na zvonové soustavě 
je, aby byly respektovány dochované vlastnosti zvonové soustavy, a to jak po stránce 
zvukové, materiální tak i vizuální. Provedené práce musí jak funkčně, tak i vizuálně 
korespondovat s celkovým provedením zvonové soustavy. 

Pokud je nutné některé části vyměnit, měly by původní části být důkladně 
zdokumentovány (popisně, rozměrově, fotograficky). V případech, kdy se původní a 
již nepoužitelné části vyznačují neobvyklými vlastnostmi (nápisy, zdobení, datace 
apod.), je vhodné je i zachovat – uložit. Zachovány v prostředí věže by měly být též 
všechny původní vyměněné historické prvky, které je nutné vyměnit (např. dubové 
hlavy či původní srdce). U dubových hlav, které musely být nahrazeny, je třeba dát 
důraz na jejich kompletaci, tj. vybavení kováním, a uchování v tomto stavu na vhodném 
místě ve věži. 

 

4.4. Restaurování zvonů 

 

Restaurováním je obecně u zvonů míněna jakákoli činnost, která podstatným 
způsobem zasahuje nebo může zasáhnout do fyzické podstaty nebo zvukových 
vlastností zvonu a zvonové soustavy. 

Nejobvyklejšími restaurátorskými zásahy do zvonové soustavy jsou: 

- otočení zvonu, 
- výměna srdce zvonu, 
- nové zavěšení srdce zvonu 
- výměna nebo oprava hlavy zvonu, 
- výměna čepů, ložisek, rohatin nebo jiných podobných částí zvonu, 
- oprava nebo změna pohonu zvonu, 
- restaurátorské očištění a povrchová úprava zvonu, 
- doplnění chybějících částí zvonu (kdekoli na tělese zvonu), 
- svařování zvonu. 

Je běžné, že na zvonu je prováděno několik z výše uvedených činností najednou 
(někdy je to i nutné z technických důvodů). 

 

Veškerým restaurátorským zásahům musí předcházet důkladná dokumentace 
zvonu a jeho stávajícího stavu (viz předchozí kapitoly). Vlastník zvonu je u památkově 
chráněných zvonů povinen vyžádat si u příslušného orgánu státní památkové péče 
závazné stanovisko k zamýšleným pracím.  

Součástí žádosti o závazné stanovisko (kromě dokumentace stávajícího stavu 
zvonu) musí být detailní popis navrhovaného restaurátorského zásahu. V případě, kdy 
je plánován rozsáhlejší zásah, je obvyklé, že orgán památkové péče nejprve stanovuje 
závazné stanovisko pro přípravu restaurování a až následně pak závazné stanovisko 
pro realizaci restaurování. V závazném stanovisku pro přípravu restaurování je 
nejčastěji stanoven rozsah průzkumných prací a potřebné dokumentace stavu 
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zvonové soustavy a podle nich navrhuje (obvykle) restaurátor restaurátorský záměr (tj. 
soupis metod, postupů, materiálů plánovaných pro restaurátorské práce). Závazné 
stanovisko pro restaurování vychází z faktů zjištěných průzkumem při dokumentaci a 
z návrhů restaurátora. Restaurátorské práce na památkově chráněných zvonech může 
provádět pouze osoba k tomu oprávněná (tzn. s příslušným povolením Ministerstva 
kultury). 

Orgán památkové péče může stanovit nad průběhem restaurátorských prací 
průběžný dohled, při kterém bude probíhat posouzení dosud provedených prací a 
případně upřesňován postup dalších prací podle výsledků zjištěných v předchozích 
etapách. Ukončením restaurátorských prací je komisionální převzetí zvonu jeho 
vlastníkem za dohledu orgánu státní památkové péče. Součástí ukončení prací je i 
vypracování podrobné restaurátorské zprávy. 

 

U zvonů, které nejsou památkově chráněné, není vyžadován výše uvedený 
administrativní proces. Je ovšem vysoce žádoucí (z důvodů uvedených výše) 
postupovat při restaurování jakéhokoli zvonu citlivě a s respektem – tedy zachovávat 
všechna pravidla a postupy, které jsou závazně vyžadována zákonem při restaurování 
zvonů památkově chráněných. Lze doporučit, aby každému zásahu do zvonové 
soustavy předcházela dokumentace stávajícího stavu, písemné zpracování záměru, 
dokumentace prováděných zásahů i dosaženého stavu. Ve všech fázích tohoto 
procesu je vhodná konzultace s odborníkem – kampanologem. 

 

Otočení zvonu 

Otočení zvonu, aby srdce bilo do nového, nepoužitého místa, je běžný zásah 
v případě, že věnec zvonu je již vytlučen a hrozí jeho další poškození. Některé zvony 
byly otočeny i vícekrát. Nutnost pootočení se posuzuje podle velikosti výtluku: 
relativním poměrem tloušťky věnce v nepoškozeném a vytlučeném místě. Spodní 
hranice, kdy by měl být zvon otáčen, je 10 %. Opotřebení je ovšem nutno individuálně 
posoudit, v některých případech (při malé četnosti zvonění) ani zeslabení do 15 % 
nemusí být nebezpečné. Hodnoty kolem 20 % jsou již kritické a hrozí prasknutí zvonu. 

Tradičně se zvon otáčel poprvé o 90°, podruhé o 45°, potom do mezipolohy. 
Doporučuje se však otáčet poprvé pouze o 25–30° (pokud to stav věnce umožňuje), 
protože byly zaznamenány ne zcela ojedinělé případy, kdy otočení o 90° (náhlá změna 
napětí v kovu) přivodilo prasknutí zvonu. Při otáčení je vhodné zvážit nejen technickou 
stránku věci (která má přednost), ale i pohledově-estetickou stránku operace: 
otočením se v řadě případů výzdoba zvonu z části „zneviditelní“, a je tedy třeba vybrat 
z možných variant tu nejméně problematickou. 

Zvon s klasickou korunou s uchy je na otočení relativně komplikovaný: obvykle 
musí být zásadně upravena nebo i nahrazena hlava zvonu, běžná je i výměna 
kovaných upevňovacích a spojovacích prvků (viz dále). Při otočení zvonu se mění 
orientace roviny pohybu srdce a je tedy třeba upravovat i zavěšení srdce. Je-li srdce 
zavěšeno na železném oku, zavěšuje se srdce nově běžně pomocí dodatečně 
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vloženého (kloubového) závěsu – šarnýru. Zvony, které mají ve středu čepce a koruny 
předlitý otvor pro zavěšení srdce, umožňují pootočení srdce relativně snadněji. 

Jednoznačně a důrazně je třeba odmítnout jakékoli zásahy do těla zvonu – např. 
vrtání otvorů. 

 

Výměna a zavěšení srdce 

Srdce zvonu je velmi intenzivně namáhanou součástí zvonové soustavy a jeho 
opravy a výměny jsou proto jedním z nejběžnějších zásahů. Historická srdce by měla 
být opravována spíše restaurátorským způsobem. Bohužel to však již často není 
možné, resp. ani po opravě by nebyl zajištěn optimální chod zvonu. Srdce tak bývá 
nahrazeno srdcem novým; původní srdce je ale nutné zachovat jako autentický doklad. 

V praxi jsou (u nás u nejrozšířenějšího typu tzv. létajícího srdce) bohužel poměrně 
časté dodatečné úpravy srdce zvonu, nejčastěji navařováním dodatečných závaží, 
navařováním materiálu na opotřebované části srdce, prodlužováním výpustky apod. 
Všechny tyto zásahy mají na chod zvonu ve většině případů negativní vliv a negativně 
ovlivňují jeho živostnost. Je tedy třeba je odmítnout. 

Srdce zvonů by mělo (zejména u historických a památkově chráněných zvonů) být 
vykováno z jednoho kusu měkkého železa. Optimální tvrdost je udávána kolem 130–
150 HB; tvrdost od cca 160 HB je už považována za nevhodnou. Příliš tvrdé srdce 
vede k nadměrnému vytloukání a tedy i podstatnému snížení životnosti zvonu. Občas 
prováděné popouštění příliš tvrdého srdce není vhodné – při dlouhodobém používání 
dochází k „překování“ srdce a jeho tvrdost se tak opět zvyšuje. Při zvažování výměny 
srdce je třeba brát v úvahu i další možnosti ochrany zvonu včetně snížení frekvence 
zvonění. Je třeba také respektovat vhodný poměr váhy a délky srdce i výpustky 
k velikosti zvonu. Zvlášť kombinace příliš těžkého srdce (zejm. v oblasti výpustky) 
s nevhodným elektrickým pohonem je silně riziková. 

Srdce musí být zavěšeno tak, aby pěst tloukla do nejsilnějšího místa věnce zvonu. 
Zároveň musí být pohyb srdce zvonu plynulý, a to v jedné rovině kyvu zvonu (srdce se 
nesmí pohybovat do stran). 

Jen u nejmenších zvonů se můžeme běžně setkat se zavěšením srdce přímo do 
oka zvonu (bez řemene). V naprosté většině případů se dnes srdce u historických 
zvonů zavěšuje na kožené řemeny spojené šroubem (šrouby) a doplněné o pojistnou 
ocelovou objímku nebo železné pásy. Zejména moderní zvony pak umožňují zavěšení 
srdce na oko středového šroubu; středový šroub prochází otvorem v koruně a hlavě 
zvonu ve svislé ose. Dodatečné vrtání otvorů ve středu zvonu pro zavěšení srdce je 
nepřípustné. 

Samostatným problémem je tvrdost srdce u zinkových zvonů – u těchto zvonů 
tvrdost srdce vždy výrazně překračuje tvrdost vlastního zvonu a výtluk u těchto zvonů 
je často extrémní. Použití srdce z měkkého materiálu by však vedlo ke ztrátě 
zvukových vlastností a zvon by tak přestal plnit svou základní funkci. Jen některé 
zinkové zvony mívají originální srdce s pěstí ze stejného materiálu. Vzhledem k tomu, 
že zinkových zvonů je málo (kolem 1–2 % z celkového množství zvonů), lze pouze 
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doporučit výrazné omezení jejich užívání jen na příležitostné zvonění. Nejvhodnější 
variantou se však jeví jejich nahrazení moderními zvony a trvalé uchování zinkových 
zvonů a jejich prezentace muzejním způsobem.  

 

Opravy hlavy zvonu a zvonového závěsu 

Pokud je to možné (dovoluje to technický stav), mělo by být vždy upřednostněno 
zachování původní (dubové) hlavy před její náhradou. Staré dřevěné hlavy jsou však 
bohužel často nahrazovány novými i v případě, že to není nutné: vizuálně sice může 
stará dřevěná hlava vyhlížet silně opotřebovaně, ale bližší průzkum často zjistí, že je 
v dobrém stavu – výměna není nutná a plně postačuje její konzervátorské ošetření. 

Nové dřevěné hlavy by měly být vždy z tvrdého (dubového) dřeva a měly by 
zachovávat maximum rozměrových, tvarových i příp. řezbářských charakteristik hlavy 
původní. Původní hlava (zvláště u památkově chráněných zvonů) by měla být trvale a 
bezpečně uložena, a to včetně kovaných ocelových prvků. 

Železné prvky na dřevěných historických hlavách by měly být (pokud to jejich stav 
umožňuje) přednostně opraveny, konzervovány a opětovně použity. V případě 
nutnosti jejich nahrazení by veškeré nové prvky měly být vyrobeny kováním a ručně 
(obvykle je tolerována pouze zámečnická výroba normovaných závitů). U nově 
vyrobených prvků je opět nutné respektovat rozměrovou i výtvarnou charakteristiku 
původních prvků. 

Použití dřevěných hlav by mělo být pravidlem u historických zvonů a lze je z řady 
důvodů (estetické hledisko, pozitivní vliv na vyznívání zvonu apod.) doporučit i u zvonů 
moderních. K nahrazení původní dřevěné hlavy hlavou ocelovou by mělo docházet 
zcela výjimečně a jen v nezbytně nutných případech. 

Jak v případě kruhové (talířové) koruny, tak i u koruny s uchy, upevněné na 
ocelovou hlavu, je mezi zvon a hlavu vkládána dřevěná rezonanční deska – důvodem 
je omezení nežádoucích vibrací a ochrana koruny před poškozením. Ocelové a litinové 
závěsy mohou v případě kvalitního provedení také zajišťovat bezproblémový chod 
zvonu. Odmítnout je nutné v naprosté většině případů použití tzv. závěsů se 
zalomenou (vysokopoloženou) osou – jejich používání vede k poškozování zvonu a 
nelze ho proto akceptovat ani za cenu podstatně nižších výrobních nákladů a snazšího 
rozhoupání zvonu. Dalším negativním jevem je skutečnost, že zvon plně neuplatní svůj 
zvukový potenciál. 

V nedávné minulosti docházelo u historických zvonů k odstraňování uch a také 
k provrtání čepce zvonu – tyto zásahy degradují autenticitu zvonu a jsou zcela 
nepřípustné. 

 

Opravy a výměny čepů a ložisek 

Čepy a ložiska zvonu umožňují plynulý pohyb zvonu a jsou extrémně namáhanou 
a opotřebovávanou součástí zvonové soustavy. U starých zvonů se jen výjimečně 
setkáme se zcela původními ložisky a čepy; běžná je situace, že pro zajištění 
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funkčnosti zvonu je třeba tyto části vyrobit nově a původní, významně opotřebené 
nahradit (nelze je již smysluplně opravit). 

U historicky cenných zvonů a památkově chráněných zvonů by mělo být 
pravidlem, že i nově vyrobené čepy či ložiska by měla být věrnou kopií původního 
technického řešení. Pokud to není problémem z památkového hlediska (zachování 
starších ložisek v provozu), volí se dnes z důvodů bezproblémového provozu a dlouhé 
životnosti jak u historických, tak i u nových zvonů moderní bezúdržbová valivá ložiska. 
Ta jsou „první volbou“ i v případech, kdy je zvon poháněn elektricky. 

 

Oprava a změna pohonu zvonu 

Vždy, když je to z provozních důvodů možné, by mělo být upřednostněno ruční 
zvonění. U historických zvonů a zvonů památkově chráněných je tento požadavek 
jednoznačnou prioritou provozu a péče o zvon. Návrat k ručnímu pohonu by měl být 
samozřejmostí i v případě oprav a restaurování historických zvonů, u kterých byl 
v minulosti elektrický pohon zaveden. 

Ruční pohon by měl být striktně zaveden také u zvonů, které byly v minulosti 
opravovány svařováním či dolitím chybějících částí. 

V případě, že je zvon poháněn motorem, jde v našich podmínkách v naprosté 
většině u starších realizací o pohon rotačním elektromotorem s mechanickými snímači 
různého typu. Problémem těchto řešení je rozběh a doběh zvonů – možnosti regulace 
jsou velmi omezené a zvony jsou poškozovány příliš prudkými údery srdce 
(předimenzování výkonu motoru kvůli rozběhové části zvonění) a velmi dlouhou dobou 
doběhu po ukončení zvonění. Mělo by proto docházet k jejich náhradě moderními 
elektronickými systémy řízení a regulace. 

Omezení problémů s rozběhem a doběhem zvonů bylo v minulosti (zejména u 
větších zvonů) řešeno tzv. zachycovači  srdcí. Jde často o technicky zajímavá řešení, 
jejich spolehlivost (vzhledem k složité mechanické konstrukci, která je v podmínkách 
zvonic silně namáhaná) je však problematická a působí rušivě opticky a často i 
zvukově. 

V současné době by mělo u nově zaváděných elektrických pohonů být požadavkem 
zároveň použití elektronických snímacích a řídících systémů: ty umožňují podle výkyvu 
zvonu (a případně dalších požadavků) přesné načasování a intenzitu záběru pohonu. 
To je zásadní pro omezení nežádoucích úderů do zvonu při rozběhu i při ukončení 
zvonění. 

Diskuse jsou vedeny o rozdílech mezi rotačními a lineárními elektromotory a jejich 
vhodnosti pro pohon zvonů. Obecně lze konstatovat, že za podmínky kvalitní montáže 
a použití vhodného řídicího systému lze bez obav použít jak rotační tak lineární 
elektromotor. Vzhledem k menšímu množství mechanických prvků jsou realizace s 
lineárními elektromotory méně náročné na údržbu. 

I v případě, že zvon je poháněn elektromotorem, měla by být zároveň zachována 
možnost ručního zvonění (instalace páky s možností dodatečného připojení lana). 
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Restaurátorské očištění a povrchová úprava zvonu 

Základní očištění zvonu se provádí pouze jemnou (neabrazivní) mechanickou 
cestou bez použití chemikálií. Podle složení oxidačních povlaků, typu koroze a její 
intenzity se v dalším postupu volí mezi mechanickým a chemickým čištěním povrchu 
zvonu, případně i jejich kombinace. 

Při mechanickém čištění je třeba odmítnout hrubé mechanické prostředky typu 
ocelových kartáčů do brusek či otryskávání abrazivními brusivy. Ve většině případů je 
mechanické čištění realizováno ručním nářadím (škrabky apod.) nebo ručními 
modelářskými bruskami a frézkami. Zvláštní pozornost je přitom třeba věnovat 
reliéfním výstupkům výzdoby – ty jsou korozí postiženy nejvíce. 

Z chemických prostředků jsou pro běžné oxidační povlaky na zvonovině využívány 
prostředky založené na slabých organických kyselinách a jejich směsích (např. 
kyselina citronová). Koncentraci a dobu působení je třeba vždy předem odzkoušet, 
nelze ji stanovit obecně. Odmítnout je třeba použití silných oxidačních činidel – proces 
je sice rychlý, ale jen obtížně regulovatelný a možnost poškozujících chybných zásahů 
je neúměrně velká. 

Ocelové zvony jsou koroze zbavovány mechanicky i chemicky (obvykle prostředky 
založenými na působení kyseliny fosforečné); vzhledem k běžnému důlkovému typu 
koroze je však její odstranění podstatně obtížnější. Zinkové zvony nejsou obvykle 
korozí výrazněji postiženy, obvykle postačuje jejich mechanické očištění. 

Důležité je nezapomenout na protikorozní ochranu ocelových částí zvonové 
soustavy včetně upevňovacích a zachycovacích prvků. Byl-li zvon v minulosti (např. 
z důvodu vylomení vnitřního oka pro srdce) např. provrtán v čepci a otvory se využívají 
znovu k provlečení upevňovacích prvků, je nutno tyto prvky vyrobit z nerezové oceli. 

Z moderních prostředků se jako velmi vhodné jeví pro čištění zvonů použití čisticích 
laserů. Při správném nastavení stroje jde o metodu velmi šetrnou k čištěnému 
předmětu, laserem lze z předmětu efektivně odstraňovat jak oxidační produkty, tak 
např. mastnotu z maziv ložisek, nátěry, ulpělou omítku. Menší lasery jsou relativně 
snadno přenosné, lze je tedy v principu použít i přímo ve zvonici bez nutnosti 
transportu zvonu do dílny. Největší výhodou laserového čištění (kromě šetrnosti 
zásahu ke zvonu) je možnost kvalitně a rychle čistit i v jinak obtížně přístupných 
místech velmi členitý povrch reliéfní výzdoby zvonů (jak konvexní tak konkávní plochy). 

Efektivním způsobem čistění zvonů je otryskání (inertním tryskacím prostředkem 
bez abrazivních přísad). Je přitom důležité zaručit a kontrolovat čistotu tryskacího 
prostředku. 

Otázkou osobních preferencí je vytvoření/nevytvoření umělé patinace na povrchu 
očištěného zvonu. Obvykle se používá patinování do charakteristického tmavě 
zeleného tónu, možné jsou ale i jiné odstíny. Patinování do určité míry chrání zvon 
před další nekontrolovatelnou oxidací povrchu, v principu jde ale spíše o záležitost 
estetickou. Patinovací prostředky se využívají jak běžně dostupné průmyslově 
vyráběné, tak i připravené podle konkrétních receptur zvonaře. Konečnou povrchovou 
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úpravou zvonu je obvykle voskování. Vosk je nutno rozleštit, aby zbytečně nechytal 
prach a nečistoty. 

U zvonů je třeba odmítnout použití nátěrů – tato povrchová úprava esteticky zvon 
degraduje a může mít i negativní vliv na zvukové vlastnosti zvonu. Raritou jsou nátěry 
moderních ocelových zvonů, které pak imitují bronzové či mosazné zvony. 

 

Svařování a doplňování chybějících částí zvonu 

Puknutí zvonu je bohužel jednou z relativně běžných závad, a svařování je proto 
dlouhodobě vyzkoušenou technologií opravy. V minulosti nebyly výsledky příliš 
uspokojivé a běžnou praxí proto bylo kompletní přelití zvonu. Tento postup je 
v současné době třeba jednoznačně pokládat za neakceptovatelný, a to i v případě, 
že by nově vytvořený zvon měl být replikou zvonu původního.  Přesnou repliku zvonu 
nelze totiž zhotovit, protože jeho hlavní vlastností jsou především hudebně akustické 
kvality, dané celým rozsahem zvukového obrazu, a ty nelze napodobit – vždy budou 
jiné. 

Diskutabilní otázkou ovšem je, zda – vzhledem k technické, a tedy i finanční 
náročnosti – je žádoucí svařováním opravovat každý puklý zvon. Variantou je totiž 
někdy i „pouhé“ trvalé uchování poškozeného zvonu jako uměleckořemeslné a 
kulturněhistorické památky např. v muzejní expozici (tedy vědomé rezignování na jeho 
funkci hudebního nástroje) a jeho nahrazení moderním zvonem. 

Technické možnosti opravy puklých nebo jinak poškozených zvonů jsou dnes velmi 
široké: opravit lze trhliny, vytlučené části věnce, lze svařit i fragmentární materiál nebo 
doplnit chybějící části výzdoby. Opravě musí vždy předcházet důkladný průzkum 
poškození (včetně defektoskopických zkoušek) a materiálový rozbor zvonu. Při 
správně zvolené technologii opravy není opravované místo na povrchu zvonu nápadně 
odlišné a oprava kompletně obnoví i původní zvukové vlastnosti zvonu. Svařování je 
však velmi složitý proces a kvalitně je ho schopno realizovat jen málo dílen. 

 

5. Náhrady a doplňování zvonů 

Běžnou činností je v dnešní době doplňování zvonů ztracených při válečných 
rekvizicích a nahrazování méně kvalitních např. ocelových zvonů novými zvony 
bronzovými. 

Je-li dochována obrazová nebo zvuková dokumentace ke ztraceným zvonům, je 
otázkou pietního přístupu a individuálního přání objednavatele, zda nově vyráběný 
zvon má mít alespoň některé vlastnosti zvonu ztraceného. Při důkladném výzkumu lze 
někdy dohledat rozměrovou charakteristiku, fotografie rekvírovaných zvonů, zlomky 
(fragmenty či střepy) z původních zvonů, jejich zvukové nahrávky či sádrové kopie 
výzdoby. Tyto informace lze využít jak pouze symbolicky, tak i velmi detailně při návrhu 
nového zvonu. 

Má-li být nově vyrobený zvon přiřazen ke zvonům existujícím, je nezbytné vyžádat 
si spolupráci zkušeného zvonaře a kampanologa: zvon musí ladit s ostatními zvony, a 
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to i s případným výhledem na pořizování dalších zvonů v budoucnu (musí být předem 
vytvořena smysluplná hudební koncepce celého souboru zvonů). Zásadním pravidlem 
je, že nový zvon se musí zvukově přizpůsobovat zvonům existujícím, a to i v případě, 
že jejich zvukový obraz není dle dnešních hledisek ideální. Za nepřípustné jsou 
považovány jakékoli zásahy do fyzické podstaty existujících zvonů, byť vedené 
dobrým úmyslem zvon „doladit“ (např. obráběním, soustružením). 
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7. Příloha - protokol (potvrzení) o ověření památkového postupu v praxi 

 
Odkaz na příslušnou výzkumnou aktivitu, na jejímž základě památkový postup 
vznikl: 
 
Kampanologické památky Vysočiny, Ministerstvo kultury v rámci programu NAKI II, č. 
projektu DG18P02OVV056. 
 
 
Název ověřeného památkového postupu:  
 
Ochrana, údržba a dokumentace zvonů 
 
 
Úplné jméno, příjmení a tituly osob, které ověření prováděly: 
 
RNDr. Karel Malý, Ph.D. 
PhDr. Radim Gonda, Ph.D. 
Mgr. Radek Lunga 
Mgr. Petr Vácha 
Mgr. Petr Janda 
Michal Votruba 
 
 
Popis ověření památkového postupu, včetně jeho technických, případně 
dalších parametrů 
 

Činnosti navržené a doporučené v kapitolách 2 a 3 byly definovány a následně i 
ověřeny při řešení projektu (2018-2022): jeho součástí byla dokumentace a výzkum 
více než 1400 zvonů (provádělo Muzeum Vysočiny Jihlava a Národní památkový 
ústav). V rámci ČR je takové ověření první svého druhu a minimálně ve střední Evropě 
je takový rozsah dokumentace také zcela unikátní. Mimo kvantitativního rozsahu 
spočívá výjimečnost dokumentace i v její komplexnosti: 1) u zvonů byly zjišťovány 
rozměrové, zvukové, umělecko-řemeslné i materiálové charakteristiky; 2) 
dokumentovány byly kompletně (!) zvony z vybraného území (tedy zvony nejen 
kostelní, ale i ve všech kaplích, zvoničkách, zvony v klášterech, muzeích, hasičských 
zbrojnicích, radnicích atd.). 

Činnosti uvedené v kapitole 4 a 5 byly ověřeny při řešení projektu, tj. v letech 2018-
2022 (Muzeum Vysočiny Jihlava, Národní památkový ústav): součástí 
dokumentačních prací bylo i hodnocení technického stavu zvonů, určení 
problematických částí zvonové soustavy a doporučení k nápravě pro provozovatele 
zvonů. Součástí projektové týmu je i profesionální zvonař – ověření definovaných 
postupů probíhalo tedy i při jím prováděné údržbě, opravách, restaurování a výrobě 
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zvonů (včetně spolupráce s orgány památkové péče). Dalším stupněm bylo ověření 
při běžné činnosti diecézních kampanologů  - součástí řešitelského týmu jsou diecézní 
kampanologové (Vácha, Janda, Lunga). 

 
 
Výsledky ověření památkového postupu, včetně technických, případně dalších 
parametrů 
 

Tvorba Památkového postupu probíhala podle schématu: 1) teoretická východiska 
- stanovení, 2) empirické ověření konkrétními činnostmi v průběhu projektu, 3) 
kompletace a případná úprava navržených postupů. Navržený Památkový postup byl 
tedy vytvořen na základě již verifikovaných postupů, činností a dat, které byly získány 
v průběhu řešení projektu.  

Výsledkem ověření památkového postupu je pro činnosti uvedené v kapitolách 2 
a 3 nejrozsáhlejší a nejkomplexnější kampanologická databáze v ČR vztahující se ke 
konkrétnímu území. Základní informace z této databáze jsou volně přístupné v dalším 
z výstupů projektu, tj. v interaktivní mapě s odborným obsahem.  

Postup materiálového výzkumu zvonů a oxidačních povlaků na nich byl ověřen 
v rámci projektu a publikován v recenzovaných odborných časopisech (Malý, Daňa, 
Kapusta 2019; Malý, Těsnohlídek, Duffek 2017). Postupy tvorby zvukové 
charakteristiky zvonů, péče o zvony, postupy údržby a restaurování zvonů byly 
stanoveny a ověřeny na základě činností v terénu a byly dále průběžně ověřeny při 
kolaudačních procesech prováděných autory památkového postupu (Vácha, Lunga, 
Janda) – výsledkem jsou kolaudační protokoly.  

Postupy oprav a restaurování byly dále ověřeny při každodenní praxi člena 
projektového týmu (zvonaře - Votruba) během jím prováděných oprav, restaurování a 
tvorby nových zvonů (několik desítek zvonů během let 2018-2022). Postupy 
konzervování a restaurování zvonů byly dále ověřeny na řešitelském pracovišti 
(Muzeum Vysočiny Jihlava) při přípravě odborného výstupu projektu výstava 
s kritickým katalogem: výsledkem ověření je odborně recenzovaný kritický katalog 
výstavy (Gonda ed., 2022 – v tisku) a výstava (resp. konzervované a restaurované 
exponáty pro výstavu v počtu několika desítek ks). Výsledky ověření působení 
dlouhodobých faktorů kontroly, údržby, péče, restaurování apod. u zvonů je dále 
ověřeno a shrnuto v recenzované trojdílné publikaci Zvony na Vysočině (Lunga, 
Gonda, Malý, Vácha, 2022 a v tisku). 
 
Úplné jméno, příjmení a tituly statutárního zástupce ověřující organizace, který 
ověření památkového postupu schválil 
 
RNDr. Karel Malý, Ph.D., Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., ředitel 


