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Kniha Zvony na Vysočině je kompletní katalogo-
vý soupis zvonů a hodinových cimbálů na území 
okresů Havlíčkův Brod, Jihlava a Žďár nad Sá-
zavou. Do katalogu byly zahrnuty všechny zvony  
a hodinové cimbály, nacházející se v kostelech (ve 
věžích hlavních i sanktusových), samostatně stojí-
cích zvonicích, kaplích, obecních kapličkách a zvo-
ničkách, zámeckých a radničních hodinových vě-
žích, hasičských zbrojnicích, výjimečně i ve střešních 
vížkách soukromých objektů. Publikace obsahuje  
i zvony uložené ve sbírkách muzeí na Vysočině.

Dokumentace zvonů zahrnula zjištění jejich roz-
měrů a materiálu, z něhož jsou vyrobeny, časové 
a autorské zařazení, přepis a popřípadě překlad 
všech nápisů, popis výzdoby a určení hlavního 
tónu. Všechny zvony obsažené v katalogu dopro-
vází aktuální obrazová dokumentace, pořízená na 
místě.

Odborný soupis zvonů v podobném rozsahu do-
sud nebyl v České republice (a ani v okolních ze-
mích) proveden. Katalog obsahuje zvony z 14. až 
21. století, poskytuje plastický obraz dochovaného 
bohatství zvonařských památek a zároveň svědčí  
o neúnavných snahách farností, měst a obcí zacelit 
ztráty všech válečných rekvizic. Vůbec poprvé byla 
bližší pozornost věnována i zvonům poválečným 
a zvonům z šedesátých a sedmdesátých let, které 
se, jak čas plyne, stávají významnými historickými 
svědky doby.

Kniha je určena široké čtenářské obci: historikům  
a vlastivědným pracovníkům, historikům umění, 
etnografům, muzejníkům, pracovníkům památko-
vé péče, majitelům a správcům zvonů, ale i nej-
širšímu okruhu všech zájemců o regionální dějiny  
a kampanologii.

Všechny tři okresy jsou na zvony velmi bohaté – 
celkem bylo zdokumentováno a popsáno více než 
1 260 dochovaných zvonů a 150 hodinových cim-
bálů – a tvoří příhodnou základnu pro bližší pozná-
ní dějin zvonařství v Čechách i na Moravě.
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ÚVOD A PODĚKOVÁNÍ

CO V KNize NAjDete
A jAK s NÍ PrACOVAt

Kniha Zvony na Vysočině je kompletní katalogový soupis zvonů a hodinových cimbálů, které se aktuálně 
nacházejí v kraji Vysočina. Z praktických důvodů je rozdělena do samostatných částí po jednotlivých 
okresech; publikovány takto budou informace o zvonech z okresů Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad 
Sázavou. Zvony z okresů Pelhřimov a Třebíč budou dokumentovány a odborně zpracovány v následují-
cích letech. Kniha je určena jak odborníkům – kampanologům, historikům, historikům umění, pracov-
níkům památkové péče apod., majitelům a správcům zvonů, tak i nejširšímu okruhu zájemců o historii  
a kampanologii. Skutečnost, že je kniha určena široké čtenářské obci, přirozeně ovlivnila podobu obsa-
hu a formu zpracování informací o jednotlivých zvonařských památkách. Hlavním cílem autorů bylo, aby 
se popularizační omezení zásadněji nedotkla obsahové stránky výsledné práce. Ačkoli jsme se museli 
vzdát úsilí o naplnění epigrafických nároků v jejich maximální podobě, při přepisu nápisů na zvonech 
jsme dbali na jejich úplnost a také na – pro běžného čtenáře důležité – překlady z latiny či němčiny do 
našeho rodného jazyka. Autoři věří, že publikace přispěje podstatnou měrou k poznání zvonů, k jejich 
ochraně a péči o ně.

Kniha je jedním z výstupů projektu „Kampanologické památky Vysočiny“, který finančně podpořilo Mi-
nisterstvo kultury v rámci programu NAKI II (č. projektu DG18P02OVV056). Realizaci projektu provádělo 
Muzeum Vysočiny Jihlava a Národní památkový ústav. Projekt by nebyl vůbec myslitelný bez toho, aby 
majitelé a správci objektů, ve kterých se zvony nacházejí, umožnili řešitelům projektu přístup ke zvo-
nům a souhlasili s jejich dokumentací. Poděkování proto patří zejména všem církvím, správcům farnos-
tí, správcům kostelů a kaplí, farářům, pracovníkům obecních úřadů, dobrovolným hasičům, muzejníkům 
a jiným, kteří autorům věnovali svůj čas a byli často ochotni s nimi i dokumentaci v náročných podmín-
kách podniknout. Autoři děkují i všem spolupracovníkům, kteří s nimi terénní dokumentaci v průběhu 
let 2018–2021 prováděli; jsou to Michaela Brychtová, Kateřina Fučíková, Jaroslav Havlíček, Adam Malý, 
František Malý, Matouš Malý, Linda Smejkalová a Viktorie Vantuchová. Za připomínky, které přispěly 
k vylepšení obsahu publikace, autoři děkují i odbornému recenzentovi Františku Johnovi.

Do katalogu okresu Jihlava byly zahrnuty všechny existující zvony a hodinové cimbály, nacházející se 
v kostelech (ve věžích hlavních i sanktusových), kaplích, obecních kapličkách a zvoničkách, zámec-
kých a radničních hodinových věžích, hasičských zbrojnicích, výjimečně i ve střešních vížkách sou-
kromých objektů. Publikace zahrnuje i zvony ve sbírkách muzeí na Vysočině. Lokality, v nichž se dnes 
zvony nenalézají, nejsou do katalogu zahrnuty (na Jihlavsku je jich cca 10 % z celkového počtu zvo-
nových stanovišť). To je např. obec Jihlávka, kde jsou dvě zděné zvoničky, jedna původně katolická  
a jedna evangelická, ale vinou rekvizic ani v jedné z nich není zvon. Jako výjimku jsme do katalogu zahr-
nuli dnes nezvěstný zvon, ulitý roku 1801 Františkem Vaňkem v Jihlavě, který visíval na zaniklé zvoničce  
u kaple v Dolním Smrčném a ještě před jeho zmizením ho zdokumentovala památková péče. Katalog 
neobsahuje šest malých bronzových fragmentů uložených v Muzeu Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť,  
a pocházejících z různých zvonů (1757, 1873 a 1889) rekvírovaných v první světové válce v Třešti.
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Z v o n y  n a  v y s o č i n ě  •  o k R e s  J i H L a v a

Terénní výzkum a dokumentaci zvonů prováděli Radim Gonda (okresy Jihlava a Žďár nad Sázavou), Karel 
Malý (okresy Jihlava a Žďár nad Sázavou) a Petr Vácha (okresy Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod). Autory 
popisů zvonů jsou Radek Lunga a Petr Vácha. Všechny zvony byly dokumentovány fotograficky. Vždy, když to 
bylo technicky možné, byly zvony měřeny běžnými technickými měřidly (skládací metr, svinovací metr). Vzhle-
dem k často náročným podmínkám při měření je třeba přepokládat, že přesnost měření se pohybuje od 1 mm 
až do cca 5 mm. Pouze v případech, kdy nebylo možné bez použití zvláštních prostředků (vysokozdvižná plošina 
apod.) zvonu dosáhnout, byly rozměry jen kvalifikovaně odhadnuty nebo změřeny improvizovaně (zpravidla 
pouze průměr). Tloušťka věnce zvonu byla měřena nůžkovým příložným měřidlem.

Hesla dodržují jednotnou strukturu. Křestní jména zvonařů jsou uvedena vždy v české podobě, jde-li  
o osoby působící na území Čech a Moravy (Jan Jiří Scheichel); v případě zahraničních osob jsou ponechána 
v originále (Wolf Hieronymus Herold). Uvádíme tyto rozměry zvonu: průměr (prům.), celková výška i s ko-
runou (celk. výš.), hloubka, tj. vnitřní výška, měřená odspoda k čepci (hl.), a tloušťka věnce (tl. věnce), popř.  
u hodinových cimbálů mísovitého tvaru tloušťka stěny (tl. stěny). Hmotnost (hm.) uvádíme, jen známe-li ji od 
výrobce nebo byl-li zvon někdy zvážen. Není-li některý z rozměrů uveden, znamená to, že z důvodu nepřístup-
nosti nešlo zvon spolehlivě změřit. U mnoha zvonů se podařilo pořídit krátkou nahrávku a provést analýzu zvu-
ku (poslechem a s využitím počítačového programu Wavanal, nahrávky analyzoval Petr Janda). V tom případě 
uvádíme hlavní tón zvonu nebo hodinového cimbálu.

Zvon popisujeme odshora počínaje korunou. „Nahoře“ znamená v oblasti pod horním okrajem, „na boku“ na stě-
nách (plášti) zvonu, „na věnci“ označuje oblast zesíleného úderového okruhu srdce, 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. Popisujeme-li ve 
výzdobě „reliéf Ukřižovaného“, vždy se tím myslí ukřižovaný Ježíš Kristus na kříži, nikoli jen samotné Ježíšovo tělo. 
Není-li uveden počet řádků nápisu, znamená to, že na zvonu je daný nápis v jednom řádku. Víceřádkové nápisy 
jsou v případě potřeby pro přehlednost uvozeny pomocnými čísly se svislicí. V nápisech rekvizičních, některých 
nápisech ve zvonařských značkách nebo v medailích jsou jednotlivé řádky originálního znění vyznačeny lomítkem. 
Zkrácená slova v nápisech rozepisujeme v kulaté závorce jen tehdy, jsou-li vyznačena zkracovací značkou. Jde-li  
o latinský nebo německý nápis, jsou zkrácená slova rozepsána v českém překladu. Hranaté závorky v přepi-
su nápisu označují, že znění je nejisté. Trojice spojovníků (---) označuje přerušení nápisu samostatným relié-
fem. Na samostatném řádku pod nápisem je v hranatých závorkách překlad nápisu, popř. transkripce do dneš-
ního českého pravopisu. Typ nápisového písma (gotická majuskula, gotická minuskula, kapitála) označujeme 
jen do roku 1600; není-li uvedeno jinak, jsou nápisy na zvonech mladších v kapitálním písmu.

zVONY A zVONAŘi 
NA jiHLAVsKU

Katalog zahrnuje celkem 327 zvonů a 45 hodinových cimbálů. Nejstarší zvony nejsou datovány a po-
cházejí už z 1. poloviny 14. století: jsou to beznápisové zvony ve Střížově a Urbanově a zvon s nápisem 
v gotické majuskule v Mrákotíně. Řadí se sem i zvon z 1. čtvrti 15. století z Batelova. Následuje 14 zvonů 
s nápisy v gotické minuskule, z období od poloviny 15. století zhruba do 30. let 16. století. Jejich autory 
ne vždy známe: nejčastěji jsou to Jan starší (zvon z konce 15. století v Polné), Jan mladší (1515 – Telč, 
Zhoř, 30. léta 16. století – Kamenice) a Matěj z Velkého Meziříčí (1525 – Krasonice), popř. jiné velkomezi-
říčské dílny, jeden zvon dodal kutnohorský Ondřej Ptáček (1483 – Batelov) a jeden zvon mohl být připsán 
Jeronýmu Haubicovi z Brna (1507 – Luka nad Jihlavou). Mezi zvony s minuskulními nápisy se zvlášť vyčle-
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ňuje skupina čtyř zvonů, které snad pocházejí z jedné (zatím blíže neurčené) dílny: ve Vyskytné nad Jih-
lavou (1473), Kněžicích (1475), v kostele sv. Jakuba Staršího v Jihlavě (1481) a v Petrovicích (70.–80. léta  
15. století). Anonymní a nepřiřazené k žádné dosud známé dílně zůstávají zvony ve Zhoři (1452) a Příse-
ce (1510). Malý nezdobený zvon v kapličce v Lovětíně, který v minulosti přišel o korunu, nepůsobí nijak 
nápadně, ale i on může být velmi starý, datujeme ho do 4. čtvrti 15. století. Nejstarší nápis provedený 
kapitálou (1523) nalézáme na hodinovém cimbálu jihlavského svatojakubského kostela; připsali jsme ho 
brněnskému zvonaři Šimonu Haubicovi mladšímu. Od 40. let 16. století kapitála převládá – nejdřív v raně 
humanistické formě, posléze s plně vyvinutými tvary písmen – a její rozšíření je spojeno především s vel-
komeziříčskými (Adam, Jakub, Matěj) a následně jihlavskými dílnami (Jiří Gleixner). Frakturu v nápisech 
nenalézáme (kromě dodatkového nápisu na jihlavském zvonu Zuzana z roku 1563 od pražského zvonaře 
Brikcího). Z hlediska klasifikace písma je výjimečný zvon Jana Jiřího Scheichela (1760) v Brtnici, který 
kombinuje kapitální písmo a polokurzívu.

Zajímavým zjištěním bylo, že na Jihlavsko ve větší míře nedodávali zvony ani pražští, ani (dolno)rakou-
ští zvonaři (výjimkou je telčský zvon z roku 1665 od Joachima Grosse z Vídně, a z roku 1760 v Pav-
lově, od Ferdinanda Vötterlehnera z Kremsu), ale poptávku zcela pokryly domácí dílny brněnské, 
velkomeziříčské a posléze i jihlavské a znojemské. Solitérem je velký jihlavský zvon Zuzana (1563), 
ulitý pražským mistrem Brikcím, a v mladší době dva zvony Karla Bellmanna z Prahy-Nového Města 
(1834 – Hybrálec, 1849 – Větrný Jeníkov). V období 17. století téměř všechny zakázky dostávají Jih-
lavané: Petr Liber, Lukáš a Tomáš Gleixnerové, Kryštof Klein, Bartoloměj Nachystal, Kristián Joachim 
starší. V následujícím 18. století se výroba přesouvá do Znojma a do Brna (Zikmund Kercker). Rozvi-
nuté barokní kovolitectví reprezentují znojemští zvonaři František Josef Scheichel a jeho syn Jan Jiří. 
Vysokou úroveň jejich prací dokládají nejen velké a bohatě zdobené zvony, objednané novoříšskými 
opaty pro Brtnici (1758) a Starou Říši (1761), ale i sedm menších zvonů určených do obecních kaplí 
a zvoniček. V Jihlavě zřejmě v 1. čtvrti 18. století působí jen – zatím neidentifikovaná – kovolitecká dílna 
dodávající malé zvony velmi podobných rozměrů (kolem 25 cm) do vesnických kapliček a zvoniček. Jde  
o 11 zvonů, pocházejících z období 1723–1735. Většina z nich v nápise kromě datace obsahuje jen – do-
sud nerozluštěnou – zkratku D: T: H: B: M: S: M: A:. Podobné zvony se vyskytují i na Dačicku a Jindřicho-
hradecku, proto úvaha o činnosti této dílny právě v Jihlavě je opodstatněná. Možná že do této skupiny 
patří i tři poplašné zvony z městských bran z roku 1727, uložené dnes ve sbírkách Muzea Vysočiny v Jihla-
vě. Od počátku 19. století se objednavatelé mohou po stoleté pauze obracet zase do Jihlavy: působí tam 
František Vaněk a Vincenc Staffelmayr, na něž navazuje Josef Hilzer a Bedřich Hampl. Jejich produkce se 
však omezila na zvony menších rozměrů a někdy nedosahovala ani průměrných kvalit.

Specifickou skupinou objednavatelů jsou evangelické farnosti, které na základě ekonomických i jiných va-
zeb do německých zemí (podpůrný spolek Gustav-Adolf-Werk) často volí německé výrobce a – na rozdíl od 
katolických farností – se nebrání ani zvonům z oceli. V kostele Apoštola Pavla v Jihlavě tak nalezneme zvon 
ze slévárny Hugona Colliera v Berlíně (1880), v Horních Dubenkách zvon od Theodora Wernera z Kleinwelky 
v saské Horní Lužici (1893) a v Opatově dvojici ocelových zvonů z Bochumských sléváren (1881).

Ve 20. století počet zvonů výrazně redukovaly rekvizice v první i druhé světové válce. Střediskem zvonař-
ství na Moravě se na počátku 20. století stalo Brno, kde na činnost Hillerova zvonařství navázal Rudolf 
Manoušek starší. Před první světovou válkou dodal na Moravu nepočetné bronzové zvony (např. roku 
1911, značené „Zvonárna R. Manoušek a B. Valášek v Brně“), v období 1918–1920 vyráběl výhradně oce-
lové zvony, od roku 1921 pak už jen bronzové. Mezi válkami potřeba doplnění zvonů po rekvizicích vedla 
k rozmachu výroby – několika zvony jsou na Jihlavsku zastoupeni všichni tehdejší významní dodavatelé: 
Rudolf Manoušek st., Rudolf Perner ml., Richard Herold, Oktáv Winter, Buřil a Riss.

Po roce 1945 byla situace odlišná a vyžaduje podrobnější vysvětlení: ze zvonařských dílen, které přešly 
pod národní správu, byla v provozu ponechána jen slévárna Rudolfa Pernera ml. v Českých Budějovi-
cích-Suchém Vrbném a Rudolfa Manouška ml. v České u Brna. Zvonařství Rudolfa Manouška st. v Br-
ně-Husovicích ještě v roce 1946 lilo zvony pod značkou „Rudolf Manoušek a spol. v Brně“, v roce 1947 
však zakladatel z firmy vystoupil a odešel k synovi do České u Brna a jeho bývalý podnik pracoval pod 
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vedením Františka Michery pod názvem „První moravská zvonárna v Brně“. V roce 1948 byly všech-
ny tři dílny začleněny do národního podniku Závody umělecké kovovýroby (zkráceně Zukov, Z. U. K.). 
Zvony z tohoto období jsou označovány různým způsobem: v Suchém Vrbném, kde výrobu řídí Per-
nerův slévač Rudolf Pešek, se používá nové logo (konturovaný stylizovaný zvon umístěný v kruhu), 
v České u Brna se od roku 1949 zvony označovaly zvonařskou značkou-kartuší Rudolfa Manouška ml. 
a v období 1950–1953 ke kartuši nuceně přibylo označení národního podniku Zukov (Z. U. K.). V roce 
1952 byla v Brně-Husovicích a v Suchém Vrbném výroba zvonů ukončena. Zvonařství v České u Brna 
bylo v té souvislosti následně transformováno do samostatného národního podniku pojmenované-
ho Kovolit (původně šlo o obchodní značku a firmu Rudolfa Manouška ml., založenou roku 1937). 
Tam už však Rudolf Manoušek ml. nepůsobil, neboť byl přeložen do ústředí Závodů umělecké kovo-
výroby do Prahy. V podmínkách socialistické výrobní struktury, s technickými podklady odcizenými 
někdejšímu soukromému vlastníkovi, se v Kovolitu stát v následujících deseti letech pokusil kontro-
lovat odlévání zvonů. V období 1953–1963 byly tedy zvony zpravidla označovány „KOVOLIT – ČESKÁ  
U BRNA“. Poté byla jejich výroba v České u Brna ukončena. V období politického uvolnění koncem 60. 
let 20. století polevila i perzekuce církví a veřejného církevního života. Rudolf Manoušek ml. roku 1968 
obnovil výrobu zvonů v nové dílně ve středočeské Zbraslavi (dnes součást Prahy). Souběžně s tím se na 
Moravě myšlenka, ulít v září 1967 v Křižanově (okr. Žďár nad Sázavou) a ve Žďárci (okr. Brno-venkov) 
zvony jednorázově svépomocí, neplánovaně rozvinula do několikaletého působení novodobého „pu-
tujícího zvonaře“ Gabriela Knose, bývalého metalurga pracujícího v dílně Rudolfa Manouška (staršího 
i mladšího) a následně v Kovolitu. Šablony pro formování (tzv. žebra) poskytl a odlévání se zúčastňoval 
Rudolf Manoušek ml., dojíždějící z Prahy spolu se svým synem Petrem Rudolfem Manouškem. Na odlé-
vání spolupracovali místní dobrovolníci. Z období 1968–1972 na Jihlavsku nalézáme 11 zvonů signova-
ných „R. Manoušek – G. Knos“ (některé podepsané a lité jen G. Knosem) a ulitých v různých farnostech 
v dočasně zřizovaných dílnách: v Martinicích u Velkého Meziříčí, Žďárci u Tišnova, Blížkovicích nebo 
Tuřanech.

Ve stejném období byla na nějaký čas obnovena výroba zvonů v Českých Budějovicích, kde je v le-
tech 1968–1970 odléval Karel Schwarz z Kamenného Újezdu, bývalý metalurg z Pernerova zvonařství. 
Pro formování zvonů používal Pernerovy šablony. Na Jihlavsku je od něj trojice zvonů v Dolní Cerekvi 
(1970). Mnoho zvonů dodala tehdy do Československa také dílna německého Schillingova zvonařství, 
činná v durynském městě Apolda a fungující stále na principu soukromé zvonařské dílny (teprve v roce 
1972, kdy byla vyvlastněna a přeměněna na státní družstevní podnik VEB Apoldaer Glockengießerei, ji 
stihl podobný posud jako po válce dílny české). Na Jihlavsku je 12 zvonů (1970–1972). Kuriózním dobo-
vým dokladem jsou původní lomené ocelové závěsy zvonů s označením MADE IN NDR (Dlouhá Brtnice, 
Kozlov). Na zvonech samotných byla zpravidla odlita zvonařská značka Franze Petera Schillinga, anebo 
byly zcela bez označení.

Další rozkvět zvonařské výroby vidíme po roce 1989: zvony z této doby tvoří 15 % celkového fondu 
Jihlavska. V České republice dnes působí čtyři zvonařství: Petr Rudolf Manoušek v Praze-Zbraslavi, ro-
dina Dytrychova v Brodku u Přerova (dílnu založil Josef Dytrych a po něm ji postupně vedly Laetitia 
Dytrychová, Marie Tomášková-Dytrychová s Marcelou Svobodovou-Dytrychovou, a Leticie Vránová-
Dytrychová), Josef Tkadlec st. (a od roku 1996 jeho syn Josef Tkadlec ml.) v Halenkově u Vsetína,  
a Michal Votruba v Myslkovicích u Soběslavi (od roku 2011). V roce 2002 vltavská povodeň zničila 
Manouškovu dílnu a ten výrobu zvonů přenesl do Nizozemí, kde odlévá zvony ve spolupráci s firmou 
Royal Eijsbouts v městě Asten. Několik málo zvonů z této doby je od zahraničních výrobců: zvon v Dob-
ré Vodě (2010) od Rudolfa Pernera z německého Pasova a zvony ve Slaviboři (2015), Myslůvce (2017)  
a Jindřichovicích (2020), jež zhotovila italská slévárna a továrna na hodiny Ecat Campane, sídlící v pie 
montském městě Mondovì, která po roce 2003 převzala výrobní program rodinné dílny zvonařů Maz-
zolů z Valduggie a od roku 2011 na zakázku dodává zvony do České republiky prostřednictvím ostravské 
firmy Impuls-B, vyrábějící elektrické pohony zvonů a věžní hodiny.

Z v o n y  n a  v y s o č i n ě  •  o k R e s  J i H L a v a
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Katalog kromě zvonů zahrnul i hodinové cimbály. Mezi nimi menší, ale velmi cenný třetinový podíl 
mají historické hodinové cimbály z 16. až 19. století. Vůbec nejstarší je dvojice cimbálů z jihlavského 
kostela sv. Jakuba Staršího: větší (1523) ulil brněnský zvonař Šimon Haubic mladší, menší (1564) je 
prací Jiřího Gleixnera z Jihlavy.

Terénní výzkum zároveň umožnil zabývat se vůbec poprvé i zvony nebronzovými, tedy ze že-
leza, oceli a zinku (mají podíl 16 % z celkového počtu zvonů), a alespoň orientačně je klasifikovat  
a časově zařadit. Bylo možné vyčlenit několik typů ocelových zvonů (pracovně je nazýváme typ I až 
typ VII) a pokusit se je přičlenit konkrétnímu výrobci. Domníváme se, že některé – typ II (Studénky), 
III (Dudín, Zbilidy), popř. VI (Šimanov) – pocházejí z doby po první světové válce a produkovala je 
slévárna Jana Pujmana v Novém Ransku (okr. Havlíčkův Brod). Z téže továrny jsou zvony v Dolní Vi-
límči, Hosově, Pístově, Ústí u Humpolce, Zborné (bez typu). Ze zatím neznámé slévárny jsou zvony 
v Hladově, Janovicích, Markvarticích, Rohozné, Věžnici (typ IV), v Kopaninách a Olšanech (typ V) nebo  
v Třeštici (typ VII).

Mnoha farnostem na Jihlavsku se podařilo během posledních pětasedmdesáti let na kostelní věže 
doplnit náhradu za zvony rekvírované a vytvořit tak podobné anebo úplně nové soubory zvonů. V da-
ném regionu takřka nenalézáme prázdné věže. Jedinou výjimku tak s určitým paradoxem tvoří Jihlava 
(např. velký zvon Zuzana v kostele sv. Jakuba Staršího byl v minulosti mohutným základem souboru 
pěti zvonů, jezuitský kostel sv. Ignáce je zcela bez zvonů) a kromě ní některé městyse, např. Kamenice 
nebo Větrný Jeníkov.

Co se týče hudebních dispozic souborů, pak v případě dvojic zvonů (historických i novodobých) jde 
nejčastěji o velkou sekundu (např. Opatov, Vílanec, Panské Dubenky) nebo malou tercii (např. Kozlov, 
Krasonice, Malý Beranov) či velkou tercii (Střížov). V případě trojic zvonů je v současnosti využíván 
oblíbený motiv Gloria (např. Vysoké Studnice), durový kvintakord (např. Krahulčí), melodická ladění 
(Dolní Cerekev) nebo trojkombinace v rámci vybraných tónin durových (Batelov) či mollových (Hrutov, 
Knínice, Pavlov, Telč-Matka Boží, Urbanov). Vůbec nejpočetnějším souborem je pětice zvonů (v rozsa-
hu celé oktávy, laděná v B dur), pořízená roku 2003 pro klášterní kostel v Nové Říši.

Výzkum v terénu zároveň přinesl překvapivé zjištění. Ani v dnešní, moderní době nebyla vždy hudební 
koncepce souboru zvonů naplněna a na věžích tak nalézáme nové zvony v původním plánu nezdařené 
(např. Dlouhá Brtnice, Jamné, Pavlov, Polná). V uvedených případech je to dáno nežádoucí tónovou 
odchylkou vzniklou při lití nových zvonů, jindy jde zřejmě o nepochopení zvukového obrazu starších 
zvonů.

Největší na okresu Jihlava je Brikcího zvon Zuzana z roku 1563, zavěšený v jižní věži kostela sv. Jakuba 
Staršího v Jihlavě. Zároveň je Zuzana dle svého průměru (214,5 cm) třetím největším a dle hmotnosti 
(cca 6 440 kg) čtvrtým nebo pátým nejtěžším zvonem v celé České republice. Na Jihlavsku po ní pak až 
s větším odstupem následuje zvon Lukáše Gleixnera z roku 1603 v Telči (prům. 145,2 cm), zvon ulitý 
rodinou Dytrychovou roku 2003 pro klášter v Nové Říši (prům. 143,2 cm) a barokní zvon Jana Jiřího 
Scheichela (prům. 129,5 cm) určený pro kostel v Brtnici.

Svou rozlohou je jihlavský okres v rámci kraje Vysočina nejmenší. Uvedli jsme už, že katalog obsáhl 
327 zvonů. Je to hodně, nebo málo? Na kostelních věžích se nachází cca 75 % z nich. To je celkem 
244 zvonů – v porovnání například s jihočeskými okresy je tento počet 2–3násobný, a proto můžeme 
říci: ano, okres Jihlava je na zvony velmi bohatý a tvoří příhodnou základnu pro bližší poznání dějin 
zvonařství na Moravě i v Čechách.
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ArNOLeC

Zvon sv. vendeLín

zvon

kaPLe sv. vendeLína

Datace: 2007
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 39 cm, celk. výš. 39 cm, 
hl. 30,5 cm, tl. věnce 3,1 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním 
okraji linka, pod ní pás liliových křížů. 
Na boku znak obce Arnolec, pod ním domicil:
ARNOLEC
Na protější straně jméno zvonu:
SV. VENDELÍN
O něco níže v 2 řádcích datace (jako dělicí znaménko užita  tečka na střední linii):
L  P
2007
Věnec oddělen trojicí linek (dolní linka slabší). Na věnci linka. Pod datací na věnci zvonařská značka: obdélná 
plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně): 
ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Vpravo snítka túje a dole pod ní značka zapsané ochranné známky.                                                             
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.   

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 33,5 cm, celk. výš. 34 cm,
hl. 27,2 cm, tl. věnce 2,4 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Věnec 
oddělen linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním 
motorem.
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BAteLOV

Zvon sv. PetR

Zvon sv. Jiří

kosteL sv. PetRa a PavLa

Datace: 1483
Výrobce: Ondřej Ptáček, Kutná Hora
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 95,1 cm, hl. 72 cm, tl. věnce 7 cm
Hlavní tón: a1
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže a zdobenými nahoru otevřeným 
pletencem uzavřeným v linkách a provazcích. 
Nahoře ve dvojicích linek nápis v gotické minuskule
(jako dělicí znaménka užity  tři routy na sobě a  routa na střední linii; zkrácená slova rozepsána v závorkách):
 Anno  D(o)mini  mO  ccccO  lxxxiii  hec  Campana  fvsa  est  Adlaudem  Et  gl(ori)am 
Svm(m)e  trinitatis  marie  v(ir)g(i)nis p(er) m(agistrum) pt(aczek)
[Léta Páně 1483 ulil tento zvon mistr Ptáček k chvále a slávě Nejvyšší Trojice (a) Panny Marie]
Na boku medailon (nepravidelně oříznut na osmiboký tvar) se sedící Pannou Marií s Ježíškem na levé ruce, oba
s kruhovými svatozářemi. Půlkruhem kolem jejich těl zavinutá mluvící páska s nečitelným nápisem v gotické
minuskule. Věnec oddělen dvojicí linek. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon je v západní věži.

Datace: 1991
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 70 cm, hl. 53,5 cm, tl. věnce 5,9 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Pod horním 
okrajem linka. Zavěšen čabrakový motiv 
v erbovních štítcích (po dvojici) se střapci. 
Na západě na boku reliéf sv. Jiří na koni, 
zabíjejícího draka. Pod ním nápis:
SV. JIŘÍ

Na protější straně zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny větší, 
zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Nad ní snítka túje. Níže čtverec s motivem dvou překřížených 
plaménků a písmeny MD (iniciály Marcely Dytrychové).
Po stranách: 
L. P. --- 1991
Na věnci linka. Dole modlitba a nápis:
OCHRAŇUJ A VEĎ NÁŠ LID K OSLAVĚ BOHA A NA PODĚKOVÁNÍ OTCI JIŘÍMU
Nápis pokračuje na protější straně:
VĚNUJÍ BATELOVŠTÍ
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon je ve východní věži.
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Zvon adámek

Hodinový 
cimbáL menší

Hodinový 
cimbáL větší

Datace: 1. čtvrť 15. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 67 cm, hl. 62 cm, tl. věnce 6,5 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Koruna se šesti nezdobenými, po stranách 
prožlabenými uchy uspořádanými na půdorysu kříže. 
Párová ucha vykloněna do strany. Nahoře v provazcích 
nápis v gotické majuskule (jako dělicí znaménka užity 
 pětičetné kvítky; před posledním slovem kvítek 
vysunut nad provazec):
 MARCVS  MATEVS  IOHANNES  LVCAS
[Marek, Matouš, Jan, Lukáš]
Písmena S retrográdní. Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.
Zvon je ve východní věži.

Datace: 1. třetina 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 70 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál zvono-
vitého tvaru.
Zavěšen v trámkové konstrukci na střeše 
nad průčelním štítem s hodinami.

Datace: 1. třetina 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 50 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál 
zvonovitého tvaru.
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Hřbitovní kosteL 
sv. baRboRy

Datace: 1777
Výrobce: Jan Jiří Scheichel, Znojmo
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 25 cm
Hlavní tón: neměřen

zvon

zvon

BAteLOV

BerANOVeC
Zvonička

Datace: 1970
Výrobce: Gabriel Knos a Rudolf Manoušek ml., Martinice u Velkého
Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 47 cm, celk. výš. 46 cm, hl. 36,2 cm, tl. věnce 3,2 cm
Hlavní tón: gis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Pod horním okrajem nápis:
ULIL G. KNOS – R. MANOUŠEK V MARTINICÍCH U VEL. MEZIŘÍČÍ.
Níže dvojice linek. Na boku reliéf Ukřižovaného. Na vysokém svislém
břevnu kříže titulus crucis (tabulka s nápisem INRI). Po stranách 
kříže:
POKOJ --- PÁNĚ
Pod křížem:
BATELOV L. P. 1970
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. 
Ruční zvonění.
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BezDĚČÍN
Zvonička

zvon

Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře užší pás 
zavíjené rokajové ornamentiky na tenké lince. Pod tím 
v linkách nápis:
GOSS MICH IOHANN GEORG SCHEICHEL IN ZNAYM A(NN)O 
1777
[Ulil mne Jan Jiří Scheichel ve Znojmě léta 1777]
Pod tím, na tenké lince, zavěšen reliéfní pás s nízkými 
zavíjenými konchami po stranách rozvitými. Na boku reliéf
Ukřižovaného na kalvárském pahorku. Na protější straně
reliéf Panny Marie s Ježíškem v náručí, v mandlovité 
paprsčité svatozáři. Věnec oddělen nízkým oblounem 
v průžlabu. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1950
Výrobce: n. p. Závody umělecké kovovýroby 
(Rudolf Manoušek ml.), Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 32 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis,
ohraničený shora linkou a zdola dvojicí linek:
Z. U. K. ČESKÁ U BRNA
Na protější straně na boku nápis:
DAROVALI OBČANÉ BEZDĚČÍNA
Pod ním zvonařská značka: v barokní kartuši 
zvon, kolem nějž do oválu text R. MANOUŠEK
(půlkruhem nahoře) ČESKÁ U BRNA (půlkruhem 
dole). Níže:
L. P. 1950.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.
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BezDĚKOV

BÍLÝ KÁMeN

Zvonička

kaPLe sv. PetRa a PavLa

zvon

zvon

Datace: 1. čtvrtina 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 20 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Zřejmě bez koruny. Nahoře prázdná 
nápisová páska vymezená linkami. Věnec 
oddělen dvojicí linek. Na dolním okraji 
dvojice linek.
Přenesen z domu čp. 20. Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1947
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 35,3 cm, celk. výš. 34,5 cm, 
hl. 27,5 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře 
v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Pod tím akant oplétaný kolem stonku tvořeného 
dvojlinkou. Na boku nápis v 2 řádcích:
ANNA, MARIE.
L. P. 1947.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf 
Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 34 cm, výš. 27 cm, hm. 28 kg
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK A SPOL. V BRNĚ
Pod tím akant oplétaný kolem stonku tvořeného dvojlinkou. 
Na boku nápis:
L. P. 1946.
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

BÍtOVČiCe

BOHUsLAViCe

kaPLe sv. víta

Zvonička

zvon

zvon
Datace: 1726
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 25 cm, výš. 18 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách nápis (jako dělicí 
znaménka užity  ručička a  tečky na střední linii):
 ANNO  1726  
Pod tím pás drobných liliovitých výběžků zavěšených na tenké lince. Věnec
oddělen trojicí linek. Dole 2 linky.
Zavěšen v ocelové objímce na kovářsky zpracovaném závěsu vsazeném do
kamene. Ruční zvonění.
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zvon
Datace: 1822
Výrobce: Antonín Aufheimer, Znojmo
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 26 cm, celk. výš. 21 cm, hl. 20,5 cm, tl. věnce 2 cm
Hlavní tón: fis3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře nápis ohraničený 
shora dvojicí linek a zdola linkou:
MICH GOS ANTON AUFHEIMER IN ZNAIM 1822

BOHUsOUDOV
  Zvonička

BOrOVNÁ
  kaPLe Panny maRie

Zvon maRia

Datace: 2001
Výrobce: Petr Rudolf Manoušek, 
Praha-Zbraslav
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 35 cm, celk. výš. 32,4 cm, hl. 27 cm, tl. věnce 
2,3 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře mezi dvojicemi linek 
stylizovaný pás esovitě prohýbaného rostlinného stonku s květy.
Na boku reliéf (polopostava) Panny Marie s Ježíškem v náručí. 
Pod ním modlitba:
AVE MARIA
Na protější straně nápis v 2 řádcích:
BOROVNÁ
L. P. 2001
Níže zvonařská značka rodiny Manouškovy: nad sebou zvon, klíč, květina. Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

[Ulil mne Antonín Aufheimer ve Znojmě 1822]
Pod tím dekorativní rostlinný pás s boltci. Na boku reliéf Ukřižovaného na kalvárském pahorku. Na 
protější straně polopostava Panny Marie s Ježíškem, neseni v oblacích (na způsob staroboleslavského 
Palladia). Věnec oddělen třemi linkami (prostřední širší). Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvonička datována vyřezaným letopočtem 1896.
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BrADLO

BrANišOV

Zvonička

kosteL sv. vácLava

Datace: 1814
Výrobce: Vincenc Staffelmayr, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 36 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře prázdná nápisová 
páska vymezená linkami. Na boku reliéf Ukřižovaného. Od paty 
kříže na každou stranu šalvějový list. Vlevo od Ukřižovaného nápis
v 3 řádcích (text na vyvýšeném pásu, písmena N retrográdní):
VINZENZ STAFFELMAYR
GOSS MICH IN IGLAU.
1814
[Ulil mne Vincenc Staffelmayr v Jihlavě 1814]
Zavěšen na dřevěné hlavě, do níž vyřezáno: 1939 GI. Ruční zvonění.

zvon

Zvon sv. micHaeL 
aRcHanděL
Datace: 1935
Výrobce: Rudolf Perner ml., České Budějovice-Suché Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 71 cm, celk. výš. 66 cm, hl. 54 cm, tl. věnce
4,5 cm
Hlavní tón: cis2
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými na
půdorysu hvězdy. Pod horním okrajem pás zavěšených 
rokajových ornamentů. Na boku reliéf stojící postavy 
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BrODCe

BrtNiCe

Zvonička

kosteL sv. Jakuba

zvon

zvon

sv. Michaela Archanděla s pozdviženým mečem v pravé ruce, 
stojícího na ďáblovi. Pod ním nápis v 2 řádcích:
SV. MICHAELI,
ORODUJ ZA NÁS!
Na protější straně nápis v 3 řádcích:
L. P. 1935 ULIL
RUDOLF PERNER
Z Č. BUDĚJOVIC.
Věnec oddělen trojicí linek. Dole málo znatelná linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1943
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf 
Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 30 cm, celk. výš. 25 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis 
v 2 řádcích:
ULIL R. MANOUŠEK A SPOL. V BRNĚ
1943.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1760
Výrobce: Jan Jiří Scheichel, Znojmo
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 129,5 cm, celk. výš. 121 cm, 
hl. 98 cm, tl. věnce 8,5 cm
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Hlavní tón: cis1
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře v linkách nápis, shora lemovaný
pásem vztyčených barokních rostlinných zavíjených ornamentů a zdola podobným, bohatším 
pásem zavěšených ornamentů. Nápis polokurzívou, s chronogramem 1760 vyznačeným většími, kapitálními 
písmeny (začíná  ručičkou, končí dvěma  položenými šalvějovými listy s řapíkem nalevo):
 oba DWa zWonnI po VkrVtnIM WIhorženI skrze obeC brtnICkaV zpVsobene gsaV  
[Oba dva zvony po ukrutným vyhoření skrze obec brtnickou způsobené jsou]
Na výběžky barokní ornamentiky zavěšeny po obvodu větší (čtyři) a menší (čtyři) barokní kartuše, do nichž vsazeny 
aversy a reversy mincí nebo medailí (tolary Marie Terezie i jiné, průčelní silueta kostela) a dále dvě totožné klipy 
s ouškem (norimberský dukát z roku 1649 s opisem CHRISTO DUCE VERBO LUCE a vyobrazením Beránka Božího 
s praporcem s nápisem PAX, stojícího na Bibli). Plášť zvonu ozdoben čtyřmi velkými barokními kartušemi, ozdobenými 
nahoře andílčí hlavičkou, umístěnými v osách uch koruny, v kartuších v oválném zrcadle nápisy. Jako první je 
kartuše, v níž ve svatozáři trojúhelné Boží oko s hebrejským tetragrammatonem (JHVH – Jahve). Nahoře půlkruhem 
modlitba (s chronogramem 1760 – větší písmena zde tučně):
TER SANCTE DEVS CONSERVA NOS Â MALO:
[Třikrát svatý Bože, chraň nás před zlem]
Na protější straně kartuše s reliéfem Ukřižovaného, u kříže klečí sv. Maří Magdalena a omývá mu nohy vzácným
olejem. Nahoře půlkruhem modlitba:
Â FVLGVRE ET TEMPESTATE LIBERA NOS DOMINE:
[Pane, osvoboď nás od blesků a bouří]
Vpravo v mezipoli třetí kartuše s autorskou signaturou v 5 řádcích:
IO:
GEORG
SCHEICHEL
GOSS MICH
ZNAYM
[Jan Jiří Scheichel mne ulil ve Znojmě]
Na protější straně čtvrtá kartuše s 6 řádky nápisu 
(kombinována polokurzíva s kapitálou):
toho cžasu
panowal p: p:
VINCIQUERO
THOMAS
Hrabie z
COLLALTO
[Toho času panoval pán pan Vinciguerra Thomas hrabě z Collalto]
Věnec oddělen dvojicí linek a o něco níže oblounkem s dvojicí linek. Na věnci hrana. Dole řádek nápisu ohraničený
shora linkou, zdola hladkou obrubou (začíná  křížem):
 V Pritomnosti Zwonu Litti P: FRANC WELLTZ w auržadie stali P: Thobia wethi Primator a P. Iohann Schoefeld 
Richter P: Mathias Tauber P: W: Procháska P: Io: Kegler P: Mich: Mathiass P: FRANZ Heppil SINDICVS
[U přítomnosti zvonů lití: pan František Welltz, v ouřadě stáli: pan Tobiáš Vetchý, primátor, a pan Jan Schönfeld,
rychtář, pan Matyáš Tauber, pan Václav Procházka, pan Jan Kegler, pan Michal Matiáš, pan František Heppil, syndik]
Latinské a německé nápisy provedeny kapitálním písmem, české nápisy kombinují polokurzívu s kapitálními písmeny.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 76 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen v lucerně věže vedle menšího hodinového cimbálu.

Hodinový cimbáL větší
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Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 76 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen v lucerně věže vedle menšího hodinového cimbálu.

Hodinový cimbáL menší

Zvon sv. FLoRián

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 60 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. 
Na boku ozdoben dvojicí linek, kolem dolního 
okraje hladká obruba.
Zavěšen v lucerně věže vedle většího hodi-
nového cimbálu.

BrtNiCe
kosteL sv. FLoRiána

Datace: 2020
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 36,2 cm, hm. 38 kg
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře kolem obvodu
stylizovaná větévka zavěšená na lince. Na boku reliéf 
sv. Floriána. Na protější straně zvonařská značka: obdélná 
plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky 
dílny větší, zde tučně): ODLILA / RODINA / DYTRY / CHOVA / 
V BRODKU / U PŘEROVA. U plakety značka zapsané ochranné 
známky. Vpravo snítka túje. Pod tím v 2 řádcích datace (jako 
dělicí znaménko užita  tečka na střední linii):
L  P
2020
Věnec oddělen trojicí linek. Na věnci modlitba (jako dělicí 
znaménko užit  tlapatý kříž):
SVATÝ FLORIÁNE  ORODUJ ZA NÁS
Na protější straně věnce domicil:
BRTNICE
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BrtNiČKA

BrzKOV

kaPLe neJsvětěJšíHo 
vykuPiteLe

kaPLe sv. Jana 
nePomuckÉHo

Zvon maRia

zvon

Datace: 2000
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 43 cm, celk. výš. 44 cm, hl. 34 cm, 
tl. věnce 2,8 cm, hm. 51 kg
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře na lince zavěšen pás
gotizující kružbové ornamentiky. Na boku reliéf Panny Marie 
Svatohostýnské s Ježíškem, stojící na půlměsíci, v oválu z hustě 
paprsčité svatozáře. Na protější straně znak Svatého roku 2000 
(pět propojených stylizovaných holubic, položených přes kříž na
 kulaté plaketě), v němž mezi rameny kříže vepsáno motto:
CHRISTUS HERI HODIE SEMPER
Kolem znaku opis: IUBILAEUM A. D. 2000
Níže v 2 řádcích motto v češtině (jako dělicí znaménka užity 
 tečky na střední linii):
KRISTUS
VČERA  DNES  NA VĚKY
Věnec oddělen dvojicí linek. Na dolním okraji (pod reliéfem)
modlitba (jako dělicí znaménka užity  tečky na střední linii):
PANNO MARIA  KRÁLOVNO RODIN  ORODUJ ZA NÁS
Nápis pokračuje na protější straně:
VĚNOVALI VDĚČNÍ FARNÍCI Z BRTNIČKY
Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
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BUKOVÁ
Hasičská ZbRoJnice

zvon

Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách
nápis:
ULIL R. MANOUŠEK A SPOL. V BRNĚ 19[46]
Pod tím akant oplétaný kolem stonku tvořeného
dvojlinkou. Věnec oddělen dvojicí linek.
Kvůli špatné přístupnosti zvonu je dokončení nápisu
nejisté.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním 
motorem.

Datace: 1855
Výrobce: Josef Hilzer, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 32 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými 
na půdorysu kříže. Nahoře v linkách řádek nápisu, shora 
a zdola pás rostlinného ornamentu – vztyčený rokajový 
list s esovitě proplétanými šlahouny po stranách. Nápis
(jako dělicí znaménka užity  routy na střední linii):
GEGOSSEN [VON] IOS  HILZER IN [IGLAU] 1855 
[Ulit Josefem Hilzerem v Jihlavě 1855]
Na boku reliéf sv. Jana Nepomuckého, na protější straně 
Ukřižovaný na kalvárském pahorku. Věnec oddělen
oblounkem v tenkých linkách.
Kvůli špatné přístupnosti zvonu je znění nápisu nejisté.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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BÝKOVeC

CejLe

Zvonička

kaPLe sv. maRkÉty

Datace: 1950 (?)
Výrobce: Rudolf Perner, národní podnik, České 
Budějovice-Suché Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 41 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře linka.
Nad věncem nápis v 3 řádcích:
NÁKLADEM OBČANŮ
BÝKOVEC
1950
Věnec oddělen dvojlinkou.
Kvůli špatné přístupnosti zvonu je znění nápisu (zvláště prvního řádku a datace) nejisté.
Zavěšen na rovné ocleové hlavě. Ruční zvonění.

zvon

zvon

Datace: 1763
Výrobce: Jan Jiří Kühner, Praha-Nové Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 32,5 cm, celk. výš. 34 cm, hl. 26 cm,
tl. věnce 2,7 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými
na půdorysu kříže. Nahoře na lince zavěšeny prohnuté
akantové listy. Na boku reliéf Panny Marie Loretánské.
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ČÁstKOViCe
Zvonička

zvon

Na protější straně reliéfy sv. Jana a Pavla. Věnec 
oddělen linkou, trojlinkou a linkou. Na věnci hrana. 
Dole (v ose sv. Jana a Pavla) nápis (začíná  rostlinnou 
ozdůbkou):
 I. G. K. 1763.
Autorství potvrzuje monogram I. G. K. (= Iohann Georg 
Kühner) v nápise.
Na čepci do hloubky číslo 52 (snad hmotnost v librách,
 tj. cca 27 kg). Na čepci dále barvou rekviziční číslo 
6659, na boku bílou barvou totéž číslo (podle šablony), 
na protější straně nápis v 2 řádcích: GEMEINDE ZEIL / 
OBEC CEJLE.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromo-
torem.

Datace: 1724
Výrobce: jihlavská dílna (?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 26 cm, hl. 16,5 cm, tl. věnce 2 cm
Hlavní tón: g3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře 
v linkách nápis (začíná  ručičkou a  křížem, 
končí  tečkou na střední linii):
  D: T: H: B: M: S: M: A: 1724 
Pod ním pás drobných liliovitých výběžků zavěše-
ných na tenké lince. Věnec oddělen trojicí linek. 
Dole 2 linky.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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ČeNKOV

ČerNÍČ

Zvonička

Zvonička

Zvon sv. voJtěcH
Datace: [1918]
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.),
Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 32 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v předrytých 
linkách nápis (do hloubky):
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO
Na boku nápis (do hloubky):
SV. VOJTĚCH
Na protější straně (do hloubky):
1918
Kvůli špatné přístupnosti zvonu není jisté, zda se datace 
na boku zvonu nachází.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1816
Výrobce: Antonín Aufheimer, Znojmo
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 33,2 cm, celk. 
výš. 34 cm, hl. 26 cm, tl. věnce 2,8 cm
Hlavní tón: neměřen

zvon
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ČerVeNÝ KŘÍŽ
Zvonička

Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře linka, pod ní v linkách
nápis (jako dělicí znaménka užity  ručička a  tlapaté kříže):
 MICH  GOS ANTON  AUFHEIMMER  IN  ZNAIM  ANNO  1816
[Ulil mne Antonín Aufheimer ve Znojmě roku 1816]
Pod tím zavěšen pás barokizující rostlinné ornamentiky. Na boku polopostava Panny Marie na oblacích, 
s Ježíškem v náručí, po stranách dvojice listnáčů. Na protější straně reliéf Ukřižovaného na kalvárském 
pahorku, po stranách dvojice listnáčů. Pod mariánským reliéfem řádka nápisu v linkách (jako dělicí znaménka 
užity  ručička a  pětičetné kvítky):
 S MARIA  ORATE PRO NOBIS   
[Svatá Maria. Proste za nás]
Na protější straně do nápisové pásky umístěna trojice týchž kvítků se stonkem a listy. Věnec oddělen silnou 
linkou a linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Na boku rekviziční nápis bílou barvou v 2 řádcích: GEMEINDE TSCHERNITSCH / OBEC ČERNÍČ.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

zvon

Datace: 1948
Výrobce: Rudolf Perner, národní správa, České 
Budějovice-Suché Vrbné (?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Pod horním 
okrajem vyraženo:
L P 1948
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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ČÍŽOV

DLOUHÁ BrtNiCe

kaPLe Panny maRie

kosteL sv. vácLava

zvon

Zvon sv. vácLav

Datace: 2002
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek 
u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 36,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). 
Nahoře mezi linkami pás křížů v kruž-
bách. Na boku reliéf sv. Floriána. 
Na protější straně nápis:
ČÍŽOV
Níže zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály 
spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně ULILA / RO / DINA / DYT / RY / 
CHOVA. Níže zavěšena snítka túje. Na dolním okraji (pod reliéfem
světce) nápis:
SV. FLORIAN
Na protější straně:
L. P. 2002
Zavěšen na rovném ocelovém závěsu. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1970
Výrobce: Franz Peter Schilling, Apolda (Německo)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 80,5 cm, celk. výš. 76 cm, hl. 62 cm, tl. věnce 
6 cm, hm. 335 kg
Hlavní tón: c2
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Zvon maRia

Zvon sv. cyRiL a metoděJ

Popis: Koruna s čtyřmi prožlabenými uchy uspo-
řádanými na půdorysu kříže. Nahoře nápis (začí-
ná  berličkovým křížem):
 SV. VÁCLAVE ORODUJ ZA NÁS 1970
Datace menším písmem.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě (dle šablony
na ní barvou nápis MADE IN NDR). Pohon rotač-
ním elektromotorem.

Datace: 1970
Výrobce: Franz Peter Schilling, Apolda (Německo)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 71 cm, celk. výš. 70 cm, hl. 55,5 cm,
tl. věnce 5,2 cm, hm. 236 kg
Hlavní tón: cis2 (d2)
Popis: Koruna s čtyřmi prožlabenými uchy uspořádanými
na půdorysu kříže. Nahoře nápis (začíná třemi  berlič-
kovými kříži):
   MATCE BOŽÍ VĚNUJÍ FARNÍCI L. P. 1970
Na boku velký berličkový kříž.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě (dle šablony na ní 
barvou nápis MADE IN NDR). Pohon rotačním elektro-
motorem.
Zvon byl plánován jako d2, při výrobě však vyšel o půl 
tónu níž jako cis2.

Datace: 1955
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 56 cm, celk. výš. 51 cm, hl. 42 cm, 
tl. věnce 4 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA L. P. 1955
Pod tím linka a tenká linka, na níž zavěšen pás stylizovaných 
akantových listů střídavě větších a menších. Na boku ve 
vavřínovém věnci kruhový reliéf se sv. Cyrilem a Metodějem,
pod nímž nápis:
DĚDICTVÍ OTCŮ ZACHOVEJ NÁM PANE
Na protější straně nápis v 2 řádcích:
VĚNUJÍ FARNÍCI
Z DLOUHÉ BRTNICE.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na zalomeném ocelovém závěsu. Pohon rotačním elektromotorem.
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zvon

Zvon umíRáček

Hodinový cimbáL větší

Datace: 1596
Výrobce: Jiří Gleixner, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 20,8 cm, celk. výš. 20 cm, hl. 18,5 cm, 
tl. věnce 1,4 cm
Hlavní tón: es4
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře ve 
dvojicích linek datace (uvozená  šestičetnými kvítky):
 1596 
Na boku holubice Ducha svatého, pod níž iniciály:
TC
Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zvon připsán Jiřímu Gleixnerovi na základě doby vzniku, 
shody písma a dělicích značek.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1923
Výrobce: Richard Herold, Chomutov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 26,7 cm, celk. výš. 34 cm, 
hl. 31 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře 
trojice linek, na nichž dole zavěšen pás 
klasicizujících festonů. Na boku Panna Maria 
Lurdská. Na protější straně nápis v 4 řádcích:
PANNO MARIA,
ORODUJ ZA NAŠE PADLÉ SYNY JANA A FRANTIŠKA!
VĚNOVALI MANŽELÉ SOBOTKOVI R. 1923.
ULIL R. HEROLD V CHOMŮTOVĚ.
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě staršího typu. Ruční zvonění.
Zvon je v sanktusové vížce.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 43,3 cm, celk. výš. 23,5 cm, 
hl. 20 cm, tl. stěny 1,2 cm

Hlavní tón: des2
Popis: Nezdobený hodinový cimbál 
mísovitého tvaru.
Zavěšen ve věži.
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Zvon sv. JácHym

zvon

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 39,8 cm, celk. výš. 19,5 cm, 
hl. 13,8 cm, tl. stěny 1,6 cm

Hodinový cimbáL menší

DOBrÁ VODA
kosteL sv. JácHyma

Datace: 2010
Výrobce: Rudolf Perner, Passau (Německo)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 43 cm, celk. výš. 44 cm, hl. 34,5 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna se šesti uchy vpředu zdobenými oblouny, uspořáda-
nými na půdorysu hvězdy. Nahoře nápis v linkách (začíná  křížem):
 IN OCCASIONE NATIVITATIS IOACHIMI (IX. X. MMIX) DONO DATUM
AB EIUS AVO JOSEPHO DVORAK
[U příležitosti Jáchymova narození (9. 10. 2009) darován jeho dědeč-
kem Josefem Dvořákem]
Na boku zvonu reliéf sv. Jáchyma jako prostovlasého, vousatého, bo-
sého muže s knihou v pravici a pastýřskou holí v levici, u nohou berá-
nek. Níže modlitba:
SANCTE IOACHIM ORA PRO NOBIS.
[Svatý Jáchyme, pros za nás]
Na protější straně na boku zvonařská značka: v dvojitém kruhu opis RUDOLF PERNER PASSAU 2010, s kulatým
terčem s písmenem P, v jehož bříšku reliéf zvonícího zvonu, vychýleného vlevo. Věnec oddělen trojicí linek.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1944
Výrobce: Jakub Krátký, Přerov (J. Krátký, továrna strojů
hospodářských, parních mláticích složení a slévárna 
železa a kovů v Přerově)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 35 cm, výš. 26,3 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: neměřen

Hlavní tón: des2
Popis: Nezdobený hodinový cimbál 
mísovitého tvaru.
Zavěšen ve věži.
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Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nad věncem nápis:
J KRATKY PREROV
Věnec oddělen linkou v průžlabku. Na věnci oblounek a 2 linky. Dolní okraj s obrubou.
Na srdci (do hloubky) datace 1944, pod ní v rámečku iniciála výrobce KR. Na dřevěné hlavě nahoře vyryto: 
PJ. r. 1944.
Zvon není zavěšen. Uložen na půdě kostela.

DOBrÁ VODA
kaPLe

zvon
Datace: 1847
Výrobce: Josef Hilzer, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 32,2 cm, celk. výš. 29,8 cm, 
hl. 23,5 cm, tl. věnce 2,4 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna s čtyřmi nezdobenými uchy. Nahoře 
v linkách řádek nápisu, shora a zdola pás ornamen-
tu s květy a stylizovanými esovitě zavíjenými rozvi-
linami. Nápis (ukončen  routou na střední linii):
GEGOSSEN V IOSEF HILZER IN IGLAU 1847 
[Ulit Josefem Hilzerem v Jihlavě 1847]
Na boku reliéf Ukřižovaného, u paty kříže lebka 
se zkříženými hnáty. Na protější straně reliéf 
sv. Floriána s korouhví a džbánem, z něhož lije 
vodu na požár. Věnec oddělen linkou v tenkých
linkách. Dole 2 linky.
Na boku žlutou barvou rekviziční nápis v 2 řádcích 
(Mrakotin / Graf Podztatsky), na protější straně 
okres (Teltsch).
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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DOBrONÍN

DOBrOUtOV

Zvonička

Zvonička

zvon

Zvon sv. vácLav

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. cca 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře
naznačena dvojice linek (do hloubky), stejné dvě 
linky nad věncem.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 41 cm, celk. výš. 39 cm, hl. 31,5 cm, tl. věnce 3,2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK A SPOL V BRNĚ.
Pod ním akant oplétaný kolem stonku z dvojlinky.
Na boku reliéf sv. Václava ve zbroji se spuštěným mečem a se 
štítem. V úrovni nohou po stranách nápis:
L. P. --- 1946.
Na protější straně modlitba:
SV. VÁCLAVE NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM I BUDOUCÍM!
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon elektromotorem s pevným, ojnicovým převodem.



34

Zvon umíRáček

Zvon sv. vácLav

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 35 cm, celk. výš. 33 cm, hl. 26 cm, tl. věnce 2,4 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK A SPOL V BRNĚ.
Pod ním akant oplétaný kolem stonku z dvojlinky.
Na boku nápis v 2 řádcích:
ORODUJ ZA DUŠE V OČISTCÍ.
L. P. 1946.
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon elektromotorem 
s pevným, ojnicovým převodem.

DOLNÍ CereKeV
kosteL sv. maří magdaLÉny

Datace: 1970
Výrobce: Karel Schwarz, České Budějovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 66 cm, celk. výš. 62 cm, hl. 49,5 cm, 
tl. věnce 4,7 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách pás 
esovitě prohýbaného růžového stonku s listy a květy. Na 
boku jezdecký reliéf sv. Václava (proveden podle Myslbekova 
pomníku na Václavském náměstí v Praze). Na protější
straně nápis v 5 řádcích:
SVATÝ VÁCLAVE
VRAŤ SVÉ ZEMI POŽEHNÁNÍ
VRAŤ SVÝM DĚTEM KLID
ULIL L. P. 1970
K. SCHWARZ.
Věnec oddělen trojicí linek. Na věnci pás obilných stébel s klasy.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektro-
motorem.
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Zvon sv. Jan nePomucký

Zvon maRia

Zvon sv. vácLav

Datace: 1970
Výrobce: Karel Schwarz, České Budějovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 62,5 cm, celk. výš. 59 cm, hl. 47 cm, tl. věnce 4,6 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách pás esovitě 
prohýbaného růžového stonku s listy a květy. Na boku reliéf 
sv. Jan Nepomuckého, pod nímž modlitba v 2 řádcích:
SV. JENE, STŮJ NÁM V ČELE,
ZAŽEŇ VŠECHNY NEPŘÁTELE!
Na protější straně nápis v 3 řádcích:
VĚNOVALI
OSADNICI DOL. CEREKEV.
ULIL L. P. 1970
K. SCHWARZ.
Věnec oddělen trojicí linek. Kolem dolního okraje neznatelná 
linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektro-
motorem.

Datace: 1970
Výrobce: Karel Schwarz, České Budějovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 54,8 cm, celk. výš. 52 cm, hl. 35 cm, 
tl. věnce 4,2 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách 
pás esovitě prohýbaného růžového stonku s listy 
a květy. Na boku reliéf Staroboleslavského Palladia
(Panna Maria s Ježíškem v náručí). Pod ním modlitba 
v 2 řádcích:
MATKO BOŽÍ PROS ZA NÁS
NYNÍ I V HODINU SMRTI NAŠÍ
Na protější straně zvonu nápis v 2 řádcích:
ULIL L. P. 1970
K. SCHWARZ.
Věnec oddělen trojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním
elektromotorem.
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DOLNÍ DVOrCe

DOLNÍ sMrČNÉ

Zvonička

kaPLe Panny maRie RŮŽencovÉ

Datace: 2. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 25 cm, výš. cca 22 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová).
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

zvon

zvon

Datace: 1993
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 42 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře na lince zavě-
šené klasicizující květinové festony. Na boku blíže neur-
čený reliéf. Na protější straně zvonařská značka: obdélná
plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatel-
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DOLNÍ ViLÍMeČ
kaPLe sv. cyRiLa a metoděJe

zvon

zvon

ky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Níže zavěšena snítka túje. Dole řádek
nápisu (ohraničen  kosočtverečnými hlavami hřebů):
 GLORIA IN EXCELSIS DEO ANNO 1993 
[Sláva na výsostech Bohu. Roku 1993]
Kvůli nepřístupnosti zvonu nemohl být reliéf popsán.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Foto: Národní památkový ústav

Datace: 1801
Výrobce: František Vaněk, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 25 cm, výš. 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře prázdná 
nápisová páska vymezená linkami. Na boku reliéf 
Ukřižovaného na kalvárském pahorku. Věnec oddělen 
silnou linkou mezi linkami. Na věnci hrana. Dole nápis 
(začíná  ručičkou), postavený na hladké obrubě kolem 
dolního okraje:
 FRANZ WANIEK ZWONAR WGIHLAWGE 1801
[František Vaněk, zvonař v Jihlavě. 1801]

Datace: kol. 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 39,5 cm, celk. výš. 34 cm,
hl. 30,5 cm, tl. věnce 2,2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě čepu. Na dolním 
okraji zvlnění a nevysoká hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon 
rotačním elektromotorem.

Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
V blízkosti kaple Panny Marie Růžencové stála ještě v roce 1978 zvonička ve tvaru dřevěné rozsochy se
stříškou, v níž byl zavěšen tento historický zvon (popsán v odborné literatuře k roku 1999). Zvonička 
v blíže neurčené době zanikla. Památkově chráněný zvon (ÚSKP ČR rejstř. č. 96121/37-26443) je dnes
nezvěstný. Popis proveden podle evidenčního listu památkové péče.
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DOUPĚ

DOUPĚ
 HrAD rOštejN

Zvonička

HRadní kaPLe sv. eustacHa

zvon

zvon

Datace: 2. čtvrť 20. století
Výrobce: Bochumské ocelárny (Bochumer Verein 
für Gußstahlfabrikation), Bochum (Německo)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 32 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře prázdná 
nápisová páska vymezená linkami. Na boku nápis:
B. V. G.
[Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation = 
Bochumský spolek pro výrobu lité oceli]
Věnec oddělen trojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2007
Výrobce: Jan Šeda, Kostelec nad Orlicí
Materiál: bronz (dělovina)
Rozměry: prům. 27 cm, celk. výš. cca 35 cm, hl. 17,5 cm, 
tl. věnce 1,5 cm, hm. 20 kg.
Hlavní tón: dis3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře pás nespojova-
ných volutových lístků. Na věnci pás nespojovaných trojúhelných
segmentů (jádra s perlami a volutami po stranách).
Zavěšen na starší dubové hlavě ve vížce hradní kaple. Ruční 
zvonění.
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DUDÍN

DUšejOV

Zvonička

kosteL sv. baRtoLoměJe

zvon

zvon

Datace: kol. 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko 
(typ III)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 38 cm, výš. 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě čepu. Na dolním okraji 
zvlnění a nevysoká hladká obruba.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1930
Výrobce: Rudolf Manoušek st., Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 55,5 cm, celk. výš. 52 cm, hl. 43,8 cm, 
tl. věnce 4,0 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ 1930.
Pod tím pás s vinnou révou s listy a plody dělený trámci 
nakoso. Na boku zvonu nápis v 2 řádcích:
ŽIVÉ VOLÁM, BOUŘKU ZAHÁNÍM,
MRTVÉ OPLAKÁVÁM.
Na zvonu rekviziční znaky z 2. světové války: nahoře žlutý
pruh a číslo z centrálního skladiště zvonů, na boku barvou nápis v 2 řádcích (FARNÍ ÚŘAD / DUŠEJOV, O. HUMPOLEC).
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.
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zvon

Hodinový cimbáL menší

Hodinový cimbáL větší

Datace: 1698
Výrobce: Kristián Joachim st., Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 48,4 cm, celk. v. 41 cm, hl. 32,7 cm, 
tl. věnce 4,1 cm
Hlavní tón: ais2
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými 
na půdorysu kříže. Nahoře v linkách nápis (začíná  ručič-
kou), pod nímž zavěšeny nespojité stylizované palmetové 
listy, střídány dva druhy:
 GOSS MICH CHRISTIANN IOACHIM IN IGLAV 1698
[Ulil mne Kristián Joachim v Jihlavě 1698]
Na boku nápis v 3 řádcích, do nějž vsazen erb Pachtů 
z Rájova:
IOAN: --- ANTON:
PACHTA --- VON REYHOFEN
V: BVCKAV TITVL
[Jan Antonín Pachta z Rájova a Bukové, plným titulem]
Na protější straně reliéf knížete sv. Václava ve zbroji, 
s korouhví v pravé ruce a štítem u levé nohy.
Písmena N ve všech nápisech retrográdní. Věnec oddělen 
trojicí linek. Kolem dolního obvodu málo znatelná hladká 
obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 60 cm, tl. stěny 2,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Dole dvojice
linek, kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen vedle menšího hodinového cimbálu v půlkulatém 
okně ve východní stěně věže v úrovni střechy.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 45,5 cm, tl. stěny 1,7 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Dole
dvojice linek, kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen vedle většího hodinového cimbálu 
v půlkulatém okně ve východní stěně věže v úrovni 
střechy.



41

zvon

zvon

Hodinový cimbáL větší

DVOrCe

DYjiCe

kaPLe sv. Jana nePomuckÉHo

kaPLe Panny maRie LuRdskÉ

Datace: 1917
Výrobce: Bedřich Hampl, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 33,5 cm, celk. výš. 35 cm, hl. 21 cm, tl. věnce 2,1 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře rostlinný pásek 
(segmenty s kulatou špičkou a naproti vykrojené), nápis v linkách,
pás zavěšených akantových listů:
GEGOSSEN VON FRIEDRICH HAMPL IN IGLAU.
[Ulit Bedřichem Hamplem v Jihlavě]
Na boku reliéf s Kalvárií (Ukřižovaný, Panna Maria, sv. Jan Evange-
lista, sv. Maří Magdaléna objímající kříž), postavený na rostlinném 
ornamentu. Na protější straně Panna Maria Královna s Ježíškem
v náručí, stojící na půlměsíci. Věnec oddělen průžlabem s nízkým 
zvlněním. Dole linka a pod ní nápis (do půlky obvodu):
GEWIDMET VON JAKOB KRIEGSMANN IN HOFEN 1917
[Věnován Jakubem Kriegsmannem z Dvorců 1917]
Druhá půle obvodu vyplněna pásem zavěšených akantových listů.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: po roce 1945
Výrobce: Rudolf Perner, národní správa, České 
Budějovice-Suché Vrbné (?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 30,3 cm. celk. výš. 32 cm, hl. 24 cm, 
tl. věnce 2,1 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním 
motorem.
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DYjiČKA

FiLiPOVsKÉ 
CHALOUPKY

Zvonička

Zvonička

zvon

zvon

Datace: po roce 1945
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 27 cm, celk. výš. 26,6 cm, hl. 20,5 cm, 
tl. věnce 2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová).
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 36 cm, celk. výš. 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvonička stojí na pozemku domu čp. 313.
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HejštĚ

HeNČOV

Zvonička

Zvonička

zvon

zvon

Datace: konec 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 13 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. 
Nahoře trojice plošších linek. Věnec oddělen
trojlinkou. Kolem dolního okraje hladká 
obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvonička stojí v zahradě vedle domu čp. 65.

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 38 cm, celk. výš. 28 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Bez koruny.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním 
motorem.
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HerOLtiCe

HLADOV

Zvonička

kaPLe sv. Rodiny

Datace: 1947
Výrobce: Rudolf Perner, národní správa, 
České Budějovice-Suché Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37,3 cm, hl. 28 cm, tl. věnce 2,4 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře linka, pod
ní perlová šňůra, na níž zavěšen pás akantových líst-
ků. Na boku nápis v 2 řádcích:
ULIT L. P. 1947
V SUCHÉM VRBNÉM U Č. BUDĚJOVIC
Věnec oddělen 3 linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

zvon

Zvon svatá Rodina 
naZaRetská

Datace: 2008
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 39 cm, celk. výš. 37 cm, hl. 31 cm,
tl. věnce 3 cm, hm. 45 kg
Hlavní tón: cis3
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HLÁVKOV
kaPLe sv. voJtěcHa

zvon

zvon

Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis (jako 
dělicí znaménka užity  ozdobné kříže):
 KE SLÁVĚ BOŽÍ A KE CTI SV. RODINY  HLADOV A. D. 2008
Na boku velký reliéf Svaté rodiny: Josef (napravo) objímá 
Marii (nalevo) a v náručí oba drží malého Ježíše. Kolem reliéfu 
do půlkruhu modlitba (jako dělicí znaménka užity  tečky na 
střední linii):
JEŽÍŠI  MARIA  JOSEFE  ZACHRAŇTE DUŠE 
Na protější straně reliéf Svaté trojice: trůnící Bůh, na jehož 
hrudi je Duch svatý v podobě holubice, přidržuje kříž 
s ukřižovaným Ježíšem. Kolem reliéfu do půlkruhu modlitba:
SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU
Věnec oddělen linkou. Dole vždy v ose reliéfu ozdobný kříž.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ IV)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 36,5 cm, celk. výš. 42 cm, hl. 30,5 cm, 
tl. věnce 2,6 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Plášť hladký, tvar 
protáhlý homolovitý. Věnec oddělen dvojicí linek.
Zvon není zavěšen. Uložen v kapli.

Datace: 1948
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37 cm, celk. výš. 37 cm, hl. 29 cm, 
tl. věnce 2,7 cm
Hlavní tón: neměřen
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Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis sevřený
shora linkou a zdola dvojicí linek:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Na boku nápis v 3 řádcích:
DARUJÍ: BOHUMIL, MARIE,
JAROSLAVA.
L. P. 1948.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon dala zhotovit rodina Váchových z Hlávkova čp. 1.

HODiCe

HOjKOV

Hasičská ZbRoJnice

kaPLe

zvon

Zvon maRia

Datace: 1948
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 45,7 cm, celk. výš. 50 cm, hl. 36 cm, 
tl. věnce 3,4 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ.
Na boku nápis:
HODICE L. P. 1948.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 2019
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 29 cm, celk. výš. 29,5 cm, hl. 21,5 cm, tl. věnce 
2,7 cm. hm. 22 kg

Foto: Ing. Josef Bakaj 
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HOrNÍ DUBeNKY
evangeLický kosteL

Zvon Jan Hus

zvon

Hlavní tón: g3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře linka, pod ní nápis (jako dělicí znaménka užity  sedmičetný
kvítek a  tečky na střední linii):
 PANNO MARIA ORODUJ ZA NÁS  L  P  2019
Na boku reliéf sedící Panny Marie s Ježíškem v náručí, na protější straně znak obce Hojkov. V mezipoloze 
nad věncem zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny 
větší, zde tučně): ODLILA / RODINA / DYTRY / CHOVA / V BRODKU / U PŘEROVA. U plakety značka zapsané 
ochranné známky. Vpravo snítka túje. Věnec oddělen trojicí linek. Dole nápis (začíná  berličkovým křížem):
 ZVON BYL POŘÍZEN ZE SBÍRKY OBČANŮ, RODÁKŮ A SDH OBCE HOJKOV
Autorem reliéfní výzdoby je Stanislav Mika.
Nahradil starší, zinkový zvon.

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 29,5 cm, celk. výš. 24 cm, 
hl. 20,5 cm, tl. věnce 2,1 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu.

Datace: 1893
Výrobce: Theodor Werner, Kleinwelka (Německo)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 63,5 cm, celk. výš. 59,5 cm, 
hl. 45,5 cm, tl. věnce 4,7 cm, hm. 146 kg
Hlavní tón: es2
Popis: Koruna s čtyřmi uchy ozdobenými okřídlenými 
hlavičkami andělů, v dolní části svislé rýhování. Čepec 
pokryt pásem akantových listů. Nahoře pás esovitě 
prohýbané rostlinné ornamenitky, uzavřený shora
i zdola oblounem v tenkých linkách. Na boku reliéf 
kalicha, nad nímž obloukem:
MISTR JAN HUS.
Pod kalichem biblický citát v 2 řádcích:
VŽDYCKY SE RADUJTE; BEZ PŘESTÁNÍ SE MODLETE;
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ZE VŠEHO DÍKY ČIŇTE. 1. TESS. 5, 16–18.
Na protější straně nápis v 5 řádcích (3. řádek 
větším, 5. řádek menším písmem):
1 | JAKO OBĚŤ VDĚČNOSTI
2 | K BOHU VĚNOVAL ZVON TENTO
3 | JOSEF BĚLOHRAD,
4 | ROLNIK V KLATOVCI Č. 1.
5 | LIL BOHDAN WERNER, ZVONOLITEC V MALEM 
VELKOVE V SASÍCH R. 1893.
Věnec oddělen oblounem, na němž zavěšen pás zavíjených
stonků s vinnými listy, položených na listu akantu. Na věn-
ci linka na liště, pod ní pásek esovitě prohýbaného stonku
s listy a květy. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

HOrNÍ DUBeNKY
obecní úřad

Hodinový cimbáL větší

Hodinový cimbáL menší

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 51 cm, tl. stěny 1,4 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen nad menším hodinovým cimbálem v lucerně
radniční hodinové věže.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 35 cm, tl. stěny 1 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen pod větším hodinovým cimbálem v lucerně 
radniční hodinové věže.

Foto: Simona Tomšíková
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HOrNÍ KOsOV

HOrNÍ MYsLOVÁ

kaPLe

Zvonička

zvon

zvon

Datace: 1. čtvrť 19. století
Výrobce: Jan Florido, Znojmo (?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách
pás s andíčími hlavičkami a esovitě rozvíjenou ornamen-
tikou po stranách. Na boku výjev z Kalvárie: po stranách 
Ukřižovaného stojí Panna Maria a sv. Jan Evangelista, dole 
kříž objímá sv. Maří Magdaléna. Věnec oddělen trojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1767
Výrobce: Jan Jiří Scheichel, Znojmo
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 29,5, hl. 22 cm, tl. věnce 1,9 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře pás
vztyčených palmetek s volutovým zavinutím po stra-
nách, pod tím v linkách nápis, zdola pás trojúhelných
rozvilin, v jejichž středu mezi dvěma boltci medailon 
a v něm Kristův monogram IHS s křížem, otočený 
o 180° stejně jako celý pás. Nápis:
GOSS MICH IOHANN GEORG SCHEICHEL IN ZNAYM 
ANNO 1767
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[Ulil mne Jan Jiří Scheichel ve Znojmě roku 1767]
Na boku reliéf klečícího sv. Václava s mučednickou
palmou. Vpravo od něj sv. Florián s praporcem, lijící
vodu ze džbánu. Dále vpravo reliéf Ukřižovaného na
kalvárském pahorku. Věnec oddělen zvlněním mezi 
linkami. Na věnci linka. Kolem dolního okraje hladká
obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním moto-
rem.

HOsOV

HOstĚtiCe

kaPLe sv. Rodiny

kaPLe

zvon

zvon

Datace: kol. 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Homolovitý 
tvar. Na věnci linka.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: po roce 1945
Výrobce: Rudolf Perner, národní správa, České Budějovice-Suché
Vrbné (?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 30,3 cm, celk. výš. 32,2 cm, hl. 25 cm, tl. věnce 2,1 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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HrBOV

HrUtOVHOstĚtiCe

kaPLe sv. vavřince

kaPLe nanebevZetí 
Panny maRie

zvon

Zvon maRia

 Datace: 2003
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek 
u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 43 cm, hm. 55 kg
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře
linka, na niž zavěšen pás zavíjené srdčité 
ornamentiky. Na boku reliéf Panny Marie
Svatohostýnské s Ježíškem, stojící na 
půlměsíci, v oválu z hustě paprsčité 
svatozáře. Na protější straně nápis 
v 4 řádcích:
KE CTI A CHVÁLE
PANNY MARIE A SV. VAVŘINCE
VĚNOVALI OBČANÉ HRBOVA
L. P. 1. 6. 2003
Níže zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně):
ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Vpravo snítka túje.
Věnec oddělen 2 linkami.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1947
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 43,5 cm, celk. výš. 41,5 cm, hl. 24,5 cm,
tl. věnce 3,2 cm
Hlavní tón: b2
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Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Pod ním akant oplétaný kolem stonku tvořeného 
dvojlinkou. Na boku nápis v 2 řádcích:
SVATÁ MARIA, ORODUJ ZA NÁS!
HRUTOV 1947.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

zvon sv. josef

Zvon umíRáček

Datace: 1947
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 36,5 cm, celk. výš. 36,5 cm, 
hl. 29 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: des3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách 
nápis:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Pod ním akant oplétaný kolem stonku tvořeného 
dvojlinkou. Na boku nápis v 3 řádcích:
SVATÝ JOSEFE,
PŘIMLOUVEJ SE ZA NÁS!
HRUTOV 1947.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1802
Výrobce: František Vaněk, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 26 cm, hl. 19 cm, tl. věnce 2,2 cm
Hlavní tón: f3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. 
Nahoře v linkách nápis (jako dělicí znaménka užity
 ručička a  routa na střední linii):
 SPUSOBILA OBECZ HROTOWA 
[Způsobila obec Hrotová]
Na boku reliéf Ukřižovaného na kalvárském pahor-
ku. Na protější straně sv. Václav. Věnec oddělen 
trojlinkou. Dole nápis, vymezený shora linkou, zdola hladkou obrubou kolem dolního okraje (jako dělicí znaménka
užity  ručička a  routy na střední linii):
 F  WANIEK ZWONAR WGIHLAWGE  1802 
[František Vaněk, zvonař v Jihlavě. 1802]
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
V minulosti pukl, pokus o opravu se nezdařil, v oblasti horního nápisu je nekvalitně svařená obloukovitá 
horizontální trhlina. Zvon ztratil hlas (nevyznívá).
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zvon

Zvon sv. micHaeL

HYBrÁLeC

jAMNÉ

kaPLe sv. vácLava

kosteL naLeZení 
svatÉHo kříŽe

Datace: 1834
Výrobce: Karel Bellmann st., Praha-Nové Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 44 cm, c. v. 41 cm, v. 33 cm, h. v. 31,5 cm, věn. 3,6 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými na půdorysu
kříže. Nahoře prázdná nápisová páska vymezená linkami. Na boku 
reliéf Krista na vysokém kříži na Kalvárii, dole pokleká a kříž objímá 
sv. Maří Magdaléna. Na protější straně nad věncem nápis ve 2 řádcích:
BEIGESCHAFT FÜR DIE 1830 ERBAUTE EBERSDORFER KIRCHE
AUF KOSTEN DER DORTIGEN INSASSEN IM IAHRE 1834.
[Pořízen pro hybrálecký kostelík, postavený 1830, nákladem tamních
obyvatel v roce 1834]
Věnec oddělen dvojicí linek. Na věnci hrana. Dole dvě linky.
Zvon připsán Karlu Bellmanovi staršímu na základě doby vzniku, 
shody reliéfu, písma, linek a celkového ztvárnění.
Na boku černou barvou německý nápis z rekvizice (okres, lokalita).
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1970
Výrobce: Franz Peter Schilling, Apolda (Německo)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 91 cm, celk. výš. 69,5 cm, hl. 66,2 cm, tl. věnce 
6,5 cm, hm. 444 kg
Hlavní tón: as1 (a1)
Popis: Koruna s čtyřmi uchy zdobenými oblounem, uspořádanými
na půdorysu kříže. Nahoře nápis (jako dělicí znaménka užity  
routa na střední linii a  berličkové kříže):
SV  MICHAELI ORODUJ ZA NÁS  
Na boku reliéf prostého rovnoramenného kříže. 
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon byl plánován jako a1, při výrobě však vyšel o půl tónu níž jako as2.
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Zvon sv. vácLav

Zvon maRia

zvon sv. josef

Datace: 1970
Výrobce: Franz Peter Schilling, Apolda (Německo)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 74 cm, celk. výš. 71 cm, hl. 57,5 cm, tl. věnce
5,2 cm, hm. 232 kg
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna s čtyřmi prožlabenými uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže. Nahoře nápis (jako dělicí znaménka užity 
 routa na střední linii a  berličkový kříž):
SV  VÁCLAVE ORODUJ ZA NÁS 
Na boku reliéf prostého rovnoramenného kříže. 
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1970
Výrobce: Franz Peter Schilling, Apolda (Německo)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 65 cm, celk. výš. 65 cm, hl. 50 cm, 
tl. věnce 4,5 cm, hm. 164 kg
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna s čtyřmi prožlabenými uchy uspořádanými 
na půdorysu kříže. Nahoře nápis (jako dělicí znaménka 
užity  routa na střední linii a  berličkový kříž):
SV  JOSEFE ORODUJ ZA NÁS 
Na boku reliéf prostého rovnoramenného kříže. 
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

Datace: 1896
Výrobce: Bedřich Hampl, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 42 cm, celk. výš. 36 cm, hl. 29,2 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými na půdorysu 
kříže. Na horním okraji hrana. Nahoře v linkách nápis, sevřený shora 
rostlinným páskem s vsazenými obličeji, zdola pásem gotizujících 
kružbových výběžků:
SANCT MARIA ORA PRO NOBIS
[Svatá Maria, pros za nás]
Na boku do světových stran 4 reliéfy (zleva): Panna Maria s Ježíškem 

v náručí, stojící na půlměsíci (Assumpta), sv. Jan Nepomucký s křížem v ruce a hvězdami kolem hlavy, 
Ukřižovaný, sv. Florián s korouhví. Věnec oddělen 2 linkami. Na věnci silná linka, pod níž nápis 
(ukončen  rostlinným páskem):
GEGOSSEN VON FRIEDRICH HAMPL IN IGLAU 1896 
[Ulit Bedřichem Hamplem v Jihlavě 1896]
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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jANOViCe

jeCLOV

kaPLe Panny maRie

Zvonička

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ IV)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 32 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Homolovitý tvar. Koruna v podobě
plochého čepu.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

zvon

zvon

Datace: 1947
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37 cm, celk. výš. 35 cm, hl. 29 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách
nápis:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Pod ním akant oplétaný kolem stonku tvořeného 
dvojlinkou. Na boku nápis v 2 řádcích:
VĚNOVALI OBČANÉ Z JECLOVA
V ROCE 1947.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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jeDLOV

jersÍN

kaPLe

kaPLe sv. anny

Zvon sv. vácLav

zvon sv. anna

Datace: 1947
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37 cm, celk. výš. 35 cm, hl. 28 cm, tl. věnce 2,8 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Pod ním akant oplétaný kolem stonku tvořeného dvojlinkou. Na boku 
nápis v 2 řádcích:
SVATÝ VÁCLAVE,
ORODUJ ZA NÁS!
O něco níže na lince nad věncem nápis:
VĚNUJÍ OSADNÍCI L. P. 1947.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě staršího typu. Ruční zvonění.

Datace: 1947
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 48,5 cm, výš. 40 cm, tl. věnce 3,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ
Na boku nápis:
SV. ANNA L. P. 1947.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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jestŘeBÍ
kaPLe Panny 
maRie kRáLovny

Hodinový cimbáL

zvon

Datace: 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 25,5 cm, výš. 8,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. 
Nahoře dvojice linek.
Zavěšen ve věži, v blízkosti zvonu.

Datace: 1999
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 41 cm, hl. 32 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku reliéf 
sepjatých rukou držících stylizovaný liliový květ. Pod tím 
nápis v 2 řádcích (jako dělicí znaménko užita  tečka na 
střední linii):
SVATÝ JOSEFE 
ORODUJ ZA NÁS
Na protější straně zvonařská značka: obdélná plaketa 
s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny 
větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. 
Níže snítka túje.
Zavěšen na pohyblivé konstrukci na průčelní zdi kaple.
Pohon elektromotorem.
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jestŘeBÍ

jezDOViCe

kuLtuRní dŮm

kaPLe sv. maRtina

zvon

zvon

Datace: 1943
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.),
Brno-Husovice
Materiál: zinek
Rozměry: prům. cca 38 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis v 2 řádcích:
R. MANOUŠEK [A SPOL:] BRNO
[1943]
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Kvůli nepřístupnosti je znění nápisu nejisté. Zavěšen v otevřené střešní vížce na kulturním domě, 
v němž místní lidová knihovna. Používán do roku 1999, kdy byl zprovozněn nový zvon na obecní kapli.

Datace: 1950
Výrobce: n. p. Závody umělecké kovovýroby (Rudolf Manoušek ml.),
Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 40,5 cm, celk. výš. 34 cm, hl. 31 cm, tl. věnce 2,8 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ZUKOV – ČESKÁ U BRNA.
Na boku nápis:
BEATI, CUI IN DOMINO MORIUNTUR.
[Blahoslaveni, kdož umírají v Pánu] (Zj 14,13)
Na protější straně zvonařská značka: v barokní kartuši zvon, kolem
nějž do oválu text R. MANOUŠEK (půlkruhem nahoře) ČESKÁ 
U BRNA (půlkruhem dole). Níže nápis:
L. P. 1950.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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jeŽeNÁ

jiHLAVA

kaPLe sv. Jakuba

kosteL sv. Jakuba 
staRšíHo

zvon

Zvon ZuZana

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. cca 31 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na věnci dvojice
linek do hloubky.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1563 (29. září)
Výrobce: Brikcí, spolu s Ondřejem a Janem, 
Praha-Nové Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 214,5 cm, výš. 182 cm, hl. 164 cm,
tl. věnce 15,9–16,4 cm
Hlavní tón: g0
Popis: Koruna s šesti čtyřbokými uchy s patkami,
uspořádanými na půdorysu kříže. Na uchách vpředu
rostlinné ornamenty (arabesky) s ptáky a lidskými 
postavami. Na bocích uch reliéfky živočichů (např. 
žába, rak) a rostlin. Mezi uchy výběhy od středního 
sloupku.
Nahoře široký výzdobný pás, složený z několika 
vodorovných motivů. Shora dvojí odstupnění, 
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obloun, prožlabená lišta, vlys s výjevem honu na
medvěda, prožlabená lišta, pás plaket s personifika-
cemi sedmi planet v ozdobných rámcích s volutami 
(podle norimberských předloh z poloviny 16. stole-
tí). Opakuje se zleva: Saturn, Mars, Slunce, Jupiter,
Merkur, Měsíc, Venuše. Vespod pásek kartušek, 
prožlabená lišta, vlys s ptáky, prožlabená lišta, obloun,
slabá linka, ornamentální pás s lvími maskami,
volutami, festony a girlandami (podklad pásu vodo-
rovně rýhován).
Výzdoba zvonu (reliéfy a nápisy na boku i na věnci) 
koncipována do světových stran v osách uch koruny.
Na první (původně přední) straně na boku reliéf 
rostliny složené z šesti listů šalvěje, dvou listů kapradiny
a dvou stvolů s poupaty, pod níž veršovaný nápis 
kapitálou v 8 řádcích:
GOTTES REYCH SEIN GERECHTYGKHEIT
MAN SVCHEN SOL ZV YDER CZEIT,
WIL MAN ANDERS SELYG WERDEN,
DAN VNSER THVEN YST NYCHTS AVF ERDEN
DARVMB DYS WERKH MIT DES RATES GVNST
GEMACHT, AVS MEISTER BRYCCI KHVNST,
DARDVRCH DIE GEMEIN ZV GOTTES EHR
ZV PERVFFEN – VND REINER LEHR.
[Boží království, Jeho spravedlnost, má člověk hledat
v každém čase. Někdo chce dojít blaženosti jinak, tu 
ale naše pozemské konání nic neznamená. Proto bylo
péčí radních a uměním mistra Brikcího zhotoveno 
toto dílo, aby se jím k slávě Boží – a k pravověrnému
učení – svolávala farní obec]
Pod tím reliéf Kalvárie: Ukřižovaný Kristus (na kříži 
tvaru T), korpus vysoce plastický, odkloněný od kříže
a visící za ruce, v patě kříže lebka. Po stranách sedící Panna Maria se zkříženýma rukama (odvrácená) 
a stojící sv. Jan Evangelista s knihou a kalichem. Panna Maria modelována podle figury z reliéfu Zvěstování, 
který se nachází na protější straně (nedosahuje jejích kvalit), ale byla jí přemodelována tvář a doplněn 
šlojíř kryjící hlavu. Po stranách kříže nápis kapitálou, rozdělený na dvě části o 4 řádcích (dle 1 Kor 15,3 
a Řím 4,25):
(vlevo) CHRISTVM MOR
TVVS EST PRO
PECCATIS NO
STRIS,
(vpravo) ET RESVREXIT
PROPTER IVSTI
FICACIONEM NO
STRAM.
[Kristus zemřel za naše hříchy a byl vzkříšen pro naše ospravedlnění]
Na protější straně ve věnci scéna Zvěstování (podle dřevořezu Albrechta Dürera): archanděl Gabriel zvěs-
tuje Panně Marii, že se jí narodí Syn Boží. Nad reliéfem nápis kapitálou v 2 řádcích (Jan 1,14):
VERBVM CARO FACTVM EST
ET HABITAVIT IN NOBIS :
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[A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi]
Pod Zvěstováním reliéf s jitrocelem (tři listy a tři 
stvoly s klasy), po stranách kořenového balu vsazeno 
po makovici. Nad rostlinou poletuje hmyz 
(pravděpodobně včela). Vpravo od
Zvěstování na boku biblický citát (Jakub 1,22–24) 
v 10 řádcích, do jehož středu vsazen reliéf sv. Jakuba
Staršího, s kloboukem s mušlí, s holí v levici a mušlí 
v pravici. Nápis kapitálou v 10 řádcích:
S. IACOBVS --- AM 1. CAP.
LIBEN BRYDER. SEIT THE --- TER DES WORTS, VND
NYCHT HERER ALAIN --- DAMIT IR EVCH SEL-
BS BETRYGET DAN --- SO YEMAND IST EIN
HERER DES WORTS, --- VND NYT EIN THETER
DER IST GELEICH EIN --- EM MAN, DER SEIN LEI
BLYCH ANGESYCHT IM --- SCHPIGEL BESCHAWET.
DAN(N) NACHDEM ER S --- YCH BESCHAWET HAT
GEET ER VONSCHTVNDAN DARVON, VND VERGYST
WIE ER GESTALTET WAR.
[Sv. Jakub v 1. kapitole. Milí bratři, podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali 
sami sebe! Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj
vzhled; podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá]
O něco níže monogram MV z písmen na sebe položených.
Pod ním málo zřetelný nápis polokurzívou (zrcadlově převrácen, při výrobě zvonu vyryt do vnější formy):
Czymerman [tesař]
Na protější straně autorská signatura (kapitálou v 4 řádcích) v pravoúhlém rámci tvořeném oblounem, 
prožlabenou lištou a dvojím odsazením:
AVXILIO DIVINO BRYCCIVS
CAMPANARVM FVSOR, CIVIS
NOVAE VRBIS PRAGENSIS,
ME FECIT. ANNO 1563.
[S pomocí Boží mne roku 1563 zhotovil zvonař Brikcí, měšťan Nového Města pražského]
Po stranách rámečku po lví hlavě, dole 2 listy. Nahoře na rámečku pod profilovanou římsou tři antické múzy
v podobě dětí (Erató, Thalia, Euterpé), po stranách polopostava muže a ženy s ohony s makovicí ve špičce. 

Věnec oddělen profilací: dvojí odstupnění, slabší linka, 
prožlabená lišta, slabší linka. Zavěšený akant ve dvou plánech.
Na věnci v ose pod Kalvárií avers medaile s poprsím 
Ferdinanda I. (opis začíná nad panovníkovou hlavou: 
FERDINANDVS · D · G · ROM · IMP · S · AVG · GER · HVN · 
BOH · REX ·). Pod medailí elegické distichon kapitálou 
v 2 řádcích:
MORS TVA CHRISTE PIO RESONET IN PECTORE SEMPER
VOXQ(VE) EXTREME TINNIAT AVRE TVBE.
[Tvá smrt, Kriste, se vždy ozývá ve zbožném srdci a hlas 
zvonu zazní i v těch nejvzdálenějších uších] Na protější 
straně na věnci (v ose Zvěstování) medaile s říšským orlem
Ferdinanda I., pod ní elegické distichon kapitálou 
v 2 řádcích:
TE TRINVM SVMMVMQ(VE) DEVM VENERANTVR ET VNVM
PONTVS TERRA MARE CVNCTA CREATA SONANT.
[Buď veleben Ty, Bože trojjediný a nejvyšší i jedinečný, 
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opěvují tě vodstvo, země, moře i veškeré
tvorstvo]
Vpravo od něho na věnci (v ose sv. 
Jakuba) veršovaný nápis kapitálou 
v 5 řádcích:
WOLF IANCO, ANDREE MOHASOCH
KYRCHEVETR, WIE DAS GESCHACH
DO DYSE GLOKHEN GOSSEN, WAR
BEIDE GEWESEN IN DYSEM IAR
1563
[Wolf Janko, Ondřej Mohasoch 
(Mohnsack), kteří oba byli správci 
kostelního jmění v tomto roce 1563,
když se stalo, že byl lit tento zvon]
Na protější straně (v ose autorské signatury) na věnci elegické distichon kapitálou v 2 řádcích:
SPES MEA EST CHRISTVS FIRMISSIMA PETRA SALVTIS
HOC DVCE VIS POTERIT NVLLA NOCERE MIHI.
[Kristus je má naděje, nejpevnější skála spásy, s ním jako vůdcem mne žádná síla neporazí ani mi neuškodí]
Nad dolním okrajem pás obdélných plaketek s opakujícímí se devíti antickými múzami v podobě dětí, 
některé s hudebními nástroji. Předlohou byla sada plaket norimberského zlatníka a medailéra Petera 
Flötnera (1485–1546). Opakují se zleva Terpsichoré (harfista), Melpomené (zpěvák s kancionálem), 
Kaliope (držící v ruce metalofon?), Urania (s kružítkem a koulí), Clio, Polyhymnia (loutnista), Erató 
(violista – hráč na chordofon), Thalia, Euterpé (pištec-šalmajista, s varhanním portativem v pozadí). 
Pás sevřen shora tenkou linkou, linkou, prožlabenou lištou a zdola prožlabenou lištou, linkou a tenkou 
linkou.
Na dolním okraji (pod pásem s dětskými múzami, v ose reliéfu Kalvárie) medaile s poprsím Krista zprava. 
Nad jeho hlavou holubice Ducha Svatého. U hlavy v 2 řádcích (velmi drobným písmem):
CHR --- IST
VS IE --- SVS
Níže vlevo v 6 řádcích:
YA SEM / CESTA P / RAWDA / Y ZYWOT / WZKRZ / YSSEN / I
Níže vpravo v 10 řádcích:
EY BE / RANEK / BOZY G / ENZ S / NIMA / HRZYC / HY SW / IETA / IOH / I
[Ježíš Kristus]
[Já jsem cesta, pravda i život, vzkříšení] (Jan 14,6 a 11,25)
[Ej, beránek Boží, jenž snímá hříchy světa. Jan 1] (Jan 1,29)
Dále na dolním okraji (v ose pod tabulkou s autorskou signaturou) nápis v 2 řádcích frakturou v předrytých
linkách (proveden do hloubky):
Presentes socij hvi(us) operis erant Andreas et Johannes de Nova Praga
olim ambo discipvli Avctori Campane isti(us)
[Spolupracovníci přítomní při vzniku tohoto díla byli Ondřej a Jan z Nové Prahy, oba někdejší tovaryši 
uvedeného tvůrce zvonu (tj. Brikcího)]
Do roku 1930 zvon rozeznívali čtyři zvoníci, stojící na trámech zvonové stolice a shora šlapající na ráhna
upevněná k dubové hlavě. Poté instalován rotační elektromotor. Po roce 2021 se počítá s obsluhou ručním
 zvoněním. Zvon zavěšen na hlavě sestavené z ocelového nosníku a původních dubových částí. Zvonová 
stolice dubová, štenýřové konstrukce, datovaná 1584. Zvon ulit ve středu 29. září 1563 přímo v Jihlavě, 
na parkáně u brány Matky Boží.
Zavěšen v jižní věži.
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zvon

Hodinový cimbáL větší

Hodinový cimbáL menší

Datace: 1481
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 63,1 cm, celk. výš. 61 cm, hl. 45,6 cm, 
tl. věnce 4,7 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna se šesti hladkými uchy s okosenými hranami, 
uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře nápis gotickou 
minuskulou, uzavřený ve dvojicích linek (jako dělicí znaménka 
užity  routy):
marcus  matheus  iohannes  lucas  hilf got avs not 
maria berat  a  m  cccc  lxxxi 
[Marek, Matouš, Jan, Lukáš. Bože, pomoz v nesnázích, Maria, poraď. Roku 1481]
Věnec oddělen dvojicí linek. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Formulářem nápisu a celkovým ztvárněním je podobný zvonům ve Vyskytné nad Jihlavou (1473), 
Kněžicích (1475) a Petrovicích (bez data) a snad je od stejného kovolitce.
Zavěšen na dubové hlavě, do níž po stranách vyřezán rok 1910 a monogram EN. Ruční zvonění.
Zvon je v severní věži. Mezi válkami přenesen snad z jihlavského kostela sv. Ducha.

Datace: 1523
Výrobce: Šimon Haubic ml., Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 109 cm, hl. 53,7 cm, tl. věnce 8,2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. Koruna s šesti
hladkými uchy uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře ve 
dvojicích linek nápis kapitálou (jako dělicí znaménka užity  
tečky na střední linii):
O MARIA EIN MVTR GOTS ALI STVND PIT IESVM DEINE SVN 
VAR VNS 1  5  2  3
[Ó, Maria, Matko Boží, pros za nás svého syna Ježíše v kaž-
dém čase. 1523]

Věnec oddělen silnější linkou v linkách. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Hodinový cimbál připsán Šimonu Haubicovi mladšímu na základě doby vzniku, shody písma a celkového
ztvárnění.
Zavěšen na ochozu na západní straně levé věže vedle menšího hodinového cimbálu.

Datace: 1564
Výrobce: Jiří Gleixner, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 65,3 cm, hl. 33,3 cm, tl. věnce 4,8 cm
Hlavní tón: neměřen
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Datace: 1696
Výrobce: Kristián Joachim st., Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 44,5 cm, celk. v. 44 cm, hl. 31,8 cm, tl. věnce 3,8 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže a zdo-
benými příčným rýhováním. Nahoře v linkách nápis:
GOSS MICH CHRISTIANN IOACHIM IN IGLAV
[Ulil mne Kristián Joachim v Jihlavě]
Na boku nápis v 4 řádcích (zkratky rozepsány v závorkách; tečky 
v nápisech vysunuty na střední linii):
FVNDATORE
ILLVST: D(OMI)NO BARONE PACHTA
DE RAYOV ET PVKAV D(OMI)NO IN
S. S. W. G. ET H. ETC.

Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. 
Koruna s čtyřmi uchy uspořádanými na půdorysu
kříže a zdobenými dolů otevřeným pletencem 
v linkách. Nahoře ve dvojicích linek nápis 
gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka užity
 kotvicové kříže, volné části nápisové pásky 
vyplněny  páskem s rozvilinami):
si  deus  pronobis  guis  contra  nos 
anno  domini 
1564
[Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Léta Páně 1564] 
(Řím 8,31)
Letopočet umístěn po stranách městského znaku 
Jihlavy (15 --- 64), který je na boku pod nápisem.
Pod znakem reliéfek kohouta. Na protější straně figura (planeta nebo personifikace síly?), v pozdvižené 
pravici držící říšské jablko, v levé ruce kopí. Věnec oddělen silnější linkou v linkách. Kolem dolního okraje 
hladká obruba.
Hodinový cimbál připsán Jiřímu Gleixnerovi na základě doby vzniku, shody reliéfu, písma a celkového 
ztvárnění. Gleixnera jako autora jmenuje též jihlavský kronikář Martin Leupold z Löwenthalu (1556–1624). 
Ulit z kovu zbylého po lití velkého jihlavského zvonu Zuzana (1563).
Zavěšen na ochozu na západní straně levé věže vedle většího hodinového cimbálu.

Zvon umíRáček

[Za dobrodince nejjasnějšího pana barona Pachty z Rájova 
a Bukové, pána na Stříteži, Štokách, Větrném Jeníkově 
a Dřevěných Mlýnech atd.]
Na protější straně pokračování nápisu v 4 řádcích:
COLLATORE
R. D. D. VITO S. A. S. ET M. ETC.
PASTORE
R. P. F. HAILMANN
[Za nejdůstojnějšího pána, pana Víta Seipla, opata
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zvon

strahovského a milevského atd., a za faráře důstojného otce Bedřicha Hailmanna]
Na boku v mezipoloze reliéf Ukřižovaného s kosodélnou svatozáří s hustými paprsky, nahoře na kříži 
tabulka s titulus crucis (INRI), v patě kříže lebka nad zkříženými kostmi. Na protější straně erb Pachtů 
z Rájova v ozdobné kartuši s korunou. Věnec oddělen trojicí linek. Nad nimi nápis (s chronogramem 1696 
– větší písmena zde tučně):
CAMPANA ISTA FVSA E(ST) ET HVIC ECCLESIAE SANCTI IACOBI PRAESENT: EXEAT SONVS 
Pokračuje pod trojicí linek:
EIVS PRO AEGRIS AGONIZANTIBVS ET BONO FINE
[Tento zvon byl ulit a věnován tomuto kostelu svatého Jakuba. Nechť jeho zvuk zaznívá lidem zápasícím 
s nemocí a na dobrý konec]
Dvě protilehlá párová ucha uražena. Dolní okraj poškozen a vylámán. Na boku barvou nápis z rekvizice 
(Iglau – Jacobi C).
Původně sloužil jako umíráček u Sv. Jakuba Staršího v Jihlavě, koncem 90. let 20. století visel ve střešní 
věži kostela sv. Ducha v Jihlavě. Dnes není zavěšen, uložen u Sv. Jana Křtitele.

jiHLAVA
 FaRa u sv. Jakuba

Datace: 1788
Výrobce: František Vaněk, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 28 cm, hl. 20,3 cm, tl. věnce 2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji
hrana. Nahoře na tenké lince pásek se vztyčenými koncha-
mi s volutovými vlnami po stranách, pod ním v linkách 
nápis (začíná  ručičkou):
 IOSEF FRIAVF ALS GVTTHETER.
[Josef Friauf jako dobrodinec]
Na boku reliéf Svaté rodiny (Panna Maria a sv. Josef vedou 
za ruku Ježíška). Na protější straně reliéf sv. Jana Nepomuc-
kého (netypické zobrazení, jak hledí na krucifix pozdvižený 
pravou rukou, v pozadí u nohou most). Věnec oddělen
silnou linkou v linkách. Dole nápis, shora linka (začíná 
 ručičkou):
 GEGOSSEN VON FRANZ WANIEK IN IGLAV. 1788
[Ulit Františkem Vaňkem v Jihlavě 1788]
Kolem dolního okraje hladká obruba a zcela dole ještě 
zesilující pásek.
Zvon umístěn jako výkyvný na konzolce na chodbě fary. 
Pochází z kostela Nejsv. Srdce Ježíšova v Malém Beranově.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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jiHLAVA

jiHLAVA

kosteL sv. ignáce
(u JeZuitŮ)

kosteL sv. Jana křtiteLe

zvon

zvon

Hodinový cimbáL

Datace: 1940–1944
Výrobce: neznámý (typ VII)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 49,5 cm, hl. 36 cm, tl. stěny 2,4 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Bez koruny. Stěny po obvodu čtyřikrát zvlněny.
Údajně získán roku 2021 z Velehradu (okr. Uherské 
Hradiště). Zvon se nalézá v jižní věži, je zavěšen 
nevýkyvně, ve funkci hodinového cimbálu.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 57 cm, hl. 19,8 cm, tl. stěny 2,4 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru. 
Bez koruny. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Údajně získán roku 2021 z kostela Svätého Kríža 
v Bratislavě-Devíně. Nalézá se v jižní věži.

Datace: 1654
Výrobce: Tomáš Gleixner, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37,5 cm, celk. výš. 33,5 cm, 
hl. 25,5 cm, tl. věnce 2,9 cm
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jiHLAVA
kosteL nanebevZetí Panny 
maRie (u minoRitŮ)

zvon

Hlavní tón: d3
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže. Na horním okraji zlom. Nahoře ve dvojicích linek
nápis (začíná  tlapatým křížem):
 RENOVATVM 1654 THOMAS GLEIXNER ME FECIT
[Obnoven (tj. přelit) 1654. Zhotovil mne Tomáš Gleixner]
Na boku renesanční štítek s městským znakem Jihlavy. Věnec 
oddělen trojlinkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Jedno nepárové ucho uraženo.
Zvon zavěšen na staré dřevěné hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1569
Výrobce: Jiří Gleixner, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 94,2 cm, celk. výš. 113,5 cm, hl. 67,6 cm, 
tl. věnce 7,7 cm
Hlavní tón: b1
Popis: Koruna se šesti uchy, zdobenými silným provazcem 
v dvojlinkách, uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře ve
2 řádcích nápis kapitálou, nahoře i dole sevřený dvojicemi 
linek a uprostřed dělený linkou, zdola zavěšen ornamentální 
pás (okřídlené andílčí hlavičky do stran rozvité dračími krky 
vybíhajícími do hlav, otočených zpět k hlavičce, a ovíjenými 
kolem prohnuté ostrve, dole liliovité výběžky). Čtyřverší 
v nápise je variací novozákonního citátu (1 Kor 15,22), jako
dělicí znaménka užity  tlapaté kříže:
1 |  15  69  WIE  WIR  IN  ADAM  ALLE 
 STERBEN  VND  EIN  DIE  ERD  GELEGET
 WERDEN
2 |  ALSO  WERN  WIR  AM  LETZTEN  TAG  IN  CHRISTO  AVFFERSSTHEN  ANE  KLAG 
 GK
[1569. Tak jako v Adamovi všichni umírají a jsou pohřbeni do země, tak v Kristu v soudný den zmrtvých-
vstanou a budou bez starosti. Jiří Konvář]
Na boku reliéf Ukřižovaného, s cípatou svatozáří, a postav Panny Marie a sv. Jana Evangelisty stojících po



68

zvon

Datace: 1815
Výrobce: Vincenc Staffelmayr, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 36,9 cm, hl. 26,1 cm, tl. věnce 2,8 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře 
v linkách nápis:
I. B. MICHAEL NOB DE SAGAR MEDI DOCTOR F. F.
1787
[Dal ulít 1787 doktor medicíny Jan Křtitel Michael 
šlechtic ze Sagaru]
Nad datací ručička označující začátek nápisu. Pod 
nápisovou páskou pás festonů, do jejichž středu 
vsazeno šest různých medailí (aversy i reversy, 
portréty poprsní, jezdecké aj.). Na boku rozmístěno 
vedle sebe šest dvouramenných křížů. Pod nimi nad 
věncem nápis v 3 řádcích (začíná  ručičkou):
 T: H: H: IOSEPH BUCHWALD
DER ZEIT GUTH BESITZER
HAT MICH ÜBER GUSSEN LASSEN.
[Dal mne přelít dobrosrdečný pán, pan Josef 
Buchwald, toho času držitel statku]
Na protější straně dvojice reliéfů: vlevo panující Bůh 
Otec na obláčku, vpravo erb Jana Křtitele Michaela 
ze Sagaru s přikryvadly, přilbou a klenotem (ve štítě 
Aeskulapův had s korunkou, vzhlížející ke hvězdě). 
Věnec oddělen linkou a oblounem, na věnci odstup-
nění. Dole v linkách nápis:
VINZENZ STAFFELMAYR GOSS MICH IN IGLAU 1815
[Ulil mne Vincenc Staffelmayr v Jihlavě 1815]
Písmeno N ve všech nápisech retrográdní.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

stranách (kříž i postavy volně, bez terénu). Na kříži nahoře titulus crucis s chybou (IRNI). Na protější straně
kruhový reliéf, zřejmě s králem Šalamounem: trůnící královská figura s pozdviženým mečem a říšským 
jablkem, před níž klečící postava, kolem nich prohýbaná a zavíjená nečitelná mluvící páska s 2 řádky dlou-
hého nápisu gotickou minuskulou. (Předloha reliéfu nenalezena, původně jde o formu na oplatky a sladké 
pečivo. Upomíná na práce erfurtského zvonaře Heinricha Ziegelera z 1. čtvrti 16. století, který reliéfy toho-
to typu s oblibou používal.) Nad reliéfem dvojice kohoutů hledících na sebe. Věnec oddělen silnou linkou 
sevřenou dvojlinkami, zdola zavěšen pás drobných palmetek. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Autorství potvrzuje monogram GK (Girg Kandler = Jiří Konvář) v nápise. Zvon (snad po rekvizicích první 
světové války) přenesen ze severní věže kostela sv. Jakuba. Tam se nazýval Malý zvon neboli Zvon sv. 
Barbory.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě s nízkým stupňovitým nástavcem. Ruční zvonění.



69

zvon

jiHLAVA
evangeLický kosteL 
aPoštoLa PavLa

Datace: 1880
Výrobce: Hugo Collier, Berlin-Zehlendorf 
(Německo)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 68,5 cm, celk. výš. 64,3 cm,
hl. 48,5 cm, tl. věnce 5,2 cm
Hlavní tón: cis2
Popis: Koruna se čtyřmi uchy, zdobenými 
plastickou okřídlenou andílčí hlavou. Ucha se 
soklíky, nad každým soklíkem pod hlavičkou 
písmeno, zleva: R, K, C, E. Nahoře v linkách 
nápis a níže pás vztyčených liliovitých trojlistů 
střídaných s palmetkami, zdola linka. Nápis:
GUSS VON H. COLLIER, ZEHLENDORF 
B. BERLIN 1880.
[Odlitek H. Colliera, Zehlendorf u Berlína. 
1880]
Na boku nápis v 2 řádcích:
ALLES, WAS ODEM HAT, LOBE
DEN HERRN. PSALM 150.1.
[Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina. Žalm 150,1 (spr. 150,6)]
Na protější straně poprsní portrét generála Fridricha Karla Pruského (1828–1885) ve vojenské uniformě,
vsazený do kruhu. Věnec oddělen oblounkem v tenkých linkách. Dole široká hladká obruba, nad níž 
nápis (začíná  čtyřčetným kvítkem):

 S. K. H. PRINZ FRIEDRICH CARL V. PREUSSEN SCHENKTE Z. GUSS 
DIESER GLOCKE I. KRIEGE GEGEN FRANKREICH ERBEUTETES 
KANONENMETALL.
[Jeho královská výsost princ Friedrich Karl Pruský daroval na ulití 
tohoto zvonu kov z děl ukořistěných ve válce proti Francii]
Podkladové plochy reliéfů a nápisů jsou vyznačeny texturou. 
Význam čtyř písmen na uchách koruny je nejasný; může jít 
o jednotlivá německá slova (větu), anebo iniciály dvou dárců 
zvonu či osob z farní správy (farář). 
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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jiHLAVA

jiHLAVA

Hřbitov na kaLváRii

Radnice

zvon

Hodinový cimbáL větší

Datace: 1671
Výrobce: Bartoloměj Nachystal, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 36,5 cm, celk. výš. 38 cm, hl. 27,9 cm, 
tl. věnce 2,9 cm
Hlavní tón: es3
Popis: Koruna se 6 nezdobenými uchy, uspořádanými na 
půdorysu kříže. Nahoře v linkách nápis, zdola pás trojúhel-
ných akantových lístků (jako dělicí znaménka užity  tečky
vysunuté na střední linii, některé málo znatelné):
 A  1  6  7  1 
[Roku 1671]
Na boku reliéf Ukřižovaného, s kosodélnou paprsčitou svatozáří kolem hlavy, pod nohama lebka nad
zkříženými kostmi, nahoře na kříži tabulka (nečitelný titulus crucis). Věnec oddělen 2 linkami. Kolem 
dolního okraje hladká obruba.
Zvon připsán Bartoloměji Nachystalovi na základě doby vzniku, shody reliéfu, písma a celkového 
ztvárnění.
Na koruně a jejím středním sloupku litecké vady (pokus o dodatečnou opravu). Čepec zvonu na dvou
místech provrtán. Uvnitř zvonu barvou nápisy (Iglau, Minoriten). Přenesen z kostela Nanebevzetí 
Panny Marie u minoritů.
Zvon je ve zděné zvonici přistavěné k budově správy hřbitova. Zavěšen na dubové hlavě. Ruční 
zvonění.

Datace: 1594
Výrobce: Jiří Gleixner, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 92,3 cm, celk. výš. cca 39 cm, hl. 35,9 cm, 
tl. věnce 6,4 cm
Hlavní tón: a2
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jiHLAVA
muZeum vysočiny

Zvon (inv. č. Ji 10/a/282)

Hodinový cimbáL menší

Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. Bez koruny. 
Na horním okraji linka a pod ní v linkách ornamentální pás 
– obličeje vsazované do zavíjených rozvilinových stonků se 
vztyčenými palmetkami. Na boku nápis kapitálou v 3 řádcích
(jako dělicí znaménka užity  šestičetné kvítky a  routy na
střední linii):
 GIRG GLEIXNER 
 KANDLER  IN IGLAV 
 15  94 
[Jiří Gleixner, konvář v Jihlavě. 1594]
Pod tím městský znak Jihlavy vsazený do ozdobného kruhu 
(perlovec v linkách, dovnitř pásek liliovitých výběžků) a po 
stranách přidržovaný kvítky. Věnec oddělen linkou v tenčích 
linkách. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen v lucerně radniční věže pod menším hodinovým cimbálem.

Datace: 1594
Výrobce: Jiří Gleixner, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 58 cm, celk. výš. 28,5 cm, tl. věnce 
4,2 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. Bez koruny. 
Nahoře ve dvojicích linek prázdná nápisová páska. 

Na boku datace (jako dělicí znaménka užity  šestičetné kvítky):
 15 94 
Pod tím štítek s městským znakem Jihlavy, po jeho stranách a dole po kvítku. Věnec oddělen linkou v tenčích
linkách. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen v lucerně radniční věže nad větším hodinovým cimbálem.

Datace: 2. polovina 19. století (?)
Výrobce: íránská práce z doby dynastie Kádžárovců
Materiál: železo?
Rozměry: prům. 18,6 cm, celk. výš. 18,8 cm, hl. 8,7 cm,
tl. věnce 0,2 cm
Hlavní tón: as2
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Popis: Ruční zvonek kopulovitého tvaru, na vrchlíku rukojeť tvaru srdčitého listu. Na plášti volně trsy listů,
mauresková ornamentika s květy a plody (provedeno do hloubky cizelováním). Dole po obvodu ornamen-
tální pásek s kaligrafickými arabskými nápisy (ve stylu nastaʼlīq), doplněný malovanými linkami (modrošedou
barvou) a nahoře páskem stylizovaných rozkvétajících rostlin.
Zvonek úřední. Pochází ze zasedací síně radnice, sloužil do roku 1904. Pak darován muzeu.

Zvon (inv. č. Ji 10/a/283)

Zvon (inv. č. Ji 10/a/284)

Datace: 1727
Výrobce: jihlavský kovolitec (?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 22,5 cm, celk. výš. 25,5 cm, hl. 16,5 cm
Hlavní tón: b3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách nápis
(jako dělicí znaménka užity  ručička a  tečky vysunuté na 
střední linii):
  1727  SBITL DOR
[1727. Špitálská brána]
Věnec oddělen dvojicí linek. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Poplašný zvonek ze zbořené Špitálské brány. Do muzejních sbírek
darován městem 1897.

Datace: 1727
Výrobce: jihlavský kovolitec (?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 23,9 cm, celk. výš. 23 cm, hl. 13,2 cm, 
tl. věnce 2 cm
Hlavní tón: b3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách
nápis (při lití zčásti poškozen, začíná zřejmě  ručičkou):
[] 1727 FRAV DO[R]
[1727. Brána Matky Boží]
Věnec oddělen dvojicí rýh. Kolem dolního okraje hladká 
obruba.
Poplašný zvonek z brány Matky Boží.
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Zvon (inv. č. Ji 10/a/285)

Datace: 1727
Výrobce: jihlavský kovolitec (?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 18,3 cm, celk. výš. 23,5 cm, hl. 13,5 cm, 
tl. věnce 1,9 cm
Hlavní tón: es4
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách 
nápis (začíná  ručičkou):
 1727 PIRNIT DOR
[1727. Brtnická brána]
Věnec oddělen dvojicí linek. Kolem dolního okraje hladká 
obruba.
Poplašný zvonek ze zbořené Brtnické brány. Do muzejních 
sbírek darován městem 1897.

Zvon (inv. č. Ji 10/a/313)

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 40,5 cm, celk. výš. 32,2 cm, hl. 29,3 cm, 
tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Bez koruny. Na horním okraji hrana.
Pochází ze zaniklé zvoničky v obci Vysoká (okr. Jihlava).

Hodinový cimbáL (inv. č. Ji 10/a/286)

Datace: 1736
Výrobce: Zikmund Kercker, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 70 cm, celk. výš. 40,3 cm, hl. 27 cm, 
tl. věnce 4,4 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. Koruna 
s čtyřmi nezdobenými uchy, uspořádanými na půdorysu 
kříže. Nahoře v linkách nápis (jako dělicí znaménka užity 
 ručička a  tečka vysunutá na střední linii):
 MICH HAT GEGOSSEN SIGMUND KERCKER IN BRINN 
A: 1736 
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[Ulil mne Zikmund Kercker v Brně roku 1736]
Pod ním pás zavěšených akantových listů.
 Na boku barokní kartuše, v ní v oválném poli 
korunovaný dvouocasý lev držící v tlapách 
štít s obrazem ježka (symbolické zobrazení 
Jihlavy jako královského města). Věnec 
oddělen oblounem a prožlabenou lištou, 
shora a zdola sevřenými v linkách a odděle-
nými linkou. Dole dvě linky.
Hodinový cimbál z kostela sv. Jakuba. Do 
muzejních sbírek darován roku 1905. 
Vystaven v expozici baroka.

zvon

jiNDŘiCHOViCe
Zvon v RoZsoše stRomu

Datace: 1724
Výrobce: jihlavská dílna (?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 26 cm, hl. 18,5 cm, tl. věnce 1,9 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách 
nápis (začíná  ručičkou a  křížem, končí  tečkou na 
střední linii):
  D: T: H: B: M: S: M: A: 1724 
Pod ním pás drobných liliovitých výběžků zavěšených na 
tenké lince. Věnec oddělen trojicí linek. Dole 2 linky.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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zvon

jiNDŘiCHOViCe
kaPLe Panny maRie RŮŽencovÉ

Datace: 2020
Výrobce: Ecat Campane, Mondovì (Itálie)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37,3 cm, hm. 31 kg
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna s čtyřmi nezdobenými uchy, uspořádanými
na půdorysu kříže. Na čepci křížem mezi uchy 4 akantové listy. 
Nahoře ve dvojicích linek pás esovitě prohýbaného stonku 
s listy a květy. V ose postranního ucha do pásku vložen 
ozdobný obdélníček s reliéfkem zvonu s kruhovou korunou 
a textem po stranách: Impuls-B --- OSTRAVA. Na protější 
straně snad vložen obdélníček se zvonařskou značkou: 
vlevo trojúhelné logo s vloženou konturovou konstrukcí 
stylizovaného kostela, vpravo nápis v 3 řádcích: FONDERIE / 
ecat / Mondovï-Cn (Slévárny Ecat v Mondovì; Cn označuje 
správní provincii Cuneo). Dole zavěšen pás gotizujících
lomených oblouků. Na boku reliéf Panny Marie se svatozáří 
s 10 hvězdami, držící na levé ruce Ježíška, v pravé ruce 
růženec. Reliéf stojí na lince, pod níž modlitba (na vyvýše-
ném pásku):
PANNO MARIE RŮŽENCOVÁ ORODUJ ZA NÁS
Na protější straně obecní znak, pod ním nápis v 2 řádcích 
(na vyvýšených páscích):
JINDŘICHOVICE
L. P. 2020
Věnec oddělen linkou. Dole v linkách perlovec.
Zavěšen na dubové hlavě.
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jiŘÍN

KALHOV

kaPLe

kaPLe

Datace: 1947
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 38 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Pod tím akant oplétaný kolem stonku tvořeného dvojlinkou.
Na boku nápis v 2 řádcích:
MARIE
L. P. 1947.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Zvon maRia

zvon
Datace: 1947
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Na boku polopostava knížete sv. Václava ve zbroji a s korouhví. 
Po stranách reliéfu níže:
L. P. --- 1947
Nad věncem nápis:
SVATÉMU VÁCLAVU Z VDĚČNOSTI OBČANÉ [KALHOVA]
Věnec oddělen linkou.
Pro nepřístupnost zvonu dokončení nápisu nejisté.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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Zvon sv. cyRiL a metoděJ

Zvon sv. Jakub

KAMeNiCe
 kosteL sv. Jakuba staRšíHo

Datace: 1927
Výrobce: Rudolf Manoušek st., Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 88 cm, hl. 62 cm, tl. věnce 6,5 cm
Hlavní tón: b1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách
široký pás květinových festonů, zavěšených na 
vavřínovém pásku. Pod tím volně nápis:
ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ.
Níže na boku poprsní reliéf sv. Cyrila a Metoděje, 
mezi nimi v pozadí dvouramenný kříž. Pod tím nápis 
v 2 řádcích:
DĚDICTVÍ OTCŮ ZACHOVEJ NÁM, PANE.
L. P. 1927.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1530–1535
Výrobce: Jan ml., Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 78 cm, celk. výš. 73,5 cm, 
hl. cca 56 cm, tl. věnce 6,2 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými
na půdorysu kříže, zdobenými trojpra-
menným, dolů otevřeným pletencem, 
uzavřeným v provazcích. Nahoře ve dvoji-
cích linek nápis gotickou minuskulou, do-
končení nápisu umístěno volně v 2. řádku (jako dělicí znaménka užity  tlapaté kříže a  rostlinky):
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1 | L  panye  mO  cccccO  xxx  […]  ten[t]o  zvon 
 delan  ke cty  akchwale  panv  bohv  a
2 | kswatemv  gakvbv 
[Léta Páně 153… tento zvon dělán ke cti a k chvále Pánu 
Bohu a k Svatému Jakubu]
Datace je nejistá – tisíce, stovky a desítky jsou zřejmé 
(m ccccc xxx), použitý znak na místě jednotek však nedává
možnost jednoznačné interpretace. V slově „tento“ 
vypadlo písmeno, v slově „delan“ písmeno „a“ a v slově
„gakvbv“ písmena „kv“ otočena o 180°. Věnec oddělen dvěma linkami. Dole linka.
Zvon připsán Janu mladšímu z Velkého Meziříčí na základě doby vzniku, shody písma, dělicích znamének 
a celkového ztvárnění.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Hodinový cimbáL větší

Hodinový cimbáL menší

Datace: přelom 20. a 21. století
Výrobce: neznámý (dodala firma Elekon z Vyškova)
Materiál: bronz
Rozměry: prům. 43 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého
tvaru. Koruna v podobě nízkého čepu se středním 
otvorem.
Zavěšen v lucerně věže vedle menšího hodinového 
cimbálu.

Datace: přelom 20. a 21. století
Výrobce: neznámý (dodala firma Elekon z Vyškova)
Materiál: bronz
Rozměry: prům. 32 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého
tvaru. Koruna
v podobě nízkého čepu se středním otvorem.
Zavěšen v lucerně věže vedle většího hodinového
cimbálu.
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zvon

zvon

KAMeNiČKA

KAMeNNÁ

Zvonička

kaPLe sv. Jana nePomuckÉHo

Datace: 1919
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf 
Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 39 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis
(do hloubky):
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO
Na boku nápis v 2 řádcích (do hloubky):
VĚNOVALI ZA SVĚTOVÉ VÁLKY 1919 OBČANÉ
Z KAMENIČKY
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
R. MANOUŠEK A SPOL. V BRNĚ 1946.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním
elektromotorem.
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KLAtOVeC

KNĚŽiCe

Zvonička

kosteL sv. Jakuba staRšíHo

zvon

Zvon sv. Jakub

Datace: 4. čtvrť 19. století
Výrobce: Ferenc Walser, Budapešť (Maďarsko)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 29,7 cm, celk. výš. 27 cm, 
hl. 20,3 cm, tl. věnce 2,1 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku 
obdélník v podobě skládané stuhy, v něm 
autorská signatura v 2 řádcích:
WALSER F.
PESTEN
Věnec oddělen prožlabenou lištou. Kolem 
dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční 
zvonění.
Zvonička zbudována až po roce 1945 a zvon 
získán odjinud.

Datace: 1969
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Gabriel Knos, Žďárec u Tišnova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 102,5 cm, celk. výš. 96,5 cm, hl. 83 cm, tl. věnce 7 cm
Hlavní tón: as1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách prázdná nápisová páska. Pod ní volně nápis
(drobným písmem):
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Zvon maRia

Zvon sv. aneŽka

ZVON BYL ULIT VE ŽĎÁRCI U TIŠNOVA
L. P. 1969 R. MANOUŠEK – G. KNOS
Na boku stylizovaná postava klečícího 
apoštola sv. Jakuba, po stranách reliéfu 
modlitba:
SV. APOŠTOLE JAKUBE --- ORODUJ ZA 
NÁS
Pod tím menším písmem:
SVÉMU PATRONU VĚNUJE FARNOST 
KNĚŽICKÁ.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon 
rotačním elektromotorem.

Datace: 1969
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Gabriel Knos, Žďárec 
u Tišnova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 75 cm, celk. výš. 69,5 cm, hl. 60 cm, 
tl. věnce 5 cm
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře linka, nad níž 
nápis:
ZVON BYL ULIT VE ŽĎÁRCI U TIŠNOVA L. P. 1969 – 
R. MANOUŠEK – G. KNOS.
Na boku reliéf tváře Panny Marie s hlavou v závoji. 
Po jeho stranách a dole nápis v 3 řádcích:
MATIČKO BOŽÍ, --- PROS ZA NÁS
V KAŽDÝ ČAS
NEBESKÉ KRÁLOVNĚ VĚNUJE FARNOST KNĚŽICKÁ
Věnec oddělen dvojlinkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

Datace: 2000
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 66,5 cm, celk. výš. 62,5 cm, hl. 52 cm, 
tl. věnce 5,2 cm
Hlavní tón: es2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis 
(jako dělicí znaménka užity  kosočtverečné hlavy hřebů):
KRISTUS  VČERA  DNES  NA VĚKY
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Pod ním pás kružbové ornamentiky. Na boku znak Svatého 
roku 2000 (pět propojených stylizovaných holubic, položených přes kříž na
kulaté plaketě), v němž mezi rameny 
kříže vepsáno motto:
CHRISTUS HERI HODIE SEMPER
Kolem znaku opis: IUBILAEUM A. D. 2000
[Kristus včera, dnes, na věky. Jubileum léta Páně 2000]
Věnec oddělen dvojicí linek. Dole nápis (jako dělicí znaménka užita  koso-
čtverečná hlava hřebu):
SV. ANEŽKA ČESKÁ  VĚNOVALI NA PODĚKOVÁNÍ ZA SVOBODU A POMOC NA CESTĚ KE SPÁSE KNĚŽIČTÍ FARNÍCI
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

zvon

Hodinový cimbáL větší

Datace: 1475
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 55 cm, celk. výš. 50 cm, hl. 38 cm, tl. věnce 
3,5–4 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy (šestibokými), 
uspořádanými na půdorysu kříže (nepravidelného). Nahoře 
ve dvojicích linek nápis gotickou minuskulou (v začátku  
hlava Páně, jako dělicí znaménka užity  routy se zavinutými
 výběžky nahoru a dolů, v podobě paragrafu):
 iohannes  slvcas  marcvs  s  mathevs  anno  
domini  m  cccc  lxxv
[Jan, sv. Lukáš, Marek, sv. Matouš. Léta Páně 1475]
Věnec oddělen dvojicí linek. Uvnitř zvonu velmi staré nápisy 
a podpisy zvoníků.
Formulářem nápisu a celkovým ztvárněním je podobný 
zvonům ve Vyskytné nad Jihlavou (1473), u Sv. Jakuba 

v Jihlavě (1481) a Petrovicích (bez data), a snad je od stejného kovolitce. Reliéfek s hlavou Páně se shoduje
s reliéfkem na zvonu ve Zhoři (1452).
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: přelom 20. a 21. století
Výrobce: neznámý (dodala firma Elekon z Vyškova)
Materiál: bronz
Rozměry: prům. 44 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen ve věži spolu s menším hodinovým cimbálem.
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Zvon sv. cyRiL a metoděJ

Hodinový cimbáL menší

Datace: přelom 20. a 21. století
Výrobce: neznámý (dodala firma Elekon z Vyškova)
Materiál: bronz
Rozměry: prům. 33 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen ve věži spolu s větším hodinovým cimbálem.

KNÍNiCe
kosteL Povýšení svatÉHo kříŽe

Datace: 2015
Výrobce: Josef Tkadlec ml., Halenkov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 84 cm, celk. výš. 81 cm, hl. 64 cm, 
tl. věnce 6,4 cm
Hlavní tón: b1
Popis: Koruna se šesti uchy, se svislými průžlaby
na hranách, uspořádanými na půdorysu hvězdy.
Nahoře ve dvojicích linek pás esovitě prohýbaných 
rozvilin s květy a plody. Pod ním nápis v 2 řádcích, 
zdola vymezený dvojicí linek:
1 | ZA PAPEŽE FRANTIŠKA, BISKUPA VOJTĚCHA 
CIKRLEHO A FARÁŘE ALOISE PERNIČKY
2 | BYL TENTO ZVON ULIT MISTREM JOSEFEM 
TKADLECEM V HALENKOVĚ
Nápis dokončen jako samostatný řádek (uvozen 
 kosočtverečnými hlavami hřebů):
 KNÍNICE LÉTA PÁNĚ 2015 
Na boku reliéf sv. Cyrila a Metoděje. Na protější 
straně nápis v 3 řádcích (začíná  kosočtverečnou 
hlavou hřebu):
1 |  KE CTI A SLÁVĚ BOŽÍ A NAŠICH SVATÝCH 
APOŠTOLŮ CYRILA A METODĚJE V ROCE 1152. 
VÝROČÍ
2 | JEJICH PŘÍCHODU NA MORAVU
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3 | VĚNUJÍ OBČANÉ KNÍNIC, ZVLÁŠTĚ RODINY ŠMAHELOVÝCH
(SUCHÝ MLÝN) A VESELÝCH
Pod začátkem a koncem řádku s donátory krátký stonek 
s šesti kopřivovitými listy. Níže dvouramenný kříž 
s přehozenou pokrývkou. Pod ním nápis v 3 řádcích:
1 | SLYŠTE SLOVANÉ SLOVO
2 | SLOVO, KTERÉ OD BOHA VYŠLO, SLOVO, JEŽ KRMÍ LIDSKÉ 
DUŠE
3 | SÍLÍ SRDCE, ROZUM A VEDE K POZNÁNÍ BOHA
Věnec oddělen linkou v tenčích linkách. Na věnci (pod
reliéfem světců) nápis (uvozen  kosočtverečnými hlava-
mi hřebů):
 SVATÝ CYRIL A METODĚJ 
Na protější straně hlava hřebu, po stranách v odstupech 
vždy hlava hřebu. Níže na věnci dvojlinka.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Zvon sv. ignác a sv. FRantišek XaveRský

Datace: 2015
Výrobce: Josef Tkadlec ml., Halenkov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 72,7 cm, celk. výš. 69 cm, hl. 52 cm,
tl. věnce 5,1 cm
Hlavní tón: des2
Popis: Koruna se šesti uchy, se svislými průžlaby na hranách, 
uspořádanými na půdorysu hvězdy. Nahoře ve dvojicích 
linek pás esovitě prohýbaných rozvilin s květy a plody. Pod 
ním nápis v 2 řádcích, zdola vymezený dvojicí linek:
1 | ZA PAPEŽE FRANTIŠKA, BISKUPA VOJTĚCHA CIKRLEHO A 
FARÁŘE ALOISE PERNIČKY
2 | BYL TENTO ZVON ULIT MISTREM JOSEFEM TKADLECEM 
V HALENKOVĚ
Nápis dokončen jako 1 řádek (jako dělicí znaménka užity  
kosočtverečné hlavy hřebů):
 KNÍNICE LÉTA PÁNĚ 2015 
Na boku nápis v 2 řádcích (začíná  kosočtverečnou hlavou 
hřebu):
1 |  KE CTI A SLÁVĚ BOŽÍ A PATRONŮ KNÍNIC SVATÉHO 
IGNÁCE Z LOYOLY A SVATÉHO FRANTIŠKA XAVERSKÉHO
2 | VĚNUJÍ OBČANÉ KNÍNIC, ZVLÁŠTĚ RODINY ŠMAHELOVÝCH 
(SUCHÝ MLÝN) A VESELÝCH
Pod začátkem a koncem řádku s donátory krátký stonek 
s šesti kopřivovitými listy. Na protější straně velká heraldic-
ká lilie. Pod ní nápis v 2 řádcích:
NAČ SLOUŽIT SLUHŮM,
KDYŽ MŮŽEME SLOUŽIT SAMOTNÉMU PÁNU
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Zvon sv. vácLav

Zvon sv. antonín

Níže reliéfy sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského, 
ze strany umístěny úhelníky, vlevo pod špicí drobná značka sochaře (v kruhu monogram vj). Věnec 
oddělen linkou v tenčích linkách. Na věnci (pod reliéfem světců) nápis:
SVATÝ IGNÁC A SVATÝ FRANTIŠEK
Na protější straně hlava hřebu, po stranách v odstupech vždy hlava hřebu. Níže na věnci dvojlinka.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1968
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Gabriel Knos, Žďárec
u Tišnova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 54,2 cm, celk. výš. 55,5 cm, 
hl. 42,2 cm, tl. věnce 3,7 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách 
nápis:
ULIT VE ŽĎÁRCI U TIŠNOVA L. P. 1968.
Pod ním pás esovitě prohýbaných rozvilin. Na boku 
(na protější straně) nápis:
SV. VÁCLAVE, ORODUJ ZA NÁS!
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1943
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf 
Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 39,2 cm, celk. výš. 37 cm, 
hl. 29,4 cm, tl. věnce 2,8 cm
Hlavní tón: des3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře ve 
2 řádcích nápis:
R. MANOUŠEK A SPOL: BRNO.
1943.
Na boku pod tím nápis:
SV. ANTONÍN
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zvon není zavěšen, uložen ve věži.
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Zvon umíRáček

Datace: 1628
Výrobce: Kryštof Klein, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 22,8 cm, výš. 18,6 cm, hl. 12 cm, 
tl. věnce 1,6 cm
Hlavní tón: c4
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře 
v linkách prázdná nápisová páska. Na boku nápis 
v 3 řádcích (jako dělicí znaménka užity  šestiramenné 
hvězdičky):
DVRG  DAS  FEIER  FLS ICH 
CHRISTOF  KLEIN  GOSMICH
1628  IAR
[Protekl jsem ohněm, ulil mne Kryštof Klein roku 1628]
Písmena D retrográdní. Nad nápisem dvě linky a jedna 
linka na věnci. Na opačném boku zvonu reliéf Ukřižova-
ného. Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje hlad-
ká obruba.
Má původní dubovou hlavu. Není zavěšen, uložen ve věži.

zvon

KOMÁrOViCe
Zvonička

Datace: 1969
Výrobce: Gabriel Knos, Žďárec u Tišnova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 38 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře dvojice
linek, nad nimiž nápis:
ULIT VE ŽĎÁRCI L. P. 1969 – G. KNOS.
Na boku reliéf kříže a pod ním nápis:
VOLÁM VÁS K BOHU
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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zvon

zvon

KOPANiNY

KOsOV

kaPLe

kaPLe Panny maRie

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ V)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 25 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 46 cm, celk. výš. 42 cm, 
hl. 31 cm, tl. věnce 3,2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. 
Na boku tři linky do hloubky. Na věnci náznak 
linky mezi zvlněními. Kolem dolního okraje 
obloun.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineár-
ním motorem.
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KOsteLeC U jiHLAVY
kosteL sv. kunHuty

zvon

zvon

Datace: 1548
Výrobce: velkomeziříčská dílna (nejspíše Adam, možná 
ve spolupráci s Jakubem)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 61,5 cm, celk. výš. 54,5 cm, hl. 43 cm, 
tl. věnce 5 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna se šesti uchy, uspořádanými na půdorysu 
kříže, zdobenými svislým nízkým oblounem, uzavřeným 
mezi dvojicemi dvojlinek. Nahoře ve dvojicích linek nápis 
(reformační heslo) raně humanistickou kapitálou (jako 
dělicí znaménka užity  lilie):
ANNO  DOMINY  MDXLVIII  VERBVM  DOMINI 
MANET  IN  ETERNVM 
[Léta Páně 1548. Slovo Páně zůstává na věky] (Iz 40,8; Lk 21,33; 1 P 1,25)
Věnec oddělen linkou. Na dolním okraji zvonu málo znatelný odstup (nízká hladká obruba).
Zvon připsán okruhu velkomeziříčských zvonařů na základě doby vzniku, shody písma, dělicích znamének
a celkového ztvárnění a podle konstrukce zvonu (těžké žebro).
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1. polovina 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 27 cm, celk. výš. 24 cm, hl. 18,5 cm, 
tl. věnce 2,4 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním 
okraji zlom. Nad přechodem ve věnec oblounek 
v průžlabu. Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon je v sanktusové vížce.
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KOsteLeC U jiHLAVY KOsteLNÍ MYsLOVÁ
kosteL sv. vácLava

Zvon sv. vácLav

Zvon sv. vendeLín

Datace: 2002
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 82 cm, celk. výš. 73 cm, hl. 59 cm, 
tl. věnce 6,9 cm
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis 
(jako dělicí znaménka užity  lilie):
 KOSTELNÍ MYSLOVÁ  SV. VÁCLAV  KNÍŽE VÍRY  
VYPROS VÍRU
Pod ním pásek zavěšených heraldických lilií. Na boku kříž 
v kroužku a pod ním na střed nápis v 6 řádcích (jako děli-
cí znaménka užity  kříže):
KE CTI A SLÁVĚ BOHA OTCE
 SYNA  I DUCHA SVATÉHO 
JAKO I JEHO SLUŽEBNÍKŮ
VÁCLAVA, ANEŽKY A MILADY
DALI R. 2002 ULÍT FARNÍCI MYSLOVŠTÍ,
ZVLÁŠTĚ PANÍ MILADA MAREČKOVÁ.
V odstupu po stranách nápisu vpravo reliéf sv. Václava 
(polopostava knížete ve zbroji, provedená dle Parléřovy 
sochy ve Svatováclavské kapli pražské katedrály) a vlevo 
reliéf Staroboleslavského Palladia (Panna Maria s Ježíš-
kem v náručí). Věnec oddělen dvojicí linek. Na věnci (pod
nápisem) zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny větší,
zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Vpravo snítka túje.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1613
Výrobce: Petr Liber, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 54 cm, celk. výš. 56 cm, hl. 44,5 cm,
tl. věnce 4,1 cm
Hlavní tón: g2



90

Popis: Koruna se šesti uchy, uspořádaný-
mi na půdorysu kříže, s okosenými hrana-
mi. Nahoře ve dvojicích linek nápis (tečky 
vysunuty na střední linii):
AVS DEM FEIR BIN ICH GEFLOSSEN 
PETTER LIBER VON IGEL HAT MICH 
GEGOSEN . 1 . 6 13
[Vytekl jsem z výhně, ulil mne Petr Liber
z Jihlavy roku 1613]
Číslice 6 a 3 retrográdní. Na boku zdařile 
provedený reliéf Kalvárie (dle norimberské
předlohy z doby kolem poloviny 16. století,
možná od Petera Flötnera), rozvržený na 
obdélný půdorys: Ukřižovaný (na kříži tvaru T),
v úrovni hrudi z každé strany poletující anděl, vlevo Panna Maria, vpravo sv. Jan Evangelista. V patě kříže 
lebka na překřížených kostech. Na protější straně reliéf sv. Jana Křtitele oděného v kůži, na pravé ruce 
pozdvihuje knihu s Beránkem Božím a ukazuje na ni levou rukou. Věnec oddělen trojicí linek.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

KOzLOV
 kosteL sv. Jana a PavLa

Zvon sv. Jan a PaveL

Datace: 1970
Výrobce: Výrobce: Franz Peter Schilling, Apolda (Německo)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 72 cm, celk. výš. 70 cm, hl. 55 cm, tl. věnce 5 cm, 
hm. 219 kg
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna s čtyřmi uchy, uspořádanými na půdorysu kříže, 
zdobenými vpředu dvěma oblouny. Nahoře nápis v 2 řádcích (jako 
dělicí znaménka užity  kříž a  routa na střední linii):
 SS  JENE A PAVLE ORODUJTE V
BOUŘÍCH
Na boku berličkový kříž. Nad věncem kulatá zvonařská značka 
s opisem:
GOSSEN MICH FRANZ SCHILLING SÖHNE IN APOLDA
V poli kroužek s výběžky (do štítu), přes nějž značka v podobě 
blesku, středem z kruhu vybíhá kříž, po jehož stranách:
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Zvon sv. maRek

Zvon umíRáček

A. --- D.
19 --- 70
Pod tím do půlkruhu:
LIBERA NOS DOMINE
[Ulili mne v Apoldě synové Franze Schillinga]
[Léta Páně 1970]
[Osvoboď nás, Pane]
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě (dle šablony 
na ní barvou nápis MADE IN NDR). Pohon rotačním 
elektromotorem.

Datace: 1959
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 59,5 cm, celk. výš. 55,5 cm, 
hl. 45,5 cm, tl. věnce 4,3 cm
Hlavní tón: es2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách 
nápis:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA L. P. 1959.
Pod ním linka a pásek akantu ovíjeného kolem
provazce. Na boku nápis:
SANCTE MARCE, ORA PRO NOBIS!
[Svatý Marku, pros za nás!]
Na protější straně:
KOZLOV L. P. 1748
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

Datace: 1918
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 37 cm, celk. výš. 35 cm, hl. 26 cm, 
tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: g3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis (do 
hloubky):
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO
Na boku nápis (do hloubky):
DA PACEM DOMINE 1918
[Dej mír, Pane. 1918]
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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Hodinový cimbáL

Zvon maRia

Datace: 1. polovina 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 39 cm, celk. výš. 16 cm, 
hl. 14 cm, tl. stěny 1 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého 
tvaru. Koruna v podobě nízkého čepu se střed-
ním otvorem.
Není zavěšen, uložen u hodin.

KrAHULČÍ
kosteL sv. Jana nePomuckÉHo

Datace: 1993
Výrobce: Petr Rudolf Manoušek, Praha-Zbraslav
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 53 cm, celk. výš. 53 cm, hl. 40 cm, 
tl. věnce 3,7, hm. 92 kg
Hlavní tón: fis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis (jako dělicí
znaménka užity  tlapaté kříže):
P. MARIA, PŘIMLOUVEJ SE ZA NÁS  KRAHULČÍ 
Pod ním v linkách pás z překrývajících se hvězdic s výběžky 
(ostny), některé s perlami. Pod tím nápis:
L. P. 16. 5. 1993
Nad věncem mariogram (složený z písmen MARIA). Na 
protější straně zvonařská značka: nad sebou zvon, klíč 
a sedmilistý květ, po stranách nápis:
ULIL MANOUŠEK --- PRAHA-ZBRASLAV
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektro-
motorem.
Zvon v jižní věži.
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Zvon sv. Jan nePomucký

Zvon sv. PRokoP

Datace: 1993
Výrobce: Petr Rudolf Manoušek, Praha-Zbraslav
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 42 cm, celk. výš. 40,5 cm, hl. 32 cm, 
tl. věnce 3 cm, hm. 44 kg
Hlavní tón: ais2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis:
SV. JENE NEPOMUCKÝ, ORODUJ ZA NÁS (následuje 
menším písmem) KRAHULČÍ L. P. 1993
Pod ním v linkách pás z překrývajících se hvězdic 
s výběžky (ostny), některé s perlami. Nad věncem
zvonařská značka: nad sebou zvon, klíč a sedmilistý 
květ, po stranách nápis:
ULIL MANOUŠEK --- PRAHA-ZBRASLAV
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním
elektromotorem.
Zvon v severní věži.

Datace: 1993
Výrobce: Petr Rudolf Manoušek, Praha-Zbraslav
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 35 cm, celk. výš. 34 cm, hl. 25,7 cm,
tl. věnce 2,4 cm, hm. 26 kg
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis (jako 
dělicí znaménka užity  tlapaté kříže):
SVATÝ PROKOPE, ORODUJ ZA NÁS  KRAHULČÍ L P. 
1993 
Pod ním v linkách pás z překrývajících se hvězdic 
s výběžky (ostny), některé s perlami. Nad věncem 
zvonařská značka: nad sebou zvon, klíč a sedmilistý 
květ. Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.
Zvon v severní věži.
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KrAHULČÍ

KrAsONiCe

Zvonička

kosteL sv. vavřince

zvon

zvon

Datace: 1803
Výrobce: František Vaněk, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 29,7 cm, celk. výš. 53 cm, 
hl. 40 cm, tl. věnce 3,7 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. 
Nahoře v linkách prázdná nápisová páska. 
Na boku Ukřižovaný na kalvárském pahorku.
Na protější straně sv. Florián. Věnec oddělen
dvojicí linek. Dole v linkách nápis (začíná 
 ručičkou, jako dělicí znaménka  tečky 
vysunuté na střední linii):
 F  WANIEK ZWONAR WGIHLAWGE 
 1803 
Na boku rekviziční nápis barvou z druhé světové války (GEMEINDE / KRAHULETSCH / TELTSCH).
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1614
Výrobce: Lukáš Gleixner, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 85,2 cm, celk. výš. 79,3 cm, 
hl. 53,2 cm, tl. věnce 6,4 cm
Hlavní tón: h1
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zvon

Popis: Koruna se šesti uchy, zdobenými silným provazcem v dvojlin-
kách, uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře linka, v linkách pás 
s antickými múzami v podobě dětí, na lince zavěšený pás trojúhel-
ných lístků. Ze sady celkem devíti múz, od norimberského zlatníka  
a medailéra Petera Flötnera (1485–1546), zvonař vybral pětici 
postaviček s hudebními nástroji. Opakuje se (zleva): Melpomené 
(zpěvák s kancionálem), Erató (violista – hráč na chordofon), Poly-
hymnia (loutnista), Terpsichoré (harfista) a Euterpé (pištec-šalma-
jista, s varhanním portativem v pozadí). Na boku nápis v 10 řádcích:
LETHA PANIE 1614 TENTO ZWON GEST
PRZELYWAN ZADRZIENI STATKV KRAS
ONICZKEHO VROZENE PANI EVFROZINY
MYTROWSKY ROZENE KONIASKY ZWY
DRZI NA KRASONCZYCH A STIEPKOWIE KE
CZTY A CHWALE PANA BOHA WSSEMOHAV
CZIHO A BOZIENSTWI EWANGELICZKYEHO
KDEREMVZTO ZWONV TAKE PANI POMOCZ
VCZINITI RACZILA Y WSSECZKNA WVBECZ
KRASONICZKA

[Léta Páně 1614 tento zvon jest přelíván za držení statku krasonic-
kého urozené paní Eufrozíny Mitrovský, rozené Koňasky z Vydří, na Krasonicích a Štěpkově ke cti a chvále 
Pána Boha všemohoucího, náboženství evangelického, kterémužto zvonu také paní pomoc učiniti ráčila,  
i všeckna obec krasonická] 
Pod nápisem ve vavřínovém věnci s 4 sponami erb Koňasů z Vydří. Na protější straně ve stejném věnci mi-
nuciózně provedený reliéf Kalvárie (Ukřižovaný, vlevo Panna Maria, vpravo sv. Jan Ev.). Věnec oddělen trojicí 
linek. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zvon připsán Lukáši Gleixnerovi na základě doby vzniku, shody koruny, písma, reliéfů a celkového ztvárnění.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1525
Výrobce: Matěj, Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina 
Rozměry: prům. 74,4 cm, celk. výš. 73 cm,  
hl. 48,8 cm, tl. věnce 5,3 cm
Hlavní tón: d2 
Popis: Koruna se šesti uchy, uspořádanými na pů-
dorysu do kříže, ozdobenými nahoru otevřeným, 
řetězovitým pletencem složeným z užších, neuta-
žených pramenů. Nahoře ve dvojicích linek nápis 
gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka užity  
 tlapaté kříže), dokončen volně v 2. řádku: 
1 |  anno  domyny  miLezymo                
qvingentezimo  vicezymo  qvinto  yLLeka
2 | mpana  est 
[Léta Páně tisícího pětistého dvacátého pátého byl 
tento zvon (ulit…)] 
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Pod nápisem na boku reliéf Kalvárie: nad hlavou Ukřižovaného titulus crucis (nápis INRI i s rámečkem vyryt), 
po stranách Panna Maria (vlevo) a sv. Jan Evangelista. Svatozáře postav kulaté, s vyrýhovanými paprsky,  
u paty kříže lebka s kostmi. Věnec oddělen linkou. 
Zvon připsán Matějovi z Velkého Meziříčí na základě doby vzniku, shody písma, celkového ztvárnění.  
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

zvon

zvon

Datace: 1953
Výrobce: n. p. Závody umělecké kovovýroby (Rudolf
Manoušek ml.), Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37,2 cm, celk. výš. 34 cm, hl. 31 cm, 
tl. věnce 2,8 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna se šesti uchy, uspořádanými na půdorysu 
kříže a zdobenými silným provazcem. Nahoře nápis, 
sevřený shora linkou a zdola dvojicí linek (jako dělicí 
znaménka užity  osmičetné kvítky):
ZUKOV    ČESKÁ    U BRNA   
Pod tím pás ze spojovaných stylizovaných květů. Na boku
zvonařská značka: v barokní kartuši zvon, kolem nějž do 
oválu text R. MANOUŠEK (půlkruhem nahoře) ČESKÁ 
U BRNA (půlkruhem dole). Níže:
L. P. 1953.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v sanktusové vížce.

Jeden starý zvon e2 z roku 1515 od Jana ml. z Velkého Meziříčí, podle nápisu původem z Krasonic („tento
zvon k milému k Svatému Vavřinci do Krasonic“), je dnes zavěšen v kostele sv. Markéty ve Zhoři.

KrAsONiCe
kaPLe naRoZení Panny maRie

Datace: 1920
Výrobce: Oktáv Winter, Broumov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 41 cm, celk. výš. 36,4 cm, hl. 26 cm, tl. věnce 3,3 cm



97

zvon

zvon

LHOtKA

LiPiNA

Zvonička

Zvonička

Hlavní tón: c3 
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře silná linka, po 
níž pás esovitě prohýbaného stonku s dubovými listy 
a žaludy. Na boku výrobní číslo zvonu (NR. 670.) a pod 
ním zvonařská značka: erbovní štítek s nápisem v 4 řád-
cích:
OKTAV WINTER
BRAUNAU I./B.
GOSS MICH
1920.
[Ulil mne Oktáv Winter, Broumov v Čechách, 1920]
Na věnci hrana.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1. polovina 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 18 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu (shora na něj 
přivařena ocelová tyč s kruhem pro upevnění lana ručního 
zvonění). Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1947
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, 
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
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Rozměry: 36,5 cm, celk. výš. 35,5 cm, hl. 27,6 cm,                                   
tl. věnce 2,6--2,7 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách
nápis:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ 1947
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

LOVĚtÍN
kaPLe Povýšení svatÉHo kříŽe 
(Panny maRie)

zvon

zvon

Datace: 4. čtvrť 15. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: 35,7 cm, celk. výš. 36,5 cm, hl. 22 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: g3
Popis: Koruna nedochována, uražena (zachován jen fragment
středního sloupku). Původně snad se šesti nezdobenými uchy 
uspořádanými na půdorysu kříže. Nahrazena tvarovanými 
železnými uchy přišroubovanými skrz čepec. Nahoře prázdná 
nápisová páska vymezená linkami. Věnec oddělen linkou. 
Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1814 
Výrobce: Vincenc Staffelmayr, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: 30,7 cm, celk. výš. 26 cm, hl. 21,5 cm, tl. věnce 2,3 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Horní okraj s hranou.
Nahoře prázdná nápisová páska vymezená linkami. Na boku 
reliéf Ukřižovaného. Od spodku kříže šikmo vztyčeny dva šal-
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LUKA NAD jiHLAVOU
kosteL svatÉHo baRtoLoměJe

zvon

vějové listy. Na protější straně nápis v 3 řádcích (prohnut 
dolů, umístěn na vyvýšené ploše):
VINZENZ STAFFELMAYR
GOSS MICH IN IGLAU
1814
[Ulil mne Vincenc Staffelmayr v Jihlavě 1814]
Písmena N retrográdní. Věnec oddělen zvlněním v linkách. 
Na věnci zvlnění a linka, dole linka.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1507
Výrobce: Jeroným Haubic, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 101 cm, celk. v. 90 cm, hl. 71 cm, tl. věnce 7,7 cm
Hlavní tón: g1
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 
a ozdobenými nahoru otevřeným, řetězovitým pletencem složeným
z užších, neutažených pramenů, sevřeným v linkách. Mezi uchy 
do šesti stran žebérka. Nahoře ve dvojicích linek nápis gotickou 
minuskulou:
ave maria gracia plena dominvs tecvm benedicta tv 
inmvlieribvs et benedictvs ervctvs ventris tvi
[Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi 
ženami a požehnaný plod života tvého]
Na boku pod začátkem nápisu reliéf Panny Marie s Ježíškem na 
pravé ruce, stojící na obráceném půlměsíci (Assumpta). Pod ním 
letopočet:
1507
Na protější straně reliéf sv. Bartoloměje s nožem v pravici a knihou 
v levici. Věnec oddělen linkou s přiraženou tenčí linkou vespod. 
Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zvon připsán Jeronýmu Haubicovi na základě doby vzniku, shody 
písma, reliéfu a celkového ztvárnění.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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zvon

zvon

Datace: 2. čtvrť 15. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 63,4 cm, celk. výš. 62 cm, hl. 51 cm, 
tl. věnce 5,5 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými na
půdorysu do kříže. Nahoře ve dvojicích linek nápis gotickou
minuskulou (jako dělicí znaménka užity  tlapatý kříž a 
šestičetné kvítky):
ave  maria  mvtr  lvvs  marvs  madvs  yhns 
[Zdrávas, Maria, matko. Lukáš, Marek, Matouš, Jan]
Věnec oddělen dvojicí linek. Kolem dolního okraje hladká 
obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1539
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 48,7 cm, celk. výš. 51 cm, 
hl. 36 cm, tl. věnce 3,5 cm
Hlavní tón: ais2
Popis: Koruna se šesti uchy, uspořádanými na
půdorysu do kříže, ozdobenými nahoru otevřeným 
pletencem. Nahoře v linkách nápis gotickou 
minuskulou (jako dělicí znaménka užity 
 pětičetné kvítky):
 1  5  3  9  campana  spectans  pro 
 eclesia  in  prato
[1539. Zvon určený do kostela v Lukách]
Věnec oddělen linkou. Při dolním okraji linka.
Jeden z párů uch uražen a nahrazen tvarovanými 
uchy z ocelové kulatiny. Na boku bílou barvou 
rekviziční nápis (Luka n/Jihlavou / okr. Jihlava).
Zavěšen na rovné ocelové ose. Pohon rotačním
elektromotorem.
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zvon

zvon

LUKA NAD jiHLAVOU
kaPLe Panny maRie PomocnÉ 
a 14 svatýcH PomocníkŮ

Datace: 1938
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 27,8 cm, hl. 20,1 cm, tl. věnce 2,4 cm
Hlavní tón: gis3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře 
v linkách volně páry rokají. Na boku reliéf polopostavy 
Panny Marie s Ježíškem na oblacích. Na protější straně 
preclíkovitě vinutý věnec z rostlinného stonku. Vlevo od
něj na věnci datace:
1938
Věnec oddělen linkou v tenčích linkách. Na věnci hrana.
Kolem dolního okraje nízká hladká obruba.
Zvon činí dojem příležitostného odlitku s nezdařenou výzdobou.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

MALÉ
Zvonička

Datace: 1761
Výrobce: Jan Jiří Scheichel, Znojmo
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 27,6 cm, celk. výš. 20,5 cm, hl. 19,9 cm, 
tl. věnce 2 cm
Hlavní tón: e3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách nápis 
(začíná  křížem, končí dvěma  položenými šalvějovými listy 
s řapíkem nalevo):
 GOSS IO: GE: SCHEICHEL ZNAYM 1761.  
[Ulil Jan Jiří Scheichel. Znojmo 1761]
Pod tím, na tenké lince, zavěšen reliéfní pás s nízkými zavíjenými konchami po stranách rozvitými. Na boku 
reliéf polopostavy sv. Floriána hasícího požár. Na protější straně polopostava sv. Jana Nepomuckého.
Věnec oddělen linkou v tenčích linkách. Dole úzká dvojlinka. Kolem dolního okraje nevysoká hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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MALÝ BerANOV
kosteL neJsvětěJšíHo
sRdce JeŽíšova

Zvon sv. JácHym

Datace: 2006
Výrobce: Josef Tkadlec ml., Halenkov u Vsetína
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 74 cm, hl. 56 cm, tl. věnce 5,3 cm
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na čepci snítka kvetoucí 
hluchavky. Nahoře geometrická ornamentika složená z křížů 
a segmentů tvaru písmene J, poskládaná do širokého pásu 
dole s výběžky. Na boku reliéf poutníka sv. Jáchyma s holí,     
u nohou beránek a košík s dvěma holuby. Na protější straně 
stylizovaný květ složený z pěti kruhů, pod ním nápis v 5 řád-
cích (první tři větším písmem):
SVATÝ
JÁCHYME, ORODUJ
ZA NÁS
ZVON POŘÍZEN Z DARŮ
DOBRODINCŮ
Na věnci do světových stran nápisy (různě velkým písmem; jako dělicí znaménka užity  snítky kvetoucí
hluchavky a  tečky na střední linii):
 SVATÝ JÁCHYM  LÉTA PÁNĚ 2006  ULIL JOSEF TKADLEC HALENKOV 2006  MALÝ BERANOV
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.
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MArKVArtiCe
kaPLe nanebevZetí Panny maRie

zvon sv. anna

Zvon Panna maRia nanebevZatá 
a sv. cyRiL a metoděJ

Datace: 2006
Výrobce: Josef Tkadlec ml., Halenkov u Vsetína
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 64 cm, hl. 47,5 cm, tl. věnce 4,4 cm
Hlavní tón: es2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na čepci snítka kve-
toucí hluchavky. Nahoře geometrická ornamentika 
složená z křížů a segmentů tvaru písmene J, posklá-
daná do širokého pásu dole s výběžky. Na boku reliéf 
sv. Anny s Pannou Marií držící malého Ježíše. Vpravo 
dole drobná značka sochaře (v kruhu monogram vj). 
Na protější straně rovnoramenný kříž jištěný úhelníky. 
Pod ním nápis v 5 řádcích (první tři větším písmem):
SVATÁ
ANNO, ORODUJ
ZA NÁS
ZVON POŘÍZEN Z DARŮ
DOBRODINCŮ
Pod tím v ose nápisu plastická tečka. Na věn-
ci do světových stran nápisy (různě velkým 
písmem; jako dělicí znaménka užity  snítky 
kvetoucí hluchavky a  tečky na střední linii):                                                                    
 SVATÁ ANNA  LÉTA PÁNĚ 2006  ULIL JOSEF    
TKADLEC HALENKOV 2006  MALÝ BERANOV
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon lineárním
motorem.

Datace: 2017
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37 cm, celk. výš. 37,7 cm, 
hl. 28,9 cm, tl. věnce 2,7 cm, hm. 37 kg
Hlavní tón: d3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře linka,
pod ní nápis:
DĚDICTVÍ OTCŮ, ZACHOVEJ NÁM, PANE! MARIA 
ZA NÁS PROSIT NEPŘESTANE

Foto: Antonín Málek
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Na boku reliéf stojících postav sv. Cyrila a Metoděje. Na protější 
straně reliéf Panny Marie Hostýnské v oválné paprsčité svatozáři. 
Vpravo od něj obecní znak Markvartic. Na protější straně zvonař-
ská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spo-
luzakladatelky dílny větší, zde tučně): ODLILA / RODINA / DYTRY 
/ CHOVA / V BRODKU / U PŘEROVA. U plakety značka zapsané 
ochranné známky. Vpravo snítka túje. Věnec oddělen dvojicí linek. 
Dole nápis (jako dělicí znaménka užity  berličkové kříže a  teč-
ky na střední linii):

zvon

zvon

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ IV)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 36,5 cm, celk. výš. 43,5 cm, hl. 30 cm, 
tl. věnce 2,4 cm
Hlavní tón: g3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře 
odstupnění. Plášť hladký, tvar protáhlý homolovitý. 
Nad věncem linka. Kolem dolního okraje oblounová 
obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon údajně původně umístěn na zvoničce v osadě 
Kasárna. 

MĚšÍN
kaPLe sv. cyRiLa a metoděJe

Datace: po roce 1945
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. cca 39 cm
Hlavní tón: f3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na věnci neznatelná 
linka. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

 AD HONOREM BEATAE VIRGINIS MARIAE ASSUMPTAE.  
MARKVARTICE A  D  MMXVII
[Ke cti blahoslavené Panny Marie Nanebevzaté. Markvartice léta
Páně 2017]
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
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zvon

zvon

MiLÍČOV

MirOšOV

kaPLe sv. vácLava

kosteL sv. JoseFa

Datace: 1949
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 36 cm, celk. výš. 34 cm, hl. 27,6 cm, 
tl. věnce 2,6 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
MILÍČOV L. P. 1949.
Na boku nápis:
SV. VÁCLAV.
Na protější straně zvonařská značka: v barokní kartuši zvon, 
kolem nějž do oválu text R. MANOUŠEK (půlkruhem nahoře)
ČESKÁ U BRNA (půlkruhem dole). Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 2. polovina 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 26 cm, celk. výš. 25 cm, hl. 20 cm, 
tl. věnce 1,7 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu 
kříže. Nahoře úzká prázdná nápisová páska vymezená 
linkami. Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje 
hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.



106

zvon

zvon

Datace: 2. polovina 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 26 cm, hl. 19,2 cm, tl. věnce 1,4 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře
úzká prázdná nápisová páska vymezená linkami. 
Věnec oddělen trojicí linek. Kolem dolního okraje 
hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

MrÁKOtÍN
kosteL sv. JiLJí

Datace: 1. polovina 14. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 72 cm, celk. výš. 68,5 cm, 
hl. 52 cm, tl. věnce 5,4 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže a vpředu sešikmenými. Nahoře 
v (nerovných) provazcích nápis gotickou majuskulou 
(jako dělicí znaménko užit na úvod  větší tlapatý 
kříž a dále  drobné křížky):
 OREX  GLORIE  UENI  CUM  PACE
[Ó, králi slávy, přijď v pokoji]
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním 
motorem.
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zvon

Hodinový cimbáL
větší

Hodinový cimbáL 
menší

Datace: 1919
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.),
Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 57,3 cm, celk. výš. 54 cm, hl. 42,4 cm, 
tl. věnce 3,5 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO
Pod tím na boku nápis:
1919.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním 
motorem.

Datace: přelom 20. a 21. století
Výrobce: neznámý (dodala firma Elekon z Vyškova)
Materiál: bronz
Rozměry: prům. 43 cm, výš. 20 cm, tl. stěny 2,2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Umístěn v severozápadním rohu věže.

Datace: přelom 20. a 21. století
Výrobce: neznámý (dodala firma Elekon z Vyškova)
Materiál: bronz
Rozměry: prům. 33 cm, výš. 15 cm, tl. stěny 2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Umístěn v jihovýchodním rohu věže.
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MrÁKOtÍN

MYsLetiCe

kaPLe sv. FRantiška 
seRaFinskÉHo

kaPLe

zvon

zvon

Datace: 1937
Výrobce: Rudolf Manoušek st., Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 32,2 cm, celk. výš. 31,7 cm, hl. 23,6 cm, 
tl. věnce 2,2 cm
Hlavní tón: d3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis sevřený 
shora linkou a zdola dvojicí linek:
ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ 1937.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1723
Výrobce: jihlavská dílna (?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 22,5 cm, hl. 16 cm, tl. věnce 2,4 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře linka. 
Na boku reliéf Piety, po jehož stranách nápisy. 
Vlevo (začíná  ručičkou):
 1723
Vpravo v 2 řádcích:
AVE MARIA
VON ROLSBERG
[Zdrávas Maria. Z Rolsbergu]
Věnec oddělen trojicí linek.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Snad věnován některým členem rodu Butzů z Rolsbergu, 
sídlících na Vysočině.
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MYsLiBOŘ

MYsLůVKA

Hasičská ZbRoJnice

oceLová Zvonička

zvon

Zvon sv. antonín Paduánský 
a sv. Jan nePomucký

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 42 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK A SPOL. ČESKÁ U BRNA.
Pod ním akant oplétaný kolem stonku tvořeného 
dvojlinkou.
Na boku 3 řádky nápisu:
DÍKY BOHU
ZA OSVOBOZENÍ VLASTI.
L. P. 1946.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2017
Výrobce: Ecat Campane, Mondovì (Itálie)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 35 cm, celk. výš. 37 cm, hl. 28,5 cm, tl. věnce 1,8 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna s čtyřmi nezdobenými uchy, uspořádanými na půdo-
rysu kříže. Na čepci křížem mezi uchy 4 akantové listy. Nahoře  
v linkách pás esovitě prohýbaného stonku s listy a květy. Dole lin-
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ka, na níž zavěšen pás gotizujících lomených oblouků. Na boku reliéf  
sv. Jana Nepomuckého v kanovnickém šatu. Na protější straně reliéf  
sv. Antonína Paduánského, držícího na levé ruce Ježíška.
Věnec oddělen dvojicí linek, do nichž (pod reliéfem sv. Jana) vložen
první řádek dvouřádkového nápisu (na vyvýšených páscích):
SV. ANTONÍN PADUÁNSKÝ A SV. JAN NEPOMUCKÝ   PATRONI OBCE MYSLŮVKA
Na protější straně obdobně vložen dvouřádkový nápis (na vyvýšených   páscích):
OBEC ČERNÍČ – MYSLŮVKA
L. P. 2017
Věnec oddělen linkou. Dole v linkách perlovec.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

MYsLůVKA
dřevěná Zvonička

Datace: 1726
Výrobce: jihlavská dílna (?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 28,7 cm, hl. 21,8 cm, tl. věnce 2,2 cm
Hlavní tón: neměřen

zvon

Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v lin-
kách nápis; v části slitý kov a nápis nečitelný (začíná 
zřejmě  ručičkou a  křížem, končí  tečkou na 
střední linii):
[ ] D: T: [H: B: M:] S: M: A: 1726 
Pod ním pás drobných liliovitých výběžků zavěšených 
na tenké lince. Věnec oddělen trojicí linek. Dole linka.
Přes horní okraj červenou barvou rekviziční pruh a 
na boku rekviziční nápis (GEMEINDE KLEIN-MISLAU). 
Poté, co pukl, byl svařen roku 1939 Rudolfem Ma-
nouškem v Brně.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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zvon

zvon

NADĚjOV

NADĚjOV

kaPLe sv. vácLava

kaPLe sv. FLoRiána

Datace: [1929]
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku nápis 
v 3 řádcích (vyražen do hloubky):
SV. VÁCLAVU VĚNUJÍ
ADOLF A JULIE SKRYJOVI
Z NADĚJOVA Č. 10
Věnec oddělen linkou.

Datace: [1951]
Výrobce: n. p. Závody umělecké kovovýroby 
(Rudolf Manoušek ml.), Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis 
vymezený shora 1 linkou a zdola 2 linkami:
Z. U. K. ČESKÁ U BRNA.
Na boku nápis:
SVATÝ FLORIÁN.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon elektro-
motorem s ojnicí napevno.
Zvon posvěcen v neděli 17. 6. 1951.
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NeVCeHLe 

NOVÁ ŘÍše

Zvonička

kosteL sv. PetRa a PavLa

zvon

Zvon Panna maRia

Datace: 1786
Výrobce: František Vaněk, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 31,7 cm, hl. 24 cm, tl. věnce 2,3 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře pás s rokajemi 
a květy, svými výběžky nahoře přesahující na čepec. Níže linka 
a v linkách nápis (začíná  ručičkou):
 ZWONARS FRANCZ WANIECK V GIHLAWE
[Zvonař František Vaněk v Jihlavě]
Na boku Ukřižovaný na kalvárském pahorku. Na protější straně 
sv. Jan Křtitel. Věnec oddělen trojicí linek. Na věnci hrana. Dole 
v linkách nápis (začíná  ručičkou; písmeno A, doplněné 
v závorce, při výrobě vypadlo):
 PRELITEG DO WVBCE NESCEHLE TOHOH CASV RICHTAS W[A]
CLAWF BRICHTA. 1786
[Přelitej do obce Nescehle. Toho času rychtář Václav Brychta.
1786]
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2003
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 143,2 cm, celk. výš. 128,5 cm, hl. 109 cm, tl. věnce
11,3 cm, hm. 1960 kg
Hlavní tón: d1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře pás vztyčených lilií, střídavě
malých a velkých. Pod tím v linkách nápis (jako dělicí znaménka užity 
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Zvon sv. PetR a PaveL

 lilie,  kosočtverečná hlava hřebu a  tečka na střední linii):
 AD GLORIAM DEI OMNIPOTENTIS ET HONOREM BEATAE 
MARIAE VIRGINIS  NOVÁ ŘÍŠE  A  D  2003
[K slávě všemohoucího Boha a cti blahoslavené Panny Marie. 
Nová Říše léta Páně 2003]
Zavěšen pás z lilií, střídavě malých a velkých. Na boku reliéf 
polopostavy Panny Marie se sepjatýma rukama a trojitou 
svatozáří. Pod tím premonstrátský znak. Na protější straně
Ukřižovaný, mezi rameny kříže vlevo nahoře ukazující ruka Boha
Otce, vpravo nahoře ke kříži směřující holubice Ducha Svatého.
Výjev vsazen do oválu z dvojitých linek, mezi nimiž nápis (jako 
dělicí znaménka užity  berličkové kříže):
 GLORIA  PATRI  FILIO  ET  SPIRITUI  SANCTO
[Sláva Otci i Synu i Duchu svatému]
Na boku v mezipoloze vpravo nad věncem alianční znak kláštera 
a opata s nápisem v pásce:
PER MARIAM AD JESUM
[Prostřednictvím Marie k Ježíši]
Na protější straně nad věncem zvonařská značka: obdélná plaketa
s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde
tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Vpravo snítka 
túje. Věnec oddělen linkou a dvojlinkou, mezi ně po obvodu 
vsázeny stylizované rozety (dvojité, šestičetné). Dole trojice linek, 
na nichž nápis (začíná  berličkovým křížem):
 REGINA ORDINIS PREMONSTRATENSIS PERMANE MATER 
POPULI TUI
[Královno premonstrátského řádu, zůstaň svému lidu matkou]
Na protější straně (pod Ukřižovaným):
TE DEUM LAUDAMUS
[Tebe, Bože, chválíme]
Autorkou výzdoby zvonu je ak. soch. Věra Kunčarová.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Zvon v severní věži.

Datace: 2003
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 114,7 cm, celk. výš. 101,5 cm, 
hl. 81 cm, tl. věnce 8,2 cm, hm. 825 kg
Hlavní tón: f1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře pás 
vztyčených lilií, střídavě malých a velkých. Pod 
tím v linkách nápis (jako dělicí znaménka užity 
 lilie,  kosočtverečná hlava hřebu a  tečka 
na střední linii):
AD HONOREM SS  PETRI ET PAULI  NOVÁ 
ŘÍŠE  A  D  2003
[Ke cti svatých Petra a Pavla. Nová Říše léta Páně 2003]
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Zavěšen pás z lilií, střídavě malých a velkých. Na boku reliéf 
stojících postav sv. Petra a Pavla, pod nimi obecní znak Nové 
Říše. Na protější straně reliéf sv. Anny Samétřetí s Ježíškem 
na pravé a Pannou Marií na levé ruce. Pod tím květinový 
feston. Na boku v mezipoloze vpravo nad věncem zvonař-
ská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály 
spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA 
/ DYT / RY / CHOVA. Vpravo snítka túje. Na protější straně 
alianční znak kláštera a opata s nápisem v pásce:
PER MARIAM AD JESUM
[Prostřednictvím Marie k Ježíši]
Věnec oddělen linkou a dvojlinkou, mezi ně po obvodu 
vsázeny stylizované rozety (dvojité, šestičetné). Dole 
(pod světci) nápis:
PRINCIPES APOSTOLORUM DEFENDITE PAROCHIAM 
NOSTRAM

Zvon sv. cyRiL a metoděJ

Datace: 2003
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 93,8 cm, celk. výš. 80 cm, hl. 65,6 cm, 
tl. věnce 7,5 cm, hm. 497 kg
Hlavní tón: b1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis (jako 
dělicí znaménka užity  lilie,  kosočtverečná hlava hřebu 
a  tečka na střední linii):
AD HONOREM SS CYRILLI ET METHODII  NOVÁ ŘÍŠE  A 
D  2003
[Ke cti svatých Cyrila a Metoděje. Nová Říše léta Páně 2003]
Zavěšen pás z lilií, střídavě malých a velkých. Na boku nad 
věncem alianční znak kláštera a opata s nápisem v pásce:
PER MARIAM AD JESUM
[Prostřednictvím Marie k Ježíši]

Na protější straně nad věncem zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluza-
kladatelky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Vpravo snítka túje. Na boku v me-
zipoloze vpravo zvonu reliéf arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana (profil zprava). Pod ním dvě zkřížené lipové 
ratolesti. Na protější straně reliéf sv. Cyrila a Metoděje, pod ním erbovní znak Moravy. Věnec oddělen linkou 
a dvojlinkou, mezi ně po obvodu vsázeny stylizované rozety (dvojité, šestičetné). Dole nápis (jako dělicí zna-
ménka užity  lilie):
FRATRES SANCTI  ORATE PRO MORAVIA NOSTRA  UT FIDES EIUS VIVA MANEAT
[Svatí bratři, proste za naši Moravu, ať její víra zůstává živá]
Autorkou výzdoby zvonu je ak. soch. Věra Kunčarová.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Zvon v jižní věži.

[Knížata apoštolská, ochraňujte naši farnost]
Na protější straně (pod Pannou Marií) lilie. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Autorkou výzdoby zvonu je ak. soch. Věra Kunčarová.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Zvon v jižní věži.
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Zvon sv. cyRiL a metoděJ

Zvon sv. augustin a sv. noRbeRt

Datace: 2003
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 79,5 cm, celk. výš. 70,5 cm, 
hl. 58,5 cm, tl. věnce 6,2 cm. hm. 315 kg
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách 
nápis (jako dělicí znaménka užity  kosočtverečná 
hlava hřebu a  tečka na střední linii):
AD HONOREM S. AUGUSTINI ET NORBERTI NOVÁ ŘÍŠE
 A  D  2003
[Ke cti sv. Augustina a Norberta. Nová Říše léta Páně
2003]

Na protější straně nad věncem zvonařská značka: ob-
délná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluza-

Zavěšen pás z lilií, střídavě malých a velkých. Na boku 
reliéf stojících postav sv. Norberta (vlevo) s monstran-
cí a sv. Augustina s hořícím srdcem v ruce. U jejich 
nohou znak novoříšského kláštera. Na protější straně 
světec v řeholním rouše, s rukama v okovech. Kolem 
něj ovál z trnové koruny nesoucí šest mluvících pá-
sek se jmény zavražděných premonstrátů a místem 
umučení (po směru hodin; jako dělicí znaménko užita 
tečka na střední linii):
PAULUS
SIGIMUNDUS
SIARDUS
OSVĚTIM  1943
NORBERTUS
LAURENTIUS
Na boku v mezipoloze vpravo nad věncem alianční 
znak kláštera a opata s nápisem v pásce:
PER MARIAM AD JESUM
[Prostřednictvím Marie k Ježíši]

kladatelky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA 
/ DYT / RY / CHOVA. Vpravo snítka túje. Věnec oddě-
len linkou a dvojlinkou, mezi ně po obvodu vsázeny 
stylizované rozety (dvojité, šestičetné). Dole nápis 
(jako dělicí znaménko užita  tečka na střední linii):
SANCTI PATRES NOSTRI  CONVOCATE BENEDICTIO-
NEM DEI SUPER MONASTERIUM NOSTRUM
[Naši svatí otcové, přineste našemu klášteru Boží 
požehnání]
Autorkou výzdoby zvonu je ak. soch. Věra Kunčarová.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Zvon v severní věži.
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zvon

Datace: 1814
Výrobce: Klement Stecher, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 69,7 cm, celk. výš. 67 cm, hl. 56,4 cm, 
tl. věnce 5,3 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádaný-
mi na půdorysu kříže. Nahoře pás ornamentu tvořený 
vztyčenými výběžky střídavě s vinným listem a hroznem. 
Pod tím v linkách nápis (jako dělicí znaménka užity  
tlapatý kříž a  tečka na střední linii; zvýrazněná písme-
na jsou vyšší a tvoří chronogram 1814):
 FLEBAT LACRIMAS LAETAS ET IGNEAS IN LAVDE IESV 
 IN VITA
[V celém svém životě prolévá radostné a vřelé slzy 
při chvále Ježíše]
Pod tím na vavřínovém pásku zavěšené střídavě dva 
různé květinové festony (do jednoho vkládána okřídlená 
andílčí hlavička). Na boku do světových stran čtyři reliéfy: 
světec s pozdviženým křížem v levici (sv. Siard?), sv. Jan 
Nepomucký, svatý biskup s berlou (sv. Augustin), světec 
v plášti modlící se před krucifixem postaveným na pulpitu 
(sv. Norbert?). Věnec odděluje linka, obloun v tenkých 
linkách, linka. Dole v linkách nápis (začíná  ručičkou):
 GEGOSSEN VON CLEMENS STECHER IN BRÜNN
[Ulit Klementem Stecherem v Brně]
Na protější straně nápis (jako dělicí znaménka užity 
 tlapatý kříž a  tečky na střední linii):
 I  N  PAN  M  M  P  F  F 
Zkratky lze rozvést jako: Ioannes Nepomucenus Pelicanus, 
Abbas Neoreischensis, Marchionatus Moraviae Praelatus, 
Fieri Fecit.
[Dal zhotovit Jan Nepomuk Pelikán, novoříšský opat, prelát Moravského markrabství]
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Zvon v jižní věži.

Zvon umíRáček
Datace: 1923
Výrobce: Richard Herold, Chomutov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 28,5 cm, hl. 19,2 cm, tl. věnce 1,7 cm
Hlavní tón: g3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na boku nápis 
v 2 řádcích (do hloubky):
UMÍRÁČEK
1923.
Věnec oddělen trojicí linek.
Zvon připsán Richardu Heroldovi na základě doby 
vzniku a shody použité „heroldovské“ hlavy.
Zavěšen na rovné litinové hlavě staršího typu. Ruční 
zvonění.
Zvon v severní věži.
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zvon

Zvon umíRáček

Zvon sanktusník

Datace: 1814
Výrobce: Jan Florido, Znojmo
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 48 cm, celk. výš. 44 cm, hl. 36 cm, 
tl. věnce 3,5 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými
na půdorysu kříže. Nahoře pás s akantovými výběžky, 
stonky s květy a rokajemi. Pod tím v dvojicích linek nápis 
(začíná  ručičkou):
 IOHANN FLORIDO GOSSENN IN ZNAYM 1814
[Ulil ve Znojmě 1814 Jan Florido]
Pod tím zavěšen stejný rostlinný pás. Na boku reliéf sv. 
Petra držícího v pravici dvojici klíčů (jeden klíč drží, 
druhý volně visí), v levé ruce kniha. Stojí na terénu, do 
nějž vsazen půlkruhový nápis v linkách:
S. PETRVS
Na protější straně reliéf Panny Marie s Ježíškem, nesené v oblacích (na způsob staroboleslavského Palladia). 
Věnec oddělen oblounem a linkou. Na věnci linka. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon v sanktusové vížce.

NOVÁ Ves
věŽička na domu čP. 35

Datace: 1826
Výrobce: Vincenc Staffelmayr, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře dvě
linky. Zavěšeno deset různých medailí. Začíná se 
paprsčitou medailí s Kristovým monogramem IHS. 
Na boku pod ní reliéf Ukřižovaného. Na protější straně 
nápis v 3 řádcích (na zvýšeném podkladu, písmena N
retrográdní):
VINZENZ STAFFELMAYR
GOSS MICH IN IGLAU
1826
[Ulil mne Vincenc Staffelmayr v Jihlavě 1826]
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Do horního trámu zvoničky vyřezáno datum 1828.
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NOVÉ DOMKY

NOVÉ DVOrY

Zvonička

Zvonička

zvon

zvon

Datace: 1951
Výrobce: n. p. Závody umělecké kovovýroby
(Rudolf Manoušek ml.), Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37 cm, celk. výš. 35 cm, 
hl. 29 cm, tl. věnce 2,7 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře 
nápis vymezený shora 1 linkou a zdola 
2 linkami:
ZUKOV ČESKÁ U BRNA.
Na boku nápis:
NOVÉ DOMKY.
Pod ním zvonařská značka: v barokní kartuši zvon, kolem nějž do oválu text R. MANOUŠEK (půlkruhem nahoře)
ČESKÁ U BRNA (půlkruhem dole). Níže nápis:
L. P. 1951.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1947
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 38 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ 1947.
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.
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NOVÝ HUBeNOV

OLšANY

Zvonička

kaPLe neJsvětěJšíHo 
sRdce Páně

zvon
Zvon sRdce Páně

zvon
Datace: 1668
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 36,7 cm, celk. výš. 31,5 cm, 
hl. 26 cm, tl. věnce 2,7 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořáda-
nými na půdorysu kříže. Nahoře v linkách nápis 
(reformační heslo), na něm pás vztyčených lilií, 
dole zavěšeny nespojité akantové listy (jako dělicí 
znaménka užity  tečky na střední linii):
GOTT  ALEIN  DIE  ERE  1668 
[Jedině Bohu náleží sláva. 1668]
Na boku reliéf sv. Jan Křtitele, po stranách nápis:
S: IOA --- NNES
[Sv. Jan]
Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1978
Výrobce: Laetitia Dytrychová, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 51 cm, celk. výš. 50 cm, hl. 39,6 cm, 
tl. věnce 3,6 cm
Hlavní tón: g2
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Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře pás spojovaných 
stylizovaných prohýbaných lipových ratolestí s plody. Pod 
ním pás gotických štítků se stejným motivem jako erbovní 
figurou. V jednom místě pás předělen poprsním reliéfem 
Salvátora (Nejsvětější Srdce Páně), dole drženým lipovými 
ratolestmi. Na protější straně pás předělen zvonařskou znač-
kou: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (do hloubky), 
iniciály zvonařky větším písmem (vystupující): ULILA / LAE / 
TITIA / DYT / RY / CHOVÁ. Pod ní datace 1978.
Na věnci nápis:
SRDCE JEŽÍŠOVO, SMILUJ SE NAD NÁMI
Na protější straně na věnci:
STARÁ ŘÍŠE
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

Zvon umíRáček

zvon 

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ V)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 26 cm, celk. výš. 33 cm, hl. 25 cm, 
tl. věnce 2 cm
Hlavní tón: es4
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře odstupnění. 
Plášť hladký, tvar protáhlý homolovitý. Věnec oddělen dvojicí 
linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

OLšÍ
kaPLe nanebevZetí 
Panny maRie

Datace: 1948
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 46 cm, celk. výš. 45 cm, hl. 35 cm, 
tl. věnce 3,2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
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zvon 

ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ L. P. 1948.
Na boku nápis:
SV. VÁCLAVE, ORODUJ ZA NÁS!
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

OPAtOV
evangeLický kosteL

Datace: 80. léta 19. století (1881)
Výrobce: Bochumské ocelárny (Bochumer Verein für 
Gußstahlfabrikation), Bochum (Německo)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 80 cm, celk. výš. 73 cm, hl. 63 cm, 
tl. věnce 4,6 cm
Hlavní tón: cis2
Popis: Koruna kruhová (talířová), střed podpořen čtyřmi
žebry. Nahoře v linkách nápisová páska, v níž jen zkratka 
výrobce:
B. V. G.
[Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation = Bochumský 
spolek pro výrobu lité oceli]
Věnec oddělen trojicí linek. Uvnitř zvonu nahoře výrobní 
číslo 4710.
Po požáru kostela roku 1879 a jeho opravě byly roku 1881
u příležitosti 100. výročí Tolerančního patentu pořízeny 
dva zvony. Nenávaznost výrobních čísel v jednom souboru 
není výjimkou a nemusí znamenat, že byly pořizovány 
postupně.
Zavěšen na dřevěné hlavě, do níž zatažena jeho koruna
zvonu. Ruční zvonění.

zvon 

Datace: 80. léta 19. století (1881)
Výrobce: Bochumské ocelárny (Bochumer Verein für
Gußstahlfabrikation), Bochum (Německo)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 72,5 cm, celk. výš. 66,3 cm, hl. 56 cm
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Hlavní tón: dis2
Popis: Koruna kruhová, střed podpořen čtyřmi žebry. 
Nahoře v linkách nápisová páska, v níž jen název výrobce:
BOCHUM.
Věnec oddělen trojicí linek. Uvnitř zvonu nahoře výrobní 
číslo 4527.
Po požáru kostela roku 1879 a jeho opravě byly roku 1881
u příležitosti 100. výročí Tolerančního patentu pořízeny dva 
zvony. Nenávaznost výrobních čísel v jednom souboru není 
výjimkou a nemusí znamenat, že byly pořizovány postupně.
Zavěšen na dřevěné hlavě, do níž zatažena koruna zvonu. 
Ruční zvonění.

OŘeCHOV
Zvonička

zvon 

Datace: 1724
Výrobce: jihlavská dílna (?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 25,8 cm, hl. 18 cm, tl. věnce 1,9 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách 
nápis (začíná  ručičkou a  křížem, končí  tečkou na 
střední linii):
  D: T: H: B: M: S: M: A: 1724 
Pod ním pás drobných liliovitých výběžků zavěšených na
tenké lince. Věnec oddělen trojicí linek. Dole 2 linky.
Na boku barvou rekviziční nápis z 2. světové války 
(GEMEINDE-WORSCHECHOV / TELTSCH).
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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OtÍN

OtÍN

dřevěná Zvonička

oceLová Zvonička

zvon 

zvon 

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. cca 23 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Zvon bez 
výzdoby.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: přelom 20. a 21. století
Výrobce: neznámý
Materiál: bronz
Rozměry: prům. 34 cm, hl. 18 cm, tl. věnce 1,9 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Zvon bez
výzdoby.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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PANeNsKÁ rOzsÍČKA

PANsKÁ LHOtA

dŮm čP. 12

kosteL sv. antonína 
PaduánskÉHo

zvon 

Zvon JeŽíš

Datace: 1949
Výrobce: Rudolf Perner, národní podnik, České
Budějovice-Suché Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku nápis:
VĚNUJÍ O[BČANÉ…]
Pro nepřístupnost zvonu dokončení nápisu nejisté. 
Na protější straně zvonařská značka, používaná zná
rodněným Pernerovým zvonařstvím v období 1946–1952
(do kruhu vepsaný stylizovaný zvon ve věži), pod níž nápis 
v 2 řádcích:
L. P.
1949
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1970
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Gabriel Knos, Žďárec 
u Tišnova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 65 cm, hl. 53 cm, tl. věnce 4,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách 

Foto: Marie Bastlová
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PANsKÁ LHOtA

Hodinový cimbáL

Zvon maRia
Datace: 1970
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Gabriel Knos, 
Žďárec u Tišnova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 55,5 cm, hl. 47 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře linka,
pod ní nápis:
ULIT VE ŽĎÁRCI U TIŠNOVA. L. P. 1970
Na boku reliéf ikony Matky Ustavičné pomoci. 
Pod ním nápis v 2 řádcích:
MARIA
BUĎ NAŠÍ POMOCNICÍ
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

nápis, dokončený volně v druhém řádku:
ULIT VE ŽĎÁRCI U TIŠNOVA
L. P. 1970
Na boku reliéf stojícího Ježíše Krista v prostém šatu
s rozpřaženýma rukama. Pod ním biblický citát 
(J 10,11):
JÁ JSEM PASTÝŘ DOBRÝ
Věnec oddělen trojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 42 cm, celk. výš. 19 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého 
tvaru. Dolní okraj zesílen do oblounu.
Není zavěšen, uložen ve věži.
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PANsKÁ LHOtA

PANsKÉ DUBeNKY

Zvonička

kosteL ZJevení Páně

zvon

Zvon sv. Jiří

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.),
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 34 cm, celk. výš. 33,5 cm, hl. 25,9 cm, 
tl. věnce 2,6 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK A SPOL. V BRNĚ.
Pod ním linka s pásem esovitě prohýbaného stylizovaného 
stonku s listy a plody. Na boku nápis v 3 řádcích:
NA PAMĚŤ OSVOBOZENÍ
9. 5. 1945
PANSKÁ LHOTA.
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1992
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 66,3 cm, celk. výš. 62 cm, hl. 51,2 cm, tl. věnce 5,1 cm
Hlavní tón: es2
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PANsKÁ LHOtA

PANsKÉ DUBeNKY

zvon sv. josef

Zvon umíRáček

Datace: 1915
Výrobce: Rudolf Perner st., České Budějovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 35,5 cm, celk. výš. 32,5 cm, hl. 25,3 cm, 
tl. věnce 1,8 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře na lince zavěšený pás 
akantových listů. Na boku reliéf Panny Marie s Ježíškem (podle 
milostného deskového obrazu). Na protější straně zvonařská 
značka: v barokní zavíjené kartuši podélná tabulka s 2 řádky 
nápisu (jako dělicí znaménko užita  tečka na střední linii):
Rudolf Perner
Budweis  Č Budějovice.
Pod tím datace:
1915
Věnec oddělen dvojicí linek. Na věnci linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře linka. Zavěšený 
čabrakový motiv v erbovních štítcích (po dvojicích) se střapci. 
Na boku reliéf sv. Jiří na koni (zleva) zabíjejícího draka. Pod ním 
nápis:
SV. JIŘÍ –
Na protější straně zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem 
v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně): 
ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Pod ní snítka túje. Níže 
čtverec s motivem dvou překřížených plaménků a písmeny MD
(iniciály Marcely Dytrychové). Pod ním nápis:
L. P. 1992
Dole nápis (jako dělicí znaménka užity  kosočtverečné hlavy 
hřebů):
 OCHRAŇUJ A VEĎ NÁŠ LID  K OSLAVĚ BOHA A NA 
PODĚKOVÁNÍ OTCI JIŘÍMU VĚNUJÍ FARNÍCI PANSKODUBÉNŠTÍ
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1925
Výrobce: Richard Herold, Chomutov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 56,3 cm, celk. výš. 57 cm, hl. 46 cm, tl. věnce 4,2 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách pás esovitě 
vinutého stonku s liliovitými květy a plody, propletený s ohýbanou 
stuhou. Na boku nápis v 3 řádcích:
ULIT L. P. 1925 V CHOMŮTOVĚ,
ZA FARÁŘE J. MEJZLÍKA
KE CTI SV. JOSEFA.
Věnec oddělen dvojicí linek. Dole (v ose votivního nápisu):
R. HEROLD.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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PAVLOV
kosteL sv. víta

Zvon sv. vít

Zvon maRia

Datace: 1970
Výrobce: Franz Peter Schilling, Apolda (Německo)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 84 cm, celk. výš. 81 cm, hl. 67 cm, 
tl. věnce 6,1 cm, hm. 347 kg
Hlavní tón: b1
Popis: Koruna s čtyřmi uchy zdobenými dvojicí oblounů 
a uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře nápis (jako 
dělicí znaménka užity  berličkové kříže a  tečky na 
střední linii):
 NAŠEMU OCHRÁNCI SV  VÍTU L  P 1970 
Nápis kombinuje velká a malá písmena. Nad věncem 
(v ose kříže na začátku nápisu) kulatá zvonařská značka 
s opisem:
GOSSEN MICH FRANZ SCHILLING SÖHNE IN APOLDA
V poli kroužek s výběžky (do štítu), přes nějž značka 
v podobě blesku, středem z kruhu vybíhá kříž, po jehož 
stranách:
A. --- D.
19 --- 70
Pod tím do půlkruhu:
LIBERA NOS DOMINE
[Ulili mne v Apoldě synové Franze Schillinga]
[Léta Páně 1970]
[Osvoboď nás, Pane]
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1970
Výrobce: Franz Peter Schilling, Apolda (Německo)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 72 cm, celk. výš. 72 cm, hl. 56 cm, 
tl. věnce 5,1 cm, 218 kg
Hlavní tón: c2 (des2)
Popis: Koruna s čtyřmi uchy zdobenými dvojicí 
oblounů a uspořádanými na půdorysu kříže. Na čepci 
(nad slovem PANNY) otisk listu šalvěje. Nahoře nápis:
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PAVLOV

zvon

Hodinový cimbáL větší

KE CTI PANNY MARIE OD FARNÍKŮ 1970
Nápis kombinuje velká a malá písmena. Na boku berličkový 
kříž. Nad věncem (v ose zakončení nápisu) kulatá zvonařská 
značka s opisem:
GOSSEN MICH FRANZ SCHILLING SÖHNE IN APOLDA
V poli kroužek s výběžky (do štítu), přes nějž značka v podobě
blesku, středem z kruhu vybíhá kříž, po jehož stranách:
A. --- D.
19 --- 70
Pod tím do půlkruhu:
LIBERA NOS DOMINE
[Ulili mne v Apoldě synové Franze Schillinga]
[Léta Páně 1970]
[Osvoboď nás, Pane]
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.
Zvon byl plánován jako des2, při výrobě však vyšel o půl 
tónu níž jako c2.

Datace: 1760
Výrobce: Ferdinand Vötterlehner, Krems (Rakousko)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 48,2 cm, celk. výš. 38 cm, hl. 28,8 cm, 
tl. věnce 3,2 cm
Hlavní tón: ges2
Popis: Koruna čtyřuchá (párová ucha, uspořádaná v jedné 
ose), ucha vpředu zdobena obličeji. Na boku reliéf 
Ukřižovaného (za křížem paprsková svatozář), přesahující 
až na věnec přes linky. Na protější straně zvonařská značka:
v rokokovém kartušovém štítku nápis v 5 řádcích:
GOS MICH
FERDINANDT
VÖTTERLEHNER
IN CREMBS
1760
[Ulil mne Ferdinand Vötterlehner v Kremsu 1760]
Věnec oddělen dvojicí linek. Dole trojice linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2. polovina 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 52 cm, hl. 22 cm, tl. stěny 2,8 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen ve věži u zvonů vedle menšího hodinového 
cimbálu.
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Hodinový cimbáL menší

zvon

Datace: 2. polovina 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 39,5 cm, hl. 13 cm, tl. stěny 1,4 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru. 
Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen ve věži u zvonů vedle většího hodinového 
cimbálu.

PetrOViCe
kosteL sv. PetRa a PavLa

Datace: 70.–80. léta 15. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 62,7 cm, celk. výš. 59,5 cm, 
hl. 46 cm, tl. věnce 4,2 cm
Hlavní tón: es2
Popis: Koruna se šesti hladkými uchy s okosenými 
hranami a uspořádanými na půdorysu kříže. 
Nahoře ve dvojicích linek nápis gotickou minusku-
lou (jako dělicí znaménka užity  tlapatý kříž,  
velké routy a  malé routy s výběžky nebo bez 
výběžků):
 slucas   marcus   iohannes    s  
matheus   lucas  marcus   iohannes  
 matheus
[Sv. Lukáš, Marek, Jan, sv. Matouš, Lukáš, Marek,
Jan, Matouš]
Věnec oddělen dvojicí linek.
Formulářem nápisu a celkovým ztvárněním je p
odobný zvonům ve Vyskytné nad Jihlavou (1473),
Kněžicích (1475) a u Sv. Jakuba v Jihlavě (1481) a 
snad je od stejného kovolitce.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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Zvon Panna maRia

zvon

PetrOViCe

PÍstOV

POLNÁ

kaPLe neJsvětěJší tRoJice

kosteL nanebevZetí 
Panny maRie

Datace: kol. 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 42 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Věnec oddělen 
dvojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1998
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 114 cm, celk. výš. 99 cm, 
hl. 82 cm, tl. věnce 8,2 cm, hm. 820 kg
Hlavní tón: es1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách 
prázdná nápisová páska, v níž v ose kyvu protilehle
dvě kosočtverečné hlavy hřebů. Zavěšen pás 
srdčitě zavíjeného vinného stonku s dolů 
vybíhajícími listy a špičkami stonků (variace 
motivu ze starého zvonu z roku 1867). Na boku 
reliéf Panny Marie Královny s Ježíškem, pod ním 
nápis v 2 řádcích (jako dělicí znaménka užity  
tečky na střední linii):
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 PANNO MARIA 
ORODUJ ZA NÁS
Na protější straně mariogram v podobě stylizované korunky (složený
z písmen MARIA). Pod ním městský znak Polné, níže nápis:
POLNÁ
Na věnci pás vztyčených palmetek, přes něž obloukem pokládané 
ratolesti. Shora linka, zdola dvojice linek. Dole nápis, postavený na 
hladké obrubě kolem dolního okraje (jako dělicí znaménka užity  
kosočtverečné hlavy hřebů):
 TENTO ZVON BYL POŘÍZEN Z DARŮ POLENSKÝCH FARNÍKŮ 
Na protější straně:
 POSVĚCEN L. P. 1998 
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon byl zřejmě plánován jako f1 (aby s ostatními vytvořil motiv 
Salve Regina), při výrobě však vyšel o tón níž jako es1.

Zvon sv. LiguRiáš

Datace: 1998
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 94 cm, celk. výš. 81 cm, hl. 66 cm, 
tl. věnce 7,2 cm, hm. 500 kg
Hlavní tón: a1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách prázdná 
nápisová páska, v níž v ose kyvu protilehle dvě kosočtve-
rečné hlavy hřebů. Zavěšen pás srdčitě zavíjeného vinného
stonku s dolů vybíhajícími listy a špičkami stonků (variace 
motivu ze starého zvonu z roku 1867). Na boku nápis 
v 2 řádcích:
KE CTI A CHVÁLE
SV. LIGURIÁŠE
Pod tím městský znak Polné. Níže dokončení nápisu 
v 2 řádcích:
PATRONA
MĚSTA POLNÉ
Na boku dále zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem
v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde
tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Pod ní 
snítka túje. Na věnci pás vztyčených palmetek, přes něž 
obloukem pokládané ratolesti. Shora linka, zdola dvojice 
linek. Dole nápis (jako dělicí znaménka užity  kosočtve-
rečná hlava hřebu a  lilie):
TENTO ZVON BYL POŘÍZEN Z DARŮ FARNÍKŮ  OBČANŮ 
A PŘÁTEL NAŠEHO MĚSTA  POSVĚCEN L. P. 1998 
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.
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Zvon sv. stanisLav

Zvon sv. voJtěcH

Datace: 1998
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 80 cm, celk. výš. 70,5 cm, hl. 58 cm, 
tl. věnce 5,7 cm, hm. 320 kg
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách 
prázdná nápisová páska, v níž v ose kyvu protilehle 
dvě kosočtverečné hlavy hřebů. Zavěšen pás srdčitě 
zavíjeného vinného stonku s dolů vybíhajícími listy 
a špičkami stonků (variace motivu ze starého zvonu 
z roku 1867). Na boku reliéf průčelí polenského kostela 
s věží, před kostelem dva jehličnany. Na protější straně 
nápis v 5 řádcích: 
TENTO ZVON BYL ULIT
JAKO PROJEV DÍKŮ
OTCI STANISLAVU ZEMANOVI
A VŠEM ZESNULÝM KNĚŽÍM,
KTEŘÍ V POLNÉ PŮSOBILI.
Na věnci pás vztyčených palmetek, přes něž obloukem 
pokládané ratolesti. Shora linka, zdola dvojice linek. Dole
(pod reliéfem kostela) nápis (jako dělicí znaménko užita 
 kosočtverečná hlava hřebu):
SVATÝ STANISLAVE  ORODUJ ZA NÁS
Na protější straně:
POSVĚCEN L. P. 1998
Dole mezi nápisy zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky
dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. U ní snítka túje. Na opačné straně 
kosočtverečná hlava hřebu.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1867
Výrobce: Josef Hilzer, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 59,5 cm, celk. výš. 54 cm, hl. 41 cm, 
tl. věnce 4,3 cm, 112 kg
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna se šesti uchy, zdobenými palmetovými výběžky
a listy, po stranách volutovitě stočenými, uspořádanými na 
půdorysu kříže. Na horním okraji hrana. Nahoře pás 
s vodorovným stonkem, kolem nějž se vine esovitě 
prohýbaný stonek s listy a květy. Pod ním v linkách nápis:
ULIL JOS. HILZER ZVONAŘ V JIHLAVĚ L. P. 1867.
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Pod tím zavěšen pás srdčitě zavíjeného stonku s dolů 
vybíhajícími listy střídavě špičatými a palmetkovými. 
Na boku reliéf sv. Vojtěcha a nápis v 2 řádcích:
HOSPODINE
POMILUJ NÁS
Na protější straně nápis v 4 řádcích:
NÁKLADEM OSADNIKŮ
POLNÉ, BRZKOVA, DOBROU-
TOVA, JANOVIC, HRBOVA,
SKREJŠOVA A ZÁBORNÉ.
Věnec oddělen oblounem v tenkých linkách. Dole dvě linky.
Na boku červenou barvou německý rekviziční nápis
(lokalita, okres) z 2. světové války.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

Zvon umíRáček

Hodinový cimbáL větší

Datace: 1490–1500
Výrobce: Jan st., Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 36 cm, celk. výš. 36 cm, hl. 28 cm, 
tl. věnce 3,1 cm
Hlavní tón: g3
Popis: Koruna s čtyřmi nezdobenými uchy uspořádanými 
na půdorysu kříže. Nahoře ve dvojicích linek nápis 
gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka užity  
dvojité pětičetné rozety):
o  rex  glorie  veni  cvm  pace  amen 
[Ó, králi slávy, přijď v pokoji. Amen]
Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká 
obruba.
Zvon připsán Janu staršímu z Velkého Meziříčí na základě doby vzniku, shody písma a dělicích znamének 
(typických rozet).
Ruční zvonění. Zavěšen v dolní lucerně věže nad hodinovými cimbály. Do požáru kostela roku 1863 zavěšen 
v lucerně věže ve funkci menšího hodinového cimbálu. Při požáru se zřítil dolů, ale nepoškodil; pak přenesen 
do hodinové věže staré radnice. V dubnu 1945 z radnice snesen a uložen v kostele.

Datace: 1895
Výrobce: Rudolf Perner st., České Budějovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 140 cm, celk. výš. 44 cm, hl. 42 cm, 
tl. stěny 5,4 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Zřejmě bez
koruny. V dolní části v linkách nápis:
„PÁN BŮH NA VĚKY“
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Hodinový cimbáL menší

Hodinový cimbáL

Hodinový cimbáL větší

Na protější straně:
LÉTA PÁNĚ 1895 DAL ULÍT FR. POIMAN JUB. 
KNĚZ RODÁK POLENSKÝ OD RUDOLFA PERNERA
V Č. BUDĚJOVICÍCH.
Zavěšen v dolní lucerně věže vedle menšího 
hodinového cimbálu.
„František Poimon (Poiman), jubilující kněz“ 
(1817–1902), byl dobrodincem kostela i města. 
Pro nově postavenou kostelní věž pořídil hodinový
stroj a dvojici hodinových cimbálů.

Datace: 1895
Výrobce: Rudolf Perner st., České Budějovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 74 cm, celk. výš. 35 cm, hl. 32 cm, 
tl. stěny 4 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Zřejmě bez
koruny. V dolní části v linkách nápis:
„VŠECKO DO ČASU“
Na protější straně:
ULIL LÉTA PÁNĚ 1895 RUDOLF PERNER V Č. BUDĚJOVICÍCH.
Zavěšen v dolní lucerně věže vedle většího hodinového
cimbálu.

Datace: 1609
Výrobce: Lukáš Gleixner, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: 106,5 cm, celk. výš. 38 cm, výš. 34 cm, 
tl. věnce 6 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. Bez koruny.
Nahoře v dvojicích linek nápis (začíná  tlapatým 
křížem):
 IM 1609 IAR LVCKAS GLEICKSNER KANDLER IN IGLAW 
GOS MICH
[Roku 1609 mne ulil Lukáš Gleixner v Jihlavě]
Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká 
obruba.
Do roku 1945 visel na hodinové věži staré radnice 
v Polné. Poté až do roku 1998 zavěšen jako výkyvný 
ve věži kostela a sloužil k běžnému zvonění. Dnes je 
(i s dubovou hlavou po rekvírovaném zvonu, na níž byl 
zavěšen) vystaven v kostelní lodi.
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POLNÁ
kosteL sv. kateřiny

kaPLe Panny maRie

zvon

zvon

Datace: 1853
Výrobce: Vojtěch Hiller st., Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 52 cm, celk. výš. 51 cm, hl. 37 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými 
na půdorysu kříže. Na horním okraji hrana. Nahoře v linkách 
počátek nápisu:
TENTO ZVON UDĚLÁN OD ZVONAŘE BŘYXISE V PRAZE 1576.
Níže zavěšen pás akantových listů. Na boku reliéf kráčející 
svaté osoby s blíže neurčeným předmětem (olejová lampa, 
kadidelnice, ďáblí hlavička?) zavěšeným na řetízku na levé 
ruce. Věnec oddělen oblounem sevřeným v prožlabených 
lištách. Dole dokončení nápisu, shora sevřeného linkou 
a zdola hladkou obrubou kolem dolního okraje:
A NÁKLADEM DUST. P. M. SLUGY DĚK. ZDEJŠ. PŘELIT OD VOJT. HILLERA ZV. V BRNĚ L. P. 1853.
[Tento zvon udělán od zvonaře Břyxise (= Brikcího z Cinperka) v Praze 1576 a nákladem důstojného pána 
Matěje Slugy, děkana zdejšího, přelit od Vojtěcha Hillera, zvonaře v Brně, léta Páně 1853]
Diakritická znaménka v nápisech umístěna nad horní linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1. čtvrť 21. století
Výrobce: Jan Šeda, Kostelec nad Orlicí
Materiál: bronz (dělovina)
Rozměry: prům. cca 39 cm
Hlavní tón: neměřen

POPiCe
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POLNÁ

PrOstŘeDKOViCe

PŘeDBOŘ

Zvonička

Zvonička

zvon

zvon

Popis: Koruna zřejmě v podobě nízkého sloupku. Stěna bez zesíleného věnce.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě staršího typu. Ruční zvonění.

Datace: 1763
Výrobce: Jan Jiří Scheichel, Znojmo
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 39 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře užší rostlinný
pásek, pod ním v linkách nápis:
GOSS MICH IOHANN GEORG SCHEICHEL IN ZNAYM 1763 :
[Ulil mne Jan Jiří Scheichel ve Znojmě 1763]
Pod tím pás festonů s květy a plody, zavěšených na šátcích. 
Na boku Ukřižovaný na kalvárském pahorku, o něco vpravo 
reliéf klečícího sv. Václava s mučednickou palmou a dále Panna Maria s Ježíškem v paprskové mandorle. 
Věnec oddělen dvojicí linek. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Na boku černou barvou rekviziční číslo 713 (podle šablony).
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: po roce 1945
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 34 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nad věncem 
náznak dvou linek, jinak bez výzdoby.
Zavěšen na rovné ocelové ose. Ruční zvonění.
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kaPLe

 kosteL sv. baRboRy

PŘÍMĚLKOV

PŘÍseKA

zvon

zvon

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. 
(Rudolf Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 31 cm, celk. výš. 25 cm, hl. 23,5 cm,
tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK A SPOL V BRNĚ 1946.
Na boku nápis:
VĚNOVALI MANŽELE FEJTOVI.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1510
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 63 cm, celk. výš. 60 cm, 
hl. 47,5 cm, tl. věnce 4,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna se šesti uchy, zdobenými na 
sebe stavěnými úhelníky a uspořádanými na
půdorysu kříže. Nahoře v linkách nápis
gotickou minuskulou, dokončený volně v dru-
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zvon

hém řádku (jako dělicí znaménka užity  lilie a  krátké 
svislé vlnovky):
 letha  bvozyho  tisyciiho  pietisteho  desateho 
 keczti  a  kchwale  pa
nv  bvohv
[Léta Božího tisícího pětistého desátého ke cti a k chvále 
Pánu Bohu]
Písmena „y“ ozdobena rostlinnými výběžky. Věnec oddělen
linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Na boku dle šablony bílou barvou číslo z rekvizice 2. světové 
války, které zvon dostal v centrální sběrně
v Praze-Libni (P/P 7581).
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Zvon od stejného, zatím neznámého, autora (1507) je 
též v kostele sv. Markéty v Dolní Bobrové (okr. Žďár nad
Sázavou).

Datace: 1607
Výrobce: Petr Liber, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 57,5 cm, hl. 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna se šesti uchy s okosenými hranami 
a uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře nápis 
ve 2 řádcích, sevřených v linkách a oddělených linkou
(jako dělicí znaménka užity  routy na střední linii, 
 šesticípé hvězdičky a  trojúhelníčky):
 1 | (1) LETA  PANE  1607  SLIT  GEST  TENTO
 ZWON  NAKLADEM  VROZENEHO  PANA  
PANA
2 | GIRZIHOWOLFA  KRZINECKEHO  ZRO  NOWA
 ANA  PRZISECE  PETTER  LIEBER  ZVYGLAV 
[Léta Páně 1607 slit jest tento zvon nákladem 
urozeného pána, pana Jiřího Wolfa Křineckého 
z Ronova a na Přísece. Petr Liber v Jihlavě]
Pod tím pás stylizovaných trojúhelných akantových 
výběžků, střídavě vztyčených a zavěšených, činících 
dojem vlnovky. Na boku ve věnci pošitém perlami erb
Křineckých z Ronova. Na protější straně v témž věnci 
neurčený erb s dvěma zkříženými rýči. Věnec oddělen 
linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
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kosteL nanebevZetí 
Panny maRie

kaPLe Panny maRie 
boLestnÉ

PUKLiCe

rÁCOV

Zvon maRia

zvon

Datace: 1970
Výrobce: Gabriel Knos, Martinice u Velkého Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 47 cm, celk. výš. 48 cm, hl. 36,2 cm, 
tl. věnce 4 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis sevřený 
shora linkou a zdola dvojicí linek:
ULIL G. KNOS V MARTINICÍCH U VEL. MEZIŘÍČÍ.
Na boku nápis v 2 řádcích:
KRÁLOVNO NANEBEVZATÁ
ORODUJ ZA NÁS.
O něco níž třetí řádek menším písmem:
ŽIVÝM I MRTVÝM PUKLICKÁ OBEC L. P. 1970.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: počátek 50. let 20. století
Výrobce: n. p. Závody umělecké kovovýroby (Rudolf Manoušek ml.), 
Česká u Brna (?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 39 cm, celk. výš. 42 cm
Hlavní tón: neměřen
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kosteL sv. baRtoLoměJe

rADKOV

Zvon kRistus kRáL

Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře dvojlinka.
Na boku nápis:
MARIA […]
Pro nepřístupnost zvonu dokončení nápisu nejisté. Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon motorem s převodem napevno, pomocí napnutého řetězu (zvonění s přítrhem).

zvon

Datace: 1942
Výrobce: Jakub Krátký, Přerov (J. Krátký, továrna strojů hospodářských, 
parních mláticích složení a slévárna železa a kovů v Přerově)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 42 cm, celk. výš. 42 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nápis na boku zvonu:
[…] PŘEROV 1942
Pro nepřístupnost zvonu počátek nápisu nejistý. Věnec oddělen 
dvojlinkou. Dole dvojice linek.
Ruční zvonění.
Zvon není zavěšen, uložen na půdě kaple.

Datace: 2000
Výrobce: Petr Rudolf Manoušek, Praha-Zbraslav
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 69 cm, celk. výš. 67,5 cm, hl. 53 cm, 
tl. věnce 4,7 cm, hm. 189 kg
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis (jako dělicí 
znaménka užity  tlapaté kříže):
 CHVÁLA KRISTU KRÁLI VĚKŮ 
Na protější straně nápis:
RADKOV
Pod nápisem pás v podobě gotizujících oblouků, pod každým 
dvě čtyřcípé hvězdy. Na boku reliéf Ukřižovaného, nad ním 
volně tabulka s titulus crucis (INRI). Na protější straně nápis 
v 4 řádcích:
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PANE JEŽÍŠI
UCHOVEJ V NAŠÍ OBCI
VÍRU V PŘÍŠTÍCH TISÍCILETÍCH
L. P. 2000
O něco níže nad věncem zvonařská značka rodiny 
Manouškovy: nad sebou zvon, klíč, květina.
Po stranách nápis:
ULIL MANOUŠEK --- PRAHA-ZBRASLAV
Věnec oddělen vyšší linkou v tenčích linkách.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

Zvon sv. baRtoLoměJ

Zvon maRia matka boŽí

Datace: 2000
Výrobce: Petr Rudolf Manoušek, Praha-Zbraslav
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 58,9 cm, celk. výš. 56 cm, hl. 45,9 cm, 
tl. věnce 3,9 cm, hm. 125 kg
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis (jako dělicí
znaménko užit  tlapatý kříž):
 SV. BARTOLOMĚJI, VYPROŠUJ MÍR NAŠIM SRDCÍM I ZEMI
Pod nápisem pás v podobě gotizujících oblouků, pod každým
dvě čtyřcípé hvězdy. Na boku reliéf stojící postavy
sv. Bartoloměje. Nápis v 3 řádcích:
POŘÍZENO PÉČÍ FARNÍKŮ
L. P. 2000
RADKOV
O něco níže nad věncem zvonařská značka rodiny Manouškovy:
nad sebou zvon, klíč, květina. Po stranách nápis:
ULIL MANOUŠEK --- PRAHA-ZBRASLAV
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1931
Výrobce: Rudolf Perner ml., České Budějovice-Suché Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 53,8 cm, celk. výš. 50,5 cm, hl. 40 cm, 
tl. věnce 3,1 cm, hm. 95 kg
Hlavní tón: fis2
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Zvon sv. baRtoLoměJ

Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře na lince zavěšený pás 
gotického kružboví. Na boku reliéf Staroboleslavského Palladia 
(Panna Maria s Ježíškem v náručí). Na protější straně nápis 
v 3 řádcích:
KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ
VĚNOVALI MANŽELÉ ANTONÍN A JOSEFA CHALUPOVI
ZE SLAVIBOŘE.
Pod tím zvonařská značka: v barokní zavíjené kartuši podélná
tabulka s 2 řádky nápisu (jako dělicí znaménko užita  tečka na 
střední linii):
Rudolf Perner
Budweis  Č Budějovice.
Pod tím datace
L. P. 1931.
Věnec oddělen trojicí linek.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Původně se počítalo s tím, že zvon bude přenesen jinam 
a nahrazen nově ulitým zvonem g2, aby vznikla trojice laděná 
v durovém kvintakordu, ale nakonec byl ponechán.

Datace: 1974
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 71,8 cm
Hlavní tón: cis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis, postavený 
na málo zřetelnou dvojlinku (uvozený  kolečkem na střední 
linii):
 BOHU K CHVÁLE LIDEM V POKOJI AŤ ZNÍ MŮJ HLAS
Na boku do světových stran čtyři geometrické reliéfy, složené 
ze sedmi segmentů ve tvaru písmene C se zavinutými konci, 
horní a krajní segmenty s hroty. Dole na věnci nápis (jako 
dělicí znaménka užita  kolečka na střední linii):
SVATÝ BARTOLOMĚJI PROS ZA NÁS  DAROVALI OBČANÉ 
RADKOVA  L P 1974  ULILA RODINA DYTRYCHOVA 
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon byl roku 2000 přenesen do kostela sv. Oldřicha 
a Linharta v Matějovci (okr. Jindřichův Hradec).

Foto: Jan Kopřiva
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kosteL sv. PetRa a PavLa

rANČÍŘOV

zvon

Datace: 1663
Výrobce: Bartoloměj Nachystal a Šimon Gleixner, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 91,3 cm, celk. výš. 88 cm, hl. 67,4 cm, 
tl. věnce 8 cm
Hlavní tón: h1
Popis: Koruna se šesti uchy zdobenými meandrovitým páskem 
s perlami, uzavřeným v linkách, a uspořádanými na půdorysu kříže. 
Mezi uchy žebérka. Nahoře linka, pod ní v linkách nápis (začíná 
reliéfkem  listnatého stromu), níže pás stylizovaných trojúhelných 
listových výběžků s květy, střídavě vztyčených a zavěšených:
 IESVS MARIA DEFENDE NOS A MALIGNIS TEMPESTATIBVS AMEN :
CAMPANA ISTA ITERVM RENOVATA ANNO
Bez mezer mezi slovy. Rostlinný pás přerušen dokončením nápisu 
v 2. řádku (jako dělicí znaménka užity  tečky na střední linii):
 M  DC  LXIII
[Ježíši, Maria, ochraňujte nás od zlých bouří. Amen. Tento zvon byl 
znovu přelit roku 1663]
Na boku nápis složený z dvou jmen, mezi nimiž motiv z horního 
pásu (u něj volně dvě znaménka pro tečku):
(vlevo:)
SIMON
GLEIXNER
(vpravo:)
BARTHOLOMEVS
NACHISTAL
Pod jménem GLEIXNER v třetím řádku mince nebo medaile 
s nečitelným opisem i obrazem, pod jménem NACHISTAL je písmeno
F (snad zkratka lat. slova „fecit“ nebo „fecerunt“, zhotovil/i). Po 
pravé straně nápisu plastický reliéf Ukřižovaného (jen korpus, bez 
kříže). Na protější straně ve vavřínovém oválu Panna Maria 
s Ježíškem na levé ruce, kolem ní svatozář z krátkých paprsků. 
Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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osada damLe, Zvonička

Zvonička

rANtÍŘOV

rANtÍŘOV

zvon

zvon

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 30 cm, celk. výš. 30 cm, hl. 24 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK A SPOL. V BRNĚ 1946.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Zvonička se nalézá v severní části obce u silnice č. III/01945
na Vyskytnou nad Jihlavou, vedle sochy sv. Jana 
Nepomuckého.

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 32 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK A SPOL. V BRNĚ 1946.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Zvonička se nalézá u domu čp. 31 v části obce zvané Damle,
u silnice č. III/01945 na Jihlavu.
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kaPLe sv. vácLava

kaPLe Panny maRie 
(sv. cyRiLa a metoděJe)

rOHOzNÁ

rOsiCe

zvon

zvon

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ IV)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 36,5 cm, celk. výš. 34,5 cm, 
hl. 31 cm, tl. věnce 3,7 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře 
odstupnění. Plášť hladký, tvar protáhlý homolovitý. 
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2015
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 38 cm, hm. 43 kg
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře trojice linek.
Pod nimi protilehle (v poloze mezi reliéfem a nápisem) 
trojice křížů s rameny na konci zdobenými liliemi. 
Na boku reliéf polopostav sv. Cyrila a Metoděje. Pod tím 
berličkový kříž. Na protější straně nápis v 3 řádcích:
KAPLE
SV. CYRILA A METODĚJE
ROSICE
Mezi 2. a 3. řádek vložen berličkový kříž. Věnec oddělen
dvojicí linek. Na věnci (položena přes linku) zvonařská 
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Zvonička

kaPLe sv. antonína

rOUNeK

rOUNeK

Zvon sv. antonín

zvon

značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály 
spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA
/ DYT / RY / CHOVA. Vpravo snítka túje. (Kvůli nepřístup-
nosti zvonu není jisté, zda užita starší, nebo novější varian-
ta značky.)
Zvon není datován. Posvěcen v neděli 5. července 2015.
Před ním kaple měla zinkový zvon o prům. cca 40 cm,
který byl svěšen a uložen.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1947
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 35 cm, celk. výš. 35 cm, hl. 27,4 cm, 
tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: d3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Pod tím akant oplétaný kolem stonku tvořeného dvojlinkou. 
Na boku nápis v 2 řádcích:
ANTONÍN.
L. P. 1947.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1946
Výrobce: Polák a Hopp, Jihlava
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 16,3 cm, celk. výš. 19 cm, hl. 14,2 cm, tl. věnce 11 mm.
Hlavní tón: a4

rOštejN viz douPě
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Popis: Koruna v podobě nízkého sloupku se středním 
otvorem. Zvon netypického, soudkovitého tvaru. Na 
boku v horní a dolní části pásek na liště. Do pláště 
vyryt nápis:
R. 1946
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Podle obecní kroniky zvon ulil roku 1946 rounecký 
občan Rudolf Roubal v jihlavské slévárně (Polák 
a Hopp, komanditní společnost) z kovu určeného
původně pro zbrojní výrobu.

kosteL neJsvětěJšíHo 
sRdce JeŽíšova

rOzseČ

Zvon sv. Jan křtiteL

Datace: 1933
Výrobce: Rudolf Manoušek st., Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 58,7 cm, celk. výš. 57,5 cm, 
hl. 45,9 cm, tl. věnce 4,4 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách
nápis:
ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ.
Pod tím pás s vinnou révou s listy a plody dělený 
trámci nakoso. Na boku reliéf Křtu Páně (sv. Jan 
Křtitel křtí klečícího a modlícího se Ježíše). Pod tím 
nápis:
R. 1933.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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Zvon sv. kRistýna

Zvon umíRáček

Datace: 1908
Výrobce: Arnošt Diepold, Praha-Staré Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 33,9 cm, celk. výš. 28 cm, hl. 24,2 cm, 
tl. věnce 2,3 cm
Hlavní tón: e3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním 
okraji hrana. Nahoře v silných linkách pás zavěšených 
trojlaločných listů střídaných se vztyčenými drobnými 
trojlístky (sevřený tenkými linkami). Na boku reliéf
sv. panny Kristýny ve splývavém šatu, se šlojířem, 
s levou rukou tisknoucí kříž k hrudi, pravou ruku 
pozdviženou, jako by vyučovala. Na protější straně
nápis v 3 řádcích:
POCTIVÉ PRÁCI ČEST!
IN NOMINE JESU OMNE GENU FLECTATUR.
ULIL A. DIEPOLD V PRAZE 1908.
[Při jménu Ježíšovu nechť poklekne každé koleno] 
(Fp 2,10)
Přes věnec čtveřice linek. Dole nápis:
„SVATÁ KRISTINO ORODUJ ZA NÁS“.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1758
Výrobce: František Jan Scheichel, Znojmo
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 28,6 cm, hl. 24,5 cm, tl. věnce 2,2 cm
Hlavní tón: e3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
hrana. Nahoře v linkách nápis (začíná  tlapatým křížem):
 GOSS MICH FR: IO: SCHEICHEL IN ZNAM 1758
[Ulil mne František Josef Scheichel ve Znojmě 1758]
Na boku reliéf Nejsv. Trojice (Trůn Boží milosti): Bůh 
Otec v oblacích ukazuje ukřižovaného Ježíše, níže 
holubice Ducha svatého. Věnec oddělen trojicí linek.
Na věnci hrana.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění.
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kosteL sv. maří magdaLÉny

růŽeNÁ

Zvon maRia

zvon

Datace: 1947
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, 
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 73 cm, celk. výš. 67 cm, hl. 51,5 cm, 
tl. věnce 5,8 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách 
nápis:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ 1947.
Na boku reliéf Panny Marie s rukama sepjatýma 
v modlitbě (Panna Maria Lurdská). Pod tím nápis:
ZDRÁVAS MARIA!
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

Datace: 1919
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf 
Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 66 cm, celk. výš. 60 cm, 
hl. 50,3 cm, tl. věnce 3,6 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis 
(do hloubky):
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO 1919.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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kuLtuRní dŮm

rYBNÉ

Zvon umíRáček

zvon

Datace: 1933
Výrobce: Rudolf Manoušek st., Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37 cm, celk. výš. 35,5 cm, hl. 28,5 cm, 
tl. věnce 2,7 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ.
Pod tím pás s vinnou révou s listy a plody dělený trámci 
nakoso. Na boku reliéf Ukřižovaného, kříž na všech 
čtyřech koncích zdoben listem. Pod tím nápis v 2 řádcích:
ODPOČÍVEJTE V POKOJI!
1933.
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1732
Výrobce: Zikmund Kercker, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 31,5 cm, celk. výš. 27 cm, hl. 25 cm, 
tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: f3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách 
prázdná nápisová páska obsahující jen dataci:
1732
Pod tím pás zavěšených akantových listů. Na boku reliéf 
sv. Floriána s praporcem a nádobou s vytékající vodou. 
Na protější straně sv. Jan Nepomucký jako kanovník 
s mučednickou palmou. Věnec oddělen linkou a linkou 
v tenkých linkách. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zvon připsán Zikmundu Kerckerovi na základě doby vzniku, shody písma, reliéfů a celkového ztvárnění.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon elektromotorem s převodem napevno.
Zvon je v otevřené vížce na střeše.

Foto: Josef Vacek
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Zvonička

Zvonička

rYCHLOV

rYtÍŘsKO

zvon

zvon

Datace: 1969
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Gabriel Knos, 
Žďárec u Tišnova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře linka, na 
níž nápis (začíná  křížem s krátkými, širokými 
rameny):
 ZVON BYL ULIT VE ŽĎÁRCI U TIŠNOVA L. P. 
1969 – R. MANOUŠEK – KNOS
Na boku nápis:
SLÁVA BOHU – POKOJ LIDEM
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1806
Výrobce: Jan Florido, Znojmo
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 22 cm, celk. výš. 19 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře dvojlinka, 
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kaPLe sv. cyRiLa a metoděJe

ŘÁsNÁ

Zvon sv. cyRiL a metoděJ

o něco níže v linkách nápis (začíná  ručičkou):
 IOHANN FLORIDO GOSS IN ZNAYM 1806
[Ulil Jan Florido ve Znojmě 1806]
Pod ním linka a pás ornamentu se stonkem a rokajemi.
Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká 
obruba.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1968
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Gabriel Knos, Blížkovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 47 cm, celk. v. 48 cm, hl. 34,5 cm, 
tl. věnce 3,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULITO V BLÍŽKOVICÍCH L. P. 1968, R. MANOUŠEK – G. KNOS.
Na (protějším) boku zvonu reliéf sv. Cyrila a Metoděje, 
po stranách a pod ním nápis (2. řádek větším písmem):
SV. CYRILE --- A METODĚJI,
ORODUJTE U BOHA.
Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje neznatelná 
nízká hladká obruba.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.
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Zvonička

Zvon v RoZsoše stRomu

ŘeHOŘOV

ŘÍDeLOV

zvon

zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis 
(do hloubky):
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO.
Na boku (do hloubky):
OBČANÉ Z ŘEHOŘOVA VĚNOVALI ZA SVĚTOVÉ VÁLKY
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Zastřešená trámková zvonice dvojité áčkové konstrukce, 
v blízkosti rybníka. Původní dřevěná zvonice, tvořená 
dvěma sloupky se vzpěrami, dosud stojí (bez zvonu) 
u blízkých božích muk.

Datace: 1799
Výrobce: František Vaněk, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 27,5 cm, hl. 20,5 cm, tl. věnce 2 cm
Hlavní tón: g3
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 kaPLe Panny maRie

sALAViCe

zvon

Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře pás s rokajemi
a květy, svými výběžky nahoře přesahující na čepec. Níže linka 
a v linkách nápis (jako dělicí znaménka užity  ručička a  
tečka na střední linii):
 FRANZ WANIEK ZWONAR V GIHLAWGE 
[František Vaněk, zvonař v Jihlavě]
Na boku reliéf sv. Jana Nepomuckého (netypické zobrazení, jak 
hledí na krucifix pozdvižený pravou rukou, v pozadí u nohou 
most). Věnec oddělen ostrou linkou v linkách. Na věnci linka, 
pod níž nápis, zdola hladká obruba (jako dělicí znaménka užity 
 ručička a  tečka na střední linii):
 TENTO ZWONEK DALA DELAT WOBEZ RZYDELOWSKA  
1799 
[Tento zvonek dala dělat obec řídelovská. 1799]
Kolem dolního okraje nižší hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1916
Výrobce: Bedřich Hampl, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 32,5 cm, celk. výš. 29 cm, hl. 22,2 cm, 
tl. věnce 3,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými 
na půdorysu kříže. Nahoře v linkách nápis:
GEGOSSEN VON FRIED. HAMPL IGLAU
[Ulit Bedřichem Hamplem v Jihlavě]
Pod tím pásek listů a květů na vodorovném stonku. Na 
boku reliéf Ukřižovaného na kalvárském pahorku. Na
protější straně reliéf (Panny Marie s Ježíškem?). Věnec
oddělen dvěma linkami. Na věnci linka, pod níž nápis 
(volné místo u datace vyplněno  stonkem s listy 
a plody):
GEWIDMET VON ANNA LUKSCH  1916 
[Věnován Annou Lukschovou 1916]
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
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kaPLe

kaPLe Panny maRie

sAsOV

seDLAtiCe

zvon

zvon

Datace: po roce 1945
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Věnec
oddělen linkou a dvojlinkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1972
Výrobce: Gabriel Knos, Tuřany
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 41 cm, hl. 31 cm, tl. věnce 2,3 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře linka a v linkách
uzavřený pás ornamentu (složen z kapkovitých motivů 
s křížem, spojovaných konturovou linkou, přes niž
zavěšeny stylizované klasy; pozadí vyzdobeno hustým
svislým rýhováním). Pod tím nápis:
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obecní úřad

seDLejOV

zvon

ULIL GABRIEL KNOS V TUŘANECH
Na boku nápis (jako dělicí znaménka užity
 šesticípé hvězdičky):
ZDRÁVAS MARIA
 L. P. 1972 
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. 
Pohon lineárním motorem.

Datace: 1993
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře linka. Na
boku zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem
v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde 
tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Dole 
u ní po stranách datace:
19 --- 93
Na protější straně snítka túje, pod níž písmena MD 
(iniciály Marcely Dytrychové).
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.
Zvon je v dřevěné vížce se žaluziemi na střeše 
obecního úřadu. Kvůli nepřístupnosti jsou jeho
rozměry nejisté.
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zvon

zvon

zvon

Datace: 1735
Výrobce: jihlavská dílna (?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: cca 26 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Bez koruny, jen nízká kruhová základna se středním 
otvorem. Nahoře v linkách nápis (jako dělicí znaménka užity 
 ručička,  kříž a  tečka na střední linii):
  [D: T: H: B: M: S: M: A:] Z  1735
Pod tím linka, na níž zavěšen pás drobných liliovitých výběžků. 
Věnec oddělen trojicí linek. Na věnci linka. Zcela na dolním 
okraji linka.
Kvůli nepřístupnosti zvonu jsou rozměry i obsah nápisu nejisté.

kaPLe Panny maRie

Zvonička

sKrÝšOV

sLAViBOŘ

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 32 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Zřejmě bez koruny. Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2015
Výrobce: Ecat Campane, Mondovì (Itálie)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 33 cm, celk. výš. 35 cm, hl. 27 cm, tl. věnce 2 cm
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Zvon sv. aLois

kosteL sv. mikuLáše

sMrČNÁ

Popis: Koruna s čtyřmi nezdobenými uchy, uspořádanými na půdo-
rysu kříže. Na čepci křížem mezi uchy čtyři akantové listy. Nahoře 
ve dvojicích linek pás esovitě prohýbaného stonku s listy a květy. 
V ose čelního ucha do pásku vložen ozdobný obdélníček s reliéf-
kem zvonu s kruhovou korunou a textem po stranách: Impuls-B 
--- OSTRAVA. Na protější straně vložen obdélníček se zvonařskou 
značkou: vlevo trojúhelné logo s vloženou konturovou konstrukcí 
stylizovaného kostela, vpravo nápis v 3 řádcích: FONDERIE / ecat 
/ Mondovï-Cn (Slévárny Ecat v Mondovì; Cn označuje správní pro-
vincii Cuneo). Dole zavěšen pás gotizujících lomených oblouků. Na 
boku reliéf polopostavy sv. Bartoloměje. Reliéf umístěn na horní 
z dvojice linek, oddělujících věnec, do nichž pod reliéfem vložen 
vyvýšený pásek s nápisem:
SV. BARTOLOMĚJI ORODUJ ZA NÁS
Na boku na protější straně nápis v 2. řádcích (na vyvýšených 
páscích):
SLAVIBOŘ
L. P. 2015
Dole v linkách perlovec.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Hlavní tón: neměřen

Datace: 1931
Výrobce: Rudolf Manoušek st., Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 38 cm, celk. výš. 33 cm, hl. 29 cm, 
tl. věnce 2,9 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ.
Na boku reliéf sv. Aloise (v kněžském rouchu, v pravé ruce 
u těla kniha, v levé ruce kříž a liliová ratolest) a pod ním 
nápis v 2 řádcích:
WIDMUNG DER JUGEND.
ANNUS 1931.
[Věnovala mládež. Rok 1931]
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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Hodinový cimbáL

Hodinový cimbáL

zvon

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 45 cm, hl. 14 cm, tl. stěny 1,7 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Bez koruny. Dole dvojice linek. Kolem dolního 
okraje hladká obruba.
Zavěšen ve věži.

Zvonička

Zvonička

sMrČNÁ

sPĚLOV

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 60 cm, tl. stěny 2,1 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Bez koruny. 
Dole dvojice linek. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Cimbál zavěšen nevýkyvně, napevno. Má kladivo s vnějším 
odbíjením, jímž lze napodobit zvonění. 
Přenesen z kostela sv. Mikuláše.

Datace: 1993
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 35,3 cm, celk. výš. 37,8 cm, hl. 28,4 cm, 
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zvon

kaPLe sv. Jana nePomuckÉHo

stÁj

tl. věnce 3,1 cm, hm. 27 kg
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře perlovec, na němž
zavěšen historizující pás okřídlených andílčích hlaviček 
položených na listech. Na boku reliéf stojící postavy modlící
se Panny Marie (Panna Maria Lurdská). Pod ní na věnci
nápis:
AVE MARIA
[Zdrávas Maria]
Na protější straně na boku zvonařská značka: obdélná 
plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky
dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / 
CHOVA. Pod ní snítka túje. Pod tím na věnci nápis v 2 řádcích:
LP 1993
SPĚLOV
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 2003
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 30 cm, hm. 22 kg
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře linka, 
naníž zavěšen pás liliovitých arkád. Na boku reliéf
sv. Jana Nepomuckého. Věnec oddělen linkou. 
Na věnci (pod reliéfem) nápis:
SV. JAN NEPOMUCKÝ 
Na protější straně na boku zvonařská značka: 
obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály 
spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně): 
ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. 
Vpravo snítka túje. Pod tím nápis:
L. P. 2003
Na věnci nápis:
[POŘÍZEN] Z DARŮ RODÁKŮ A OBČANŮ OBCE STÁJ
Kvůli nepřístupnosti zvonu je začátek donačního nápisu 
nejistý.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Tímto zvonem byl nahrazen starší ocelový zvon z roku 1920.
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Zvonička

stAjištĚ

zvon

zvon

Datace: 2018
Výrobce: Jan Šeda, Kostelec nad Orlicí
Materiál: bronz (dělovina)
Rozměry: prům. cca 22 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku konturovaný
reliéf polopostavy sv. Floriána, obsahující dole v rámečku 
nápis:
SV. FLORIÁN
Na protější straně v oválu nápis v 2 řádcích (1. řádek půl
kruhem):
OBEC STAJIŠTĚ
L. P. 2018
Věnec oddělen dvojicí linek. Na věnci dvě linky.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1804
Výrobce: František Vaněk, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 27 cm, hl. 21 cm, tl. věnce 2,2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách 
pás plastických oválků navlékaných na vodorovný stonek. 
Pod tím linka, pod níž nápis (začíná  ručičkou, končí  
tečkou na střední linii):
 F: WANIEK ZWONAR WGIHLAWGE 
Na boku reliéf sv. Víta (v knížecí čapce, s mučednickou pal
mou, u nohou kohout), stojícího na rostlinném segmentu, 
po jehož stranách datace:
18 --- 04
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kosteL všecH svatýcH

stArÁ ŘÍše

zvon

zvon

Na protější straně reliéf sv. Jana Nepomuckého (netypické 
zobrazení, jak hledí na krucifix pozdvižený pravou rukou, v pozadí
u nohou most). Věnec oddělen zvýšením mezi tenkými linkami. 
Na věnci plastická linka. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Dolní okraj na protilehlých stranách (pod oběma reliéfy) 
vylomen. Na boku barvou rekviziční nápis z 2. světové války 
(obec a číslo).
Zvon patří obci Pavlov a původně byl zavěšen na zvoničce ve 
Stajišti. Dnes dočasně uložen v domě čp. 9.

Datace: 1972
Výrobce: Franz Peter Schilling, Apolda (Německo)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 94 cm, celk. výš. 94 cm, hl. 76 cm, tl. věnce 
6,7 cm, hm. 485 kg
Hlavní tón: gis1
Popis: Koruna s čtyřmi uchy zdobenými oblounem 
a uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře nápis:
POSVĚŤ SRDCE NÁRODA
Na opačné straně menším písmem:
STARÁ ŘÍŠE 1972
Na boku patriarchální kříž.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon lineárním 
motorem.

Datace: 1758
Výrobce: František Josef Scheichel, Znojmo
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 77 cm, celk. výš. 75,5 cm,
hl. 59 cm, tl. věnce 6,3 cm
Hlavní tón: neměřen
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Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy, vpředu 
s nezřetelným rostlinným reliéfem, uspořádanými na 
půdorysu kříže. Nahoře v linkách veršovaný nápis (začíná
 tlapatým křížem) s chronogramem 1758 (jeho písmena 
větší, zde vyznačena tučně):
 Â PESTE IGNE TEMPESTATE NOS CLIENTES CVSTODITE 
[Chraňte nás, prostý lid, před morem, požárem, bouřkou]
Pod tím linka, na níž zavěšen pás barokní rozvilinové 
ornamentiky. Na její výběžky zavěšeno po obvodu osm 
přívěšků s aversy a reversy tolaru Marie Terezie (opis aversu: 
MA · THERESIA · D · G · REG · HUN · BO ·; opis reversu – s 
Madonou s Ježíškem: S · MARIA · MATER · DEI PATRONA · 
HUNG: […]) a tolaru Františka Štěpána Lotrinského 
(kremnická ražba; opis aversu: FRANC · D · G · R · I · S · A · GE 
· IER · R · LO · B · M · H · D ·; opis reversu: IN TE DOMINE SPE-
RAVI […]).

Na boku dvojice barokních kartuší, ozdobených nahoře andílčí hlavičkou, v kartuších v oválném zrcadle světci. 
V pravé kartuši sv. Norbert (jako arcibiskup, s monstrancí), v levé sv. Jan Nepomucký (u jeho nohou dlící anděl mu 
podává kanovnický biret). Ve středu mezi kartušemi barokní kartušový štítek s erbem (ve znaku okřídlená hůl), 
nahoře mitra a berla, mezi nimiž postava ukazující hůl. Nad tím půlkruhem písmena:
IP AN
Zkratku lze rozvést jako: Iosephus Pelicanus, Abbas Neoreischensis.
[Josef Pelikán, novoříšský opat]
Na protější straně dvojice stejných barokních kartuší se světci: vlevo sv. Florián, vpravo sv. Šebestián. Mezi nimi 
dva přívěšky: avers a revers tolaru nebo dukátu Františka Lotrinského. Věnec oddělen trojicí linek. Nad nimi 
veršovaný nápis (jako dělicí znaménka užity  tlapatý kříž a  tečka na střední linii):
 DURCH GOTTES GNAD MICH GOSSEN HAT  FRANTZ IOSEPH SCHEICHEL IN DER ZNAMER STATT 
[Milostí Boží mne ulil František Josef Scheichel ve městě Znojmě]
Dole v linkách nápis (začíná  tlapatým křížem):
 IOSEPHUS BERNARDUS PELIKAN ABBAS NEO-REISCHENSIS ET MORAVIE PRELATUS POST INCINERATIONEM 
VETERO-REISCHENSIS ECLESIE EIUSDEM PATRONUS FIERI FECIT ANNO 1758
[Roku 1758, poté co staroříšský kostel lehl popelem, dal ulít jeho ochránce Josef Bernard Pelikán, novoříšský opat 
a moravský prelát]
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

zvon

Datace: 1972
Výrobce: Franz Peter Schilling, Apolda (Německo)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 69 cm, celk. výš. 67 cm, hl. 53 cm, 
tl. věnce 5,1 cm, hm. 194 kg
Hlavní tón: cis2
Popis: Popis: Koruna s čtyřmi uchy zdobenými oblounem
a uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře nápis (jako dělicí 
znaménka užity  rovnoramenné kříže):
 ZAŽEŇ VŠE ZLÉ 
Na opačné straně menším písmem:
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Zvon PoZdviHováček

STARÁ ŘÍŠE 1972
Na boku mariogram v podobě stylizované 
korunky (složený z písmen MARIA).
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon
lineárním motorem.

kosteL sv. vácLava

stONAŘOV

Datace: přelom 19. a 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 22 cm, hl. 17,5 cm, tl. věnce 1,7 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře prázdná
nápisová páska vymezená linkami. Věnec oddělen trojicí 
linek.
Zavěšen v sanktusové vížce. Pro stáří zvonu svědčí dubová 
hlava s kováním, v níž je upevněn.
Ruční zvonění.

Zvon sv. vácLav

Datace: 1991
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 78 cm, celk. výš. 72 cm, hl. 59,5 cm, 
tl. věnce 6,3 cm
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře linka, ne-
dotažená přes celý obvod. Na jejím levém konci linky 
čtverec s motivem dvou překřížených plaménků a 
písmeny MD (iniciály Marcely Dytrychové). Vlevo 
od něj L P (odděleno kosočtverečnou hlavou hřebu), 
dole 1991. Na jejím pravém konci zvonařská značka: 
obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spolu-
zakladatelky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA 
/ DYT / RY / CHOVA. Vpravo kapka. Pod ní snítka túje 
a kosočtverečný hřeb. Na boku zvonu reliéf stojící po-
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stavy sv. Václava s křížem a štítem. Na protější straně reliéf klečící postavy před křížem (kříž vprostřed ozdoben 
kosočtverečnou hlavou hřebu, přes pravé rameno přehozená pokrývka).
Na věnci (pod sv. Václavem) nápis (jako dělicí znaménka užity  kosočtverečné hlavy hřebů):
 SVATÝ VÁCLAVE    NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM NI BUDOUCÍM 
Na opačné straně věnce nápis:
STONAŘOV
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Zvon maRia

zvon

Datace: 1991
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 61,5 cm, celk. výš. 60 cm, hl. 48 cm, tl. věnce 5,8 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku reliéf stojící 
postavy Panny Marie s rozpřaženýma rukama. Na protější 
straně mariogram (složený z písmen MARIA). Pod ním
L P 1991 (mezi písmeny kosočtverečná hlava hřebu). Pod 
tím zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích 
(iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Po stranách písmena
MD (iniciály Marcely Dytrychové), dole snítka túje a kosočtverečný hřeb. Od datace do stran vybíhají linky 
(poloúsečky), zakončené trojicemi kapek.
Na věnci (pod Pannou Marií) nápis (jako dělicí znaménka užity  kosočtverečné hlavy hřebů):
 MARIA  POMOCNICE KŘESŤANŮ  ORODUJ ZA NÁS  STONAŘOV
Na protější straně věnce nápis:
STONAŘOV
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1725
Výrobce: Zikmund Kercker, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 40 cm, celk. výš. 36 cm, hl. 29 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými na půdorysu
kříže. Nahoře pás vztyčených liliovitých výběžků, na nichž postaven 
pás s palmetkami (přesahuje na čepec). Pod tím v linkách nápis (začíná
 ručičkou), pod nímž pás zavěšených barokních rostlinných rozvilino-
vých výběžků:
S: MARIA ORA PRO NOBIS
[Svatá Maria, pros za nás]
Na boku reliéf Panny Marie Loretánské. Na protější straně reliéf Kalvárie
(Ukřižovaný, vedle kříže stojící Panna Maria a sv. Jan Evangelista). Věnec
oddělen oblounem v linkách, prožlabenou lištou a dvojlinkou. Dole v lin-
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zvon

zvon

kách nápis (jako dělicí znaménka užity  tečky na střední linii):
S  K  IN BRINN 1725 
[Zikmund Kercker v Brně 1725]
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

obecní úřad

Zvonička

strACHOŇOViCe

strANNÁ

Datace: 1947
Výrobce: Rudolf Perner, národní správa, České Budějovice-Suché 
Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37 cm, celk. výš. 36 cm, hl. 28,5 cm, tl. věnce 
2,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku zvonařská značka, 
používaná znárodněným Pernerovým zvonařstvím v období 
1946–1952 (do kruhu vepsaný stylizovaný zvon ve věži), pod níž 
nápis v 2 řádcích:
L. P.
1947
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1724
Výrobce: jihlavská dílna (?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 26 cm, hl. 18,5 cm, tl. věnce 1,8 cm
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Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách 
nápis (začíná  ručičkou a  křížem, končí  tečkou na 
střední linii):
  D: T: H: B: M: S: M: A: 1724 
Pod ním pás drobných liliovitých výběžků zavěšených na 
tenké lince. Věnec oddělen trojicí linek. Dole 2 linky.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

 kosteL sv. FLoRiána

stŘÍteŽ

Zvon maRia

Datace: 1928
Výrobce: Buřil a Riss (Antonín Buřil a Jindřich Riss), 
Hradec Králové-Kukleny
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 39 cm, výš. 41 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis 
ve 2 řádcích, shora a zdola ohraničený linkou
a dělený linkou (začíná  křížem):
1 |  FUDERUNT BUŘIL ET RISS KUKLENENSES A. D.
1928.
2 |GRATI VOVERUNT PAROCHIANI
[Ulili Buřil a Riss z Kuklen léta Páně 1928. Obětovali 
vděční farníci]
Pod tím zavěšen pás akantových listů střídaných 
s rostlinným trsem (nespojitě). Na boku poprsní 
reliéf Panny Marie s Ježíškem v levé ruce a žezlem 
v pravé ruce. Věnec oddělen dvojicí linek. Při dolním 
okraji málo znatelná dvojlinka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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kaPLe Panny maRie

Zvonička u domu čP. 168

stŘÍteŽ

stŘÍteŽ

zvon

zvon

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. cca 38 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Bez koruny. Na věnci linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1. polovina 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 25 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Věnec oddělen
linkou v tenkých linkách.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Na horním trámu zvoničky nápis ve 3 řádcích 
(FECIT ME / ANNO DOMINI MMXIII / PAVEL KOVAČ 
Z HRADCE NAD LABEM). Údaj o výrobci (Zhotovil mne léta
Páně 2013 Pavel Kovač z Hradce Králové) se týká zvoničky,
dřevěné hlavy a srdce zvonu. Samotný zvon pochází ze starožitnictví v Pardubicích.



170

kosteL sv. Jana křtiteLe

stŘÍŽOV

zvon

zvon

Datace: 1580
Výrobce: Jiří Gleixner, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 85 cm, celk. výš. 77,5 cm, hl. 58,5 cm, 
tl. věnce 6,9 cm
Hlavní tón: h1
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže
a zdobenými provazcem v linkách (dole patky). Od středního 
sloupku 4 žebérka (při nepárových uchách). Nahoře ve 
dvojicích linek nápis raně humanistickou kapitálou (jako dělicí 
znaménka užity  dělový kříž a  drobné routy s výběžky jako 
paragraf):
 TENTOZWON  VDIELANGEST  SPRZICZINIENIM  
MARTINA MLENARZE  ALINHART RIHTARZ  WTRZIZIOIW
[Tento zvon udělán jest s přičiněním Martina mlenáře 
a Linharta rychtáře v Střížově]
Pod tím zavěšen pás trojúhelných akantových lístků. Na boku 
reliéf Ukřižovaného, s cípatou svatozáří, nahoře na kříži 
titulus crucis (INRI; písmeno N retrográdní). Na protější straně 
neurčený erb (čtvrcený renesanční štítek s čtyřmi lvy, nahoře 
náznak akantových listů). Nad ním datace (jako dělicí 
znaménka užity  drobné routy s výběžky jako paragraf):
 15  80 
Věnec oddělen linkou v tenkých linkách. Kolem dolního okraje 
hladká obruba.
Zvon připsán Jiřímu Gleixnerovi na základě doby vzniku, shody reliéfu, písma a celkového ztvárnění.
Na boku bílou barvou rekviziční číslo 6704.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1. polovina 14. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 61 cm, celk. výš. 58,6 cm, hl. 47,5 cm, 
tl. věnce 5 cm
Hlavní tón: dis2
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými na
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kaPLe

kosteL sv. voJtěcHa

stUDÉNKY

stUDNiCe

zvon

zvon

půdorysu kříže. Párová ucha se rozvírají do stran. Od střed
ního sloupku 4 žebérka (při nepárových uchách) až k okraji 
základu. Bez nápisu a výzdoby. Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: kol. 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 36 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna snad v podobě plochého čepu. Věnec 
oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1767
Výrobce: Jan Jiří Scheichel, Znojmo
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 34,4 cm, hl. 23,4 cm, tl. věnce 2,1 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře pás

Foto: Petr Gryc
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vztyčených palmetek s volutovým zavinutím po stranách, pod
tím v linkách nápis, zdola pás trojúhelných rozvilin, v jejichž 
středu mezi dvěma boltci medailon a v něm Kristův monogram 
IHS s křížem, otočený o 180° stejně jako celý pás. Nápis
(úvodní trojice slov, následující dvojice a následující trojice 
sdruženy k sobě na vyvýšeném pásku):
GOSS MICH IOHANN GEORG SCHEICHEL IN ZNAYM ANNO 
1767
[Ulil mne Jan Jiří Scheichel ve Znojmě roku 1767]
Na boku reliéf Panny Marie s Ježíškem v paprsčité mandorle.
Vpravo reliéf sv. Floriána. Dále vpravo reliéf sv. Jana
Nepomuckého. Věnec oddělen linkou v tenčích linkách. Na 
věnci hrana. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zvon není zavěšen, uložen na farním úřadu v Telči.

Hasičská ZbRoJnice

stUDNiCe

zvon

Datace: 1949
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37 cm celk. výš. 34 cm, hl. 28,8 cm, 
tl. věnce 2,4 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis sevřený 
shora linkou, zdola dvojlinkou:
STUDNICE L. P. 1949
Na boku zvonařská značka: v barokní kartuši zvon, kolem nějž
do oválu text R. MANOUŠEK (půlkruhem nahoře) ČESKÁ 
U BRNA (půlkruhem dole). Věnec oddělen linkou
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon je v otevřené věžičce na střeše kaple, přestavěné na 
hasičskou zbrojnici.
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kaPLe neJsvětěJší tRoJice

Zvonička

sUCHÁ

sVOjKOViCe

zvon

zvon

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. cca 37 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře po 
obvodu dvě linie do hloubky.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1947
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, 
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 32 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách
nápis:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ L. P. 
1947.
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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Zvonička

kaPLe

šiMANOV

šVÁBOV

zvon

zvon

Datace: 1918
Výrobce: Jan Pujman, Nové Ransko
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 46 cm, celk. výš. 47 cm, hl. 34 cm, 
tl. věnce 2,6 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. V oblasti 
věnce trojité zvlnění.
Zvon pochází ze zaniklé obecní zvoničky. Roku 2022
zavěšen na nově zbudovanou zvoničku.

Datace: 1948
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 44,5 cm, celk. výš. 40,5 cm, hl. 33 cm, tl. věnce 
3,3 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis sevřený shora 
linkou, zdola dvojlinkou:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Na boku nápis v 2 řádcích:
SV. CYRIL A METODĚJ.
L. P. 1948.
Věnec oddělen trojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Foto: Tomáš Brambůrek
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kosteL sv. Jakuba staRšíHo

teLČ

Zvon sv. Jakub

Datace: 1603 (28. září)
Výrobce: Lukáš Gleixner, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 145,2 cm, celk. výš. 139,5 cm, 
hl. 105,5 cm, 
tl. věnce 12,7 cm
Hlavní tón: e1
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu 
kříže a zdobenými jednopramennými provazci sevře-
nými silnou linkou a vně ještě dvojlinkou; na čele uch 
přidány hlavičky, od nichž dolů místo silné linky perlové 
šňůry (perly kulaté a soudkovité). Nahoře linka, k níž 
přiražen renesanční pásek s maskarony a rozvilinami. 
Pod ním pás s antickými múzami v podobě dětí, na lince 
zavěšený pás trojúhelných lístků. Ze sady celkem devíti 
múz, od norimberského zlatníka a medailéra Petera 
Flötnera (1485–1546), zvonař vybral pětici postaviček 
s hudebními nástroji. Opakuje se (zleva): Melpomené 
(zpěvák s kancionálem), Erató (violista – hráč na chor-
dofon), Polyhymnia (loutnista), Terpsichoré (harfista) 
a Euterpé (pištec-šalmajista, s varhanním portativem 
v pozadí). Pod tím renesanční pásek s maskarony  
a rozvilinami, a linka, k níž zdola připojen pás ozdobných 
listů zavěšených na vodorovném stonku předělovaném 
sponami.
Na boku reliéf patrona kostela sv. Jakuba Staršího, zob-
razeného jako vkusně oděného, vousatého muže v klo-
bouku (vpředu s mušlí), s poutnickou holí nakoso v pra-
vé ruce, levicí přidržujícího u těla knihu), nad nímž nápis 
(dělen routou na střední linii):
S  IAKVB
Pod reliéfem autorská signatura v 3 řádcích (začíná  
tlapatým křížem, slova dělena  routou nebo podob-
ným tvarem na střední linii):
 MASTER LVKAS
KANDLER VON
IGLAV  DK  AS 
[Mistr Lukáš konvář z Jihlavy. DK. AS.]
Vzhledem k velikosti zvonu a jedinečnosti zakázky se za iniciálami DK a AS zřejmě skrývají nejmenovaní 
zvonařovi tovaryši. Na boku na protější straně reliéf Kalvárie (Ukřižovaný, po stranách Panna Maria a sv. 
Jan Evangelista, oba vzhlížejí k Ježíši, u paty kříže lebka se zkříženými kostmi, terén rovný), nahoře na kříži 
titulus crucis (INRI). Pod ním nápis v 2 řádcích (začíná a končí  tlapatým křížem):
 ZA P. DIEKANA KNEZE
RZEHORZE SWIDERA 
[Za pana děkana kněze Řehoře Svidera]

Foto: Petr Gryc
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V mezilehlé poloze napravo od Kalvárie na boku ve vav-
řínovém kruhu erb Jáchyma Odlřicha z Hradce, nad nímž 
nápis v 4 řádcích (jako dělicí znaménka užity  trojúhelní-
ček na střední linii a  tlapatý kříž; stejný, volně umístěný 
kříž je vsazen mezi nápis a erb):
JOACHIM WOLDRZYCH ZHRADCE NA HRADCY ATELCZI 
CYSARZERZI MSKEHO VHERSKEHO  A CZESKEHO KRALE
GEHOMILOSTI RADDA KOMORNIKA PVRGKRABIE
 KARLSSTEINSKY 
[Jáchym Oldřich z Hradce, na Hradci a Telči, císaře 
římského, uherského a českého krále Jeho Milosti rada,
komorník a purkrabě karlštejnský]

[Města Telče]
Napravo nápis v 2 řádcích (začíná a končí  znaménkem pro tečku na střední linii):
 MIKVLASS SEDLOWSKY
ZECZTIBORZE 
[Mikuláš Sedlovský ze Ctiboře]
Popiska čtvrtého erbu v 1 řádku:
HAWEL --- WLK
Pod čtvtrým erbem doplněn nápis v 4 řádcích (začíná  tlapatým křížem):
 ZA RICHTARZE
MATIEGE ELIASSE
APISARZE RADNIHO
IAKVBA WENCLOWICZ
[Za rychtáře Matěje Eliáše a písaře radního Jakuba Venclovic]
Věnec oddělen oblounem v tenkých linkách, zdola přiražen pás trojúhelných lístků. Dole nápis (s výčtem 
telčských radních), shora ohraničený linkou a zdola hladkou obrubou kolem dolního okraje (začíná  tlapatým 
křížem; zkrácená slova rozepsána v závorkách):
 LETA 1603 PRZI CZASV S: WACLAWA SLYTEY ZWON TENTO KE CTI A CHWALE PANV BOHV A S: IAKVBV. ZA 
AVRZADV TY CZASY PRIMATORA IANA MYDLARZE IAKVBA PERNIKARZE IAKVBA DRDAKA SEBESTIANA GELINKA 
SIMONA POLNICKE(H)O BERNARTA PYCKY IANA LISSKA(RZE) IANA BRZECI MATIEGE SAINBELE IANA 
HLAWACKA SIMONA RZECKE(H)O ZACHARIASSE PAWLE
[Léta 1603 při času sv. Václava slitej zvon tento ke cti a chvále Pánu Bohu a sv. Jakubu. Za ouřadu ty časy 
primátora Jana mydláře, Jakuba perníkáře, Jakuba Drdáka, Šebestiána Jelínka, Šimona Polnického, Bernarda 
Picky, Jana Liškáře, Jana Břečky, Matěje Sainbela, Jana Hlaváčka, Šimona Křeckého, Zachariáše Paula]
Ulit ve středu 28. září 1603.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Na protější straně vedle sebe trojice vavřínových kruhů 
s erby: zleva Štilfríd Fejrar z Malíkova, městský (pečetní) 
znak Telče užívaný do poloviny 17. století (pětičetná ro-
zeta, jež má v semeníku majuskulní písmeno M), Mikuláš 
Sedlovský ze Ctiboře. Dole doplněn čtvrtý kruh (s kartu-
šovým štítkem, v němž zobrazen vlk nesoucí v tlamě ovci, 
po stranách štítku datace 16 --- 03). Popisky tří erbů nad 
nimi, čtvrtý erb má popisku po stranách. Kruh s telčským 
znakem je větší než tři ostatní. Nad erby nalevo nápis v 3 
řádcích (začíná  znaménkem pro tečku na střední linii):
 SSTILFRID FEIRAR
ZMALIKO-
WA
[Štilfríd Fejrar z Malíkova]
Vprostřed nápis v 1 řádku (začíná a končí  znaménkem 
pro tečku na střední linii):
 MESTA TELCZE 
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Zvon maRia

zvon

Datace: 1550
Výrobce: Jakub, Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 121,8 cm, celk. výš. 103 cm, hl. 79 cm, 
tl. věnce 10,2 cm
Hlavní tón: fis1
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže a zdobenými dolů otevřeným 
pletencem v linkách. Nahoře nápis raně humanistickou
kapitálou v 2 řádcích, ohraničených shora a zdola 
dvojicí linek a oddělených dvojicí linek (jako dělicí 
znaménka užity  lilie; ve slově BVDV retrográdní B):
1 |  1550  TENTO  ZWON  GEST  DIELAN  
SKRZE  ZWONARZE  IAKVBA  KECTI  CHWALE 
 PANV  BOHV
2 |  KSWOLANI  SLOWA  BOZIHO  PROWED  MNE  BOZIE  POCSTIE  TWE  KRACETI 
BVDV  WPRADIE  TWE
[1550 tento zvon jest dělán skrze zvonaře Jakuba ke cti, chvále Pánu Bohu, k svolání slova Božího. 
Proveď mne, Bože, po cestě tvé, kráčeti budu v pravdě tvé] (Ž 85,11)
Pod nápisem na boku starý městský (pečetní) znak Telče (v kruhu erbovní štítek s pětičetnou rozetou,
v semeníku majuskulní M jen náznakem), pod tím segment rozvilinového pásu (zavíjený stonek s listy 
a květy). Na protější straně tatáž rozvilina, na niž postaven podobný segment, vybraný z jiného pásu.
Věnec oddělen akantem ovíjejícím linku, sevřeným linkami. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Uvnitř zvonu křídou namalován kostelík, pod ním tři kříže, krátké nápisy, některé možná ještě z 16. století.

kosteL JmÉna JeŽíš

teLČ

Datace: 1665
Výrobce: Joachim Gross, Wien (Rakousko)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 60 cm, celk. výš. 55,5 cm, 
hl. 42 cm, tl. věnce 4,5 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy 
uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře pás 
palmetkových lístků na lince, pod tím v linkách 
nápis:

Foto: Petr Gryc

Zavěšen na staré dubové hlavě. Ruční zvonění.
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SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM
[Jméno Hospodinovo buď požehnáno] (Ž 113,2)
Pod tím reliéfní pás s maskarony v barokních rozvilinách.
Věnec oddělen trojicí linek. Dole linka, nad níž nápis:
IOCHIM GROSSE IN WIEN ANNO 1665
[Joachim Gross ve Vídni roku 1665]
Kolem dolního okraje hladká obruba.
Na boku rekviziční nápis červenou barvou (PFARRAMT 
TELTSCH – TELTSCH).
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Zvon je v jižní věži.

zvon

Hodinový cimbáL

Datace: 1654
Výrobce: Šimon Urndorfer, České Budějovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 42 cm, celk. výš. 39,5 cm, hl. 30,2 cm, 
tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými 
na půdorysu kříže. Nahoře v linkách nápis (litery 4 a N 
retrográdně):
GVS MICH 1654 SIMON VRNDORFER ZV BVDBEIS
[Ulil mne 1654 Šimon Urndorfer v Českých Budějovicích]
Na spodní lince zavěšeno šest velkých akantových listů. 
Na boku reliéf Panny Marie Královny s Ježíškem, stojící 
na půlměsíci (Assumpta), v oválné svatozáři s krátkými 
paprsky. Na protější straně kníže sv. Václav se štítem
přidržovaným při levé noze, pravice drží praporec, 
rozvinutý za hlavou. Věnec oddělen trojicí linek. Kolem
dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Zvon je v jižní věži. Přenesen odjinud, snad z kostela 
sv. Jakuba Staršího.

Datace: 1670
Výrobce: Wolf Hieronymus Herold, Nürnberg 
(Německo)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 63,5 cm, celk. výš. 48,2 cm, 
hl. 39 cm, tl. věnce 4,2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. 
Bez koruny. Na čepci nad horním okrajem 
linka. Nahoře v linkách nápis (jako dělicí 
znaménka užity  routy na střední linii):
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Hodinový cimbáL větší

Hodinový cimbáL menší

GOSS  MICH  WOLFF  HIERONYMVS  HEROLDT
 IN  NVRMBERG A  1670 
[Ulil mne Wolf Hieronymus Herold v Norimberku roku 
1670]
Věnec oddělen linkou.
Na boku bílou barvou rekviziční nápisy: přes šablonu 
číslo 670, o něco doprava rukou napsaný nečitelný
název lokality.
Zavěšen v severní věži nad hodinovými cimbály (určenými k odbíjení hodin) na rovné ocelové hlavě jako
výkyvný ve funkci zvonu. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1658
Výrobce: Bartoloměj Nachystal, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 57,4 cm, hl. 26 cm, tl. věnce 3,7 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. Bez koruny. 
Nahoře dvojice linek (horní dána na hranu čepce), pod nimi 
na boku avers medaile (prům. 6,5 cm) s poprsním portrétem
sv. Ignáce z Loyoly a opisem s variací novozákonního citátu 
(jméno Kristovo zkráceno řeckými písmeny XPS):
VT SAPIENS ARCHITECTVS FVNDAMENTVM POSVI QVOD EST CHR(ISTV)S IESVS
[Jako moudrý stavitel jsem položil základ a tím je Ježíš Kristus] (1 Kor 3,10–11)
Předlohou otisku byl „římský“ typ medaile (revers má více známých variant: dvě z nich byly raženy ke stavbě
kostela sv. Ignáce v Římě roku 1626, třetí k posvěcení kostela sv. Ignáce v Praze 31. 7. 1678). Kolem
medaile vrchem do půlkruhu opsána modlitba, doprovozená v 2. řádku po stranách medaile letopočtem 
(kromě dvojteček k oddělení slov užity  routy na střední linii):
S: FRANCISCE  XAV: ORA  PRO NOBIS:
16 --- 58
[Sv. Františku Xaverský, pros za nás. 1658]
Věnec oddělen dvojicí linek. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Původně byl menším z dvojice. Druhý, větší, podobně pojatý a navíc signovaný hodinový cimbál se dnes 
nachází v kostele ve Šlapanově (okr. Havlíčkův Brod). Oba byly ulity zřejmě pro jihlavský jezuitský kostel 
sv. Ignáce. Uvnitř hodinového cimbálu bílou barvou špatně čitelný rekviziční nápis v 2 řádcích: S[…] / UHR. 
Přenesen v 90. letech 20. století z Jihlavy (po roce 1945 visel v kostele sv. Ducha). 
Zavěšen v severní věži jako nevýkyvný, pro odbíjení hodin.

Datace: 1730
Výrobce: Zikmund Kercker, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 50,4 cm, hl. 20 cm, tl. věnce 3,1 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. Bez koruny.
Nahoře v linkách nápis (začíná  ručičkou,  tečky 
vysunuty na střední linii):
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 S  K  IN BRINN 1730
[Zikmund Kercker v Brně 1730]
Pod ním trojice oblounků překrytá pásem zavěšených 
akantových listů. Pod věncem dole linka.
Autorství potvrzuje monogram SK (Sigmund Kercker) v nápise.
Uvnitř hodinového cimbálu bílou barvou rekviziční nápis v 2 
řádcích: FRAUENTOR / UHR. Přenesen v 90. letech 20. století
z Jihlavy, kde původně visel u hodin na městské bráně Matky 
Boží a po roce 1945 v kostele sv. Ducha.
Zavěšen v severní věži jako nevýkyvný, pro odbíjení hodin.

kosteL matky boŽí

teLČ

Zvon sv. PetR a PaveL

Datace: 1515
Výrobce: Jan ml., Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 103 cm, celk. výš. 100 cm, hl. 76,4 cm, 
tl. věnce 8 cm
Hlavní tón: a1
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu 
kříže a zdobenými dolů otevřeným pletencem uzavřeným 
v provazcích. Nahoře nápis gotickou minuskulou 
v 2 řádcích, uzavřených shora a zdola ve dvojicích linek 
a dělených dvojicí linek; zakončen volně ve 3. řádku (jako
dělicí znaménka užity  rostlinky,  tlapaté kříže,  
dvojité pětičetné rozety a  lilie):
1 | Anno  domini  miLeziO  cccccO  xvO  ista  
campana  fvsa  est  AdLavdem  dei  
omnipotentis  et  genitricis  virginis  marie  et
 sanc
2 | torum  ApostoLorum  petri  et  pavLi  
bartoLomei  sancti  cristofori  cAspar  
pLebanvs  gregorivs  socer  vrsvLa  soror  per 
 mAi 
3 | stvmi  ohAnnem  demezricz
[Léta Páně tisícího pětistého patnáctého byl tento zvon ulit k chvále všemohoucího Boha a rodičky Panny Marie 
a svatých apoštolů Petra a Pavla, Bartoloměje, svatého Kryštofa. Plebán Kašpar, tchán Řehoř, manželka Voršila. 
Od mistra Jana z Meziříčí]
Na boku v ose párových uch reliéf Panny Marie s Ježíškem na pravé ruce, oba prostovlasí a s kruhovou svatozáří,
u Panny Marie v ní vyrývané paprsky. Na protější straně drobnější reliéf Kalvárie (Ukřižovaný, Panna Maria a sv.
Jan Evangelista), na obdélném půdoryse; hrubě modelován, detaily postav spíše jen naznačeny vyrývanými 
liniemi. Věnec oddělen dvojicí linek. Dole dvojice linek.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Foto: Petr Gryc
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Zvon sv. aRcHanděL gabRieL

zvon sv. josef 

Datace: 2000
Výrobce: Petr Rudolf Manoušek, Praha-Zbraslav
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 70 cm, celk. výš. 67,2 cm, hl. 55,7 cm, tl. věnce 
4,8 cm, hm. 206 kg
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře reliéfní pás: ve dvou 
řadách nad sebou poskládané obdélné rámečky, v nichž střídavě 
otočené kapky. Vpředu pás předělen reliéfem Zvěstování: 
sv. Archanděl Gabriel s lilií v pravici, pozdviženou levicí žehná stojící
Panně Marii se sepjatýma rukama. Nápis v 2 řádcích vlevo nahoře, 
dokončen 2 řádky vpravo dole u reliéfu:
CO GABRIEL
K SRDCI PANNY
K SRDCI TVÉMU
VOLÁM JÁ
Na protější straně pod reliéfním pásem nápis v 3 řádcích:
SV. ARCHANDĚLOVI GABRIELOVI
MNE ZASVĚTIL
P. ALOIS PERNIČKA, FARÁŘ A DĚKAN
Níže nápis větším písmem v 2 řádcích:
TELČ
1099 – 1999
Níže nad věncem zvonařská značka: nad sebou zvon, klíč 
a sedmilistý květ, po stranách nápis:
ULIL MANOUŠEK --- PRAHA-ZBRASLAV
Věnec oddělen linkou.
Zvon pořízen k výročí založení města Telče, připadajícímu na rok
1999, ale ulit byl až roku 2000. Spolu s dalšími dvěma novými zvony 
posvěcen v neděli 24. září 2000.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 2000
Výrobce: Petr Rudolf Manoušek, Praha-Zbraslav
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 59 cm, celk. výš. 57,2 cm, hl. 45 cm, tl. věnce 
4,2 cm, hm. 125 kg
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře reliéfní pás: ve dvou
řadách nad sebou poskládané obdélné rámečky, v nichž 
střídavě otočené kapky. Vpředu pás předělen reliéfem 
sv. Josefa vedoucího za ruku malého Ježíška. Nápis v 2 řádcích 
vlevo nahoře, dokončen 2 řádky vpravo dole u reliéfu:
Z VDĚČNOSTI K BOHU
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I LIDEM ZNÍM
K MATCE BOŽÍ
VOLÁM
Na protější straně pod reliéfním pásem nápis v 3 řádcích:
POŘÍZEN PÉČÍ FARNÍKŮ
ZVLÁŠTĚ
PANA JANA BOČKA
O něco níže nápis v 2 řádcích:
OCHRÁNCI SV. PANNY
SV. JOSEFOVI
Pod tím nápis větším písmem v 2 řádcích:
TELČ
1099 – 1999
Níže nad věncem zvonařská značka: nad sebou zvon, klíč 
a sedmilistý květ, po stranách nápis:
ULIL MANOUŠEK --- PRAHA-ZBRASLAV
Věnec oddělen linkou.
Zvon pořízen k výročí založení města Telče, připadajícímu na 
rok 1999, ale ulit byl až roku 2000. Spolu s dalšími dvěma 
novými zvony posvěcen v neděli 24. září 2000.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Zvon sv. Jan evangeLista

Datace: 1999
Výrobce: Petr Rudolf Manoušek, Praha-Zbraslav
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 48,5 cm, celk. výš. 48,5 cm, hl. 39 cm, 
tl. věnce 3,5 cm, 68 kg
Hlavní tón: g2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře reliéfní pás: ve 
dvou řadách nad sebou poskládané obdélné rámečky, v nichž
střídavě otočené kapky. Vpředu pás předělen reliéfem orla 
se svatozáří, držícího knihu a symbolizujícího sv. Jana 
Evangelistu (v čtvercovém rámečku s prožlabenými rohy).
Nápis v 2 řádcích vlevo nahoře, dokončen 2 řádky vpravo 
dole u reliéfu:
OCHRÁNCI
SV. PANNY,
SV. JANU APOŠTOLU
A EVANGELISTOVI
Na protější straně pod reliéfním pásem nápis v 2 řádcích:
DAROVALA RODINA
ANDREASOVA
Pod tím nápis stejně velkým písmem v 2 řádcích:
TELČ
1099 – 1999
Níže nad věncem zvonařská značka: nad sebou zvon, klíč
a sedmilistý květ, po stranách nápis:
ULIL MANOUŠEK --- PRAHA-ZBRASLAV
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Zvon sv. Jan evangeLista

Věnec oddělen linkou.
Zvon pořízen k výročí založení města Telče, připadajícímu na rok 1999, a ulit v témž roce. Spolu s dalšími dvěma 
novými zvony posvěcen v neděli 24. září 2000.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

kosteL sv. anny

kaPLe Panny maRie

teLČ

teLČ

zvon 

zvon 

Datace: 1752
Výrobce: Jan Jiří Begl, Znojmo
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 39,5 cm, celk. výš. 35 cm, hl. 25,8 cm, tl. věnce 
3,3 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže. Nahoře v linkách nápis (některé tečky vysunuty 
na střední linii):
GEGOSSENN IN ZNEYM . ANNO . 17 . 52 .
Pod tím pás zavěšených akantových listů. Věnec oddělen trojicí
linek. Na věnci hrana. Dole linka.
Zvon připsán Janu Jiřímu Beglovi na základě doby a místa vzniku, 
shody písma a celkového ztvárnění.
Přes horní okraj červený rekviziční pruh a na boku bílou barvou 
nápis z rekvizice 2. světové války (STADT – TELTSCH).
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1988
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 42,2 cm, celk. výš. 42,5 cm, hl. 33 cm, 
tl. věnce 3,1 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Plášť zvonu zdoben 
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geometrickým ornamentem: nahoře stylizované výběžky 
složené z čtvrtkruhů a půlkruhů, pod tím kříže 
s dlouhými svislými břevny (až k věnci), mezi rameny 
kříže po čtyřech prožlabených trojúhelnících. V horní 
části do ornamentu vložena zvonařská značka: obdélná 
plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky
dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / 
CHOVA. Pod ní snítka túje.
Na věnci nápis:
DAROVAL KAREL NOVOTNÝ PRO KAPLI V TELČI ŠTĚPNICI 
L P 1988
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

evangeLický kosteL sv. ducHa

teLČ

Hodinový cimbáL větší

Hodinový cimbáL menší

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 60,5 cm, výš. 31 cm, tl. stěny 3 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Bez koruny. 
Po obvodu linka.
Zavěšen pod krovem věže vedle menšího hodinového 
cimbálu.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 51 cm, výš. 20 cm, tl. stěny 2,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Bez koruny. 
Po obvodu linka.
Zavěšen pod krovem věže vedle většího hodinového 
cimbálu.

Foto: Petr Gryc
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muZeum vysočiny (Pobočka teLč)

teLČ

Hodinový cimbáL větší

Zvon inv. č. te-10/d/32

Zvon inv. č. te-10/d/38

Hodinový cimbáL menší

Datace: 2. polovina 18. století
Výrobce: neznámý
Materiál: železo
Rozměry: prům. 40,2 cm, hl. 34 cm, tl. věnce 1,6 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna sloupková. Strmé stěny, dole se mírně 
rozšiřující.
Vystaven v expozici. Zavěšen na staré dřevěné hlavě.
Pochází z mlýna Drdák (Chadimova mlýna) u obce Doupě. 
Podle pověsti tam v minulosti, ještě před vydáním 
Tolerančního patentu, svolával k tajným reformačním
shromážděním. Poté, co mlýn vyhořel, ho mlynář Jan 
Chadim daroval do nově postavené věže evangelického kostela v Horních Dubenkách (1857), kde zvonil
až do roku 1893, kdy ho nahradil zvon bronzový. Roku 1904 byl jako dar předán do muzejních sbírek.

Datace: 1699
Výrobce: Kristián Joachim st., Jihlava (?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 25,3 cm, celk. výš. 26,6 cm, 
hl. 18,5 cm, tl. věnce 1,6 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna s čtyřmi nezdobenými uchy uspořáda-
nými na půdorysu kříže. Nahoře pás ze vztyčených 
půllilií (přesahuje přes hranu na čepec). Pod tím
v linkách nápis (v prvním slově písmeno U, v druhém
písmena V):
AUDITE PVLSVM ANNO 1699
[Slyšte zvonění. Roku 1699]
Pod tím zavěšen pás spojovaných stylizovaných lilií. Na
boku vprostřed po obvodu tenká linka. Věnec oddělen 
dvěma dvojicemi linek. Na věnci dvojlinka. Kolem 
dolního okraje hladká obruba.
Vystaven v expozici. Zavěšen na staré dřevěné hlavě.
Školní zvon z bývalého jezuitského gymnázia v Telči, 
zrušeného roku 1774. Do muzea darován roku 1916 
telčskou zemskou vyšší reálnou školou.
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kosteL sv. maRtina

kosteL sv. kateřiny sienskÉ

tŘešŤ

tŘešŤ

zvon sv. josef

Zvon sv. kateřina

Datace: 1950
Výrobce: n. p. Závody umělecké kovovýroby (Rudolf 
Manoušek ml.), Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 103 cm, celk. výš. 137 cm, hl. 79,3 cm, 
hm. 665 kg
Hlavní tón: g1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře ve dvojicích linek
nápis (jako dělicí znaménka užity  palmetky):
 NA PAMÁTKU DP. JOSEFA MARTÍNKA, FARÁŘE V TŘEŠTI 
VĚNUJÍ VDĚČNÍ FARNÍCI  9. 5. 1890 – 9. 3. 1948
Pod tím volně nápis:
ZUKOV ČESKÁ U BRNA.
Níže na boku reliéf polopostavy sv. Josefa držícího v náručí 
malého Ježíška. Pod tím veršovaný nápis v 4 řádcích:
TVOJE SVATÉ NADŠENÍ PRO DOBRO,
TVOJI LÁSKU K NÁM,
NECHŤ HLAS ZVONU TOHOTO
NESE V ŠIROU DÁL.
Na protější straně nápis v 2 řádcích:
TŘEŠŤ.
L. P. 1950.
Mezi řádky vsazena zvonařská značka: v barokní kartuši
zvon, kolem nějž do oválu text R. MANOUŠEK (půlkruhem
nahoře) ČESKÁ U BRNA (půlkruhem dole). Věnec oddělen 
trojicí linek.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1995
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 103,5 cm, celk. výš. 90 cm, hl. 78,5 cm, tl. věnce 8 cm, 755 kg
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Zvon umíRáček

Hlavní tón: g1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře pás vztyčených listů
střídaných s květinkami, dole na spojitém půlobloukovém 
stonku. Pod tím v linkách prázdná nápisová páska, do níž do 
světových stran vložen kříž a tři kosočtverečné hlavy hřebu. 
Pod tím pás gotizujících kružeb s vkládanou květinou 
(v současném pojetí). Na boku renesanční štítek s městským 
znakem Třešti. Pod ním nápis v 3 řádcích (v 1. řádku větší 
písmo, jako dělicí znaménka užity  tečky na střední linii):
TŘEŠŤ
7  KVĚTNA
L  P  1995
Na protější straně reliéf polopostavy sv. Kateřiny Sienské 
(mučednice s křížem). Pod ním nápis v 2 řádcích (jako dělicí 
znaménko užita  tečka na střední linii):
SV  KATEŘINA
SIENSKÁ
Na boku v mezilehlé ose (vpravo od sv. Kateřiny) nápis 
v 2 řádcích (uvozený  tečkami na střední linii):
 NEZAPOMEŇTE, ŽE JSME ZEMŘELI
ABY VY JSTE MOHLI SVOBODNĚ ŽÍT 
Naproti (nalevo od sv. Kateřiny) veršovaný nápis v 2 řádcích 
(uvozený  tečkami na střední linii):
 JSEM TU BYCH MÍREM ZAZNÍVAL,
ZACHOVEJ BOŽE, COS NÁM DAL 
Věnec oddělen stylizovaným vinným stonkem s listy a kříži 
v kroužcích. Dole nápis (začíná pod městským znakem):
POŘÍZENO ZE SBÍREK DÁRCŮ NA PAMÁTKU OBĚTÍ II. SVĚTOVÉ 
VÁLKY A PODĚKOVÁNÍ BOHU ZA 50 ROKŮ ŽIVOTA BEZ VÁLKY
Mezi konec a začátek nápisu vložena zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály 
spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Vpravo snítka túje.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1767
Výrobce: Jan Jiří Scheichel, Znojmo
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 38 cm, celk. výš. 37 cm, 
hl. 29 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: es3
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy 
uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře pás 
vztyčených palmetek s volutovým zavinutím po 
stranách, pod tím v linkách nápis, zdola pás 
trojúhelných rozvilin, v jejichž středu mezi dvěma 
boltci medailon a v něm Kristův monogram IHS 
s křížem, otočený o 180° stejně jako celý pás. 
Nápis (jednotlivá slova – kromě datace – umístě-
na na zvýšených páscích):
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GOSS MICH JOHANN GEORG SCHEICHEL IN ZNAYM ANNO
1767
[Ulil mne Jan Jiří Scheichel ve Znojmě roku 1767]
Na boku reliéf sv. Jana Nepomuckého. Na protější straně reliéf 
sv. Floriána (vlevo) a klečícího sv. Václava s mučednickou 
palmou, jak vzhlíží k letící holubici. Věnec oddělen zvlněním 
mezi linkami. Dole linka. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Hodinový cimbáL větší

Hodinový cimbáL menší

Zvon sanktusník

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 54,5 cm, celk. výš. 50,5 cm, 
hl. 29,5 cm, tl. věnce 2,1 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál napodobující 
zvonovitý tvar.
Zavěšen ve věži vedle menšího hodinového cimbálu.

Datace: konec 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 39 cm, celk. výš. 27,5 cm, hl. 14 cm, tl. věnce 1,3 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru. Kolem dolního 
okraje hladká obruba.
Zavěšen ve věži vedle většího hodinového cimbálu.

Datace: 1835
Výrobce: Štěpán Gugg, Znojmo
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 35,5 cm, hl. 28 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: es3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře pás rostlinných 
rozvilin, pod ním v linkách nápis:
STEPHAN GUGG IN ZNAIM UMGOSS MICH ANNO 1835.
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Hodinový cimbáL větší

Hodinový cimbáL větší

Hodinový cimbáL menší

[Přelil mne Štěpán Gugg ve Znojmě roku 1835]
Pod tím volně jako druhý řádek:
S: CATHARINA. S:
[Sv. Kateřina Sienská]
Na boku zvonu reliéf sv. Kateřiny Sienské, v pravé, pozdvižené
ruce drží kříž. Na protější straně reliéf Ukřižovaného na
kalvárském pahorku. Věnec oddělen trojicí linek. Na věnci linka.
Dole nápis (začínající  ručičkou a dělený  křížem), postave-
ný na hladkou obrubu dolního okraje:
 DIE SCHUCHMACHER ZUMFT HAT MICH VEREHRT IN IAHRE
CHRISTI 1826  A: P: A: T:
[Daroval mne obuvnický cech v roce Páně 1826. AP AT]
Dvojice iniciál snad patří významným dárcům zvonu.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon je v sanktusové vížce.

Zámek

tŘešŤ

Datace: 1710 
Výrobce: Josef Haag, České Budějovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 54,5 cm, hl. 35 cm, tl. věnce 4,2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. Bez koruny. Nahoře 
v linkách nápis (písmeno D retrográdně):
GSS MICH IN BVDWEIS IOSEPHVS HAG 1710
[Ulil mne Josef Haag v Českých Budějovicích 1710]
Pod tím pás zavěšených akantových listů. Věnec oddělen dvojicí 
linek v tenkých linkách. Dole dvě linky.
Zavěšen vedle menšího cimbálu v lucerně hodinové věže.

Datace: 1710
Výrobce: Josef Haag, České Budějovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 43,5 cm, hl. 27,6 cm, tl. věnce 3,2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. Bez koruny. 
Nahoře v linkách nápis (písmeno D retrográdně):

Foto: Milina Matulová
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GOS MICH IN BVDWEIS IOSEPHVS HAG 1710
[Ulil mne Josef Haag v Českých Budějovicích 1710]
Pod tím pás zavěšených akantových listů. Věnec oddělen
dvojicí linek v tenkých linkách. Dole dvě linky.
Zavěšen vedle většího cimbálu v lucerně hodinové věže.

kaPLe sv. antonína

dřevěná Zvonička

tŘeštiCe

tŘeštiCe

zvon

zvon

Datace: 1998
Výrobce: Petr Rudolf Manoušek, Praha-Zbraslav
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 53 cm, celk. výš. 51,5 cm, hl. 39,5 cm, 
tl. věnce 3,8 cm, hm. 87 kg
Hlavní tón: fis2
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu 
hvězdy. Nahoře pás květin s prohnutými stonky, listy a květy. 
Na čelní straně se pás prohýbá dolů a u horního okraje je 
nápis v 2 řádcích (v 2. řádku větší písmo):
BUĎ VŮLE TVÁ
KRISTA
Pod tím nad věncem reliéf Ježíšovy hlavy s trnovou korunou. 
Na protější straně na boku nápis:
TŘEŠTICE L. P. 1998
Pod tím nad věncem zvonařská značka rodiny Manouškovy: 
nad sebou zvon, klíč, květina. Po stranách nápis:
ULIL MANOUŠEK --- PRAHA-ZBRASLAV
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1940–1944
Výrobce: neznámý (typ VII)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 49,5 cm, hl. 37 cm, tl. stěny 2,3 cm
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kosteL naRoZení sv. Jana křtiteLe

kaPLe nanebevZetí Panny maRie

UrBANOV

UHŘÍNOViCe

zvon

Zvon maRia

Hlavní tón: neměřen
Popis: Bez koruny. Stěny po obvodu čtyřikrát
zvlněny.
Zvon upevněn v staré dubové hlavě datované 
1861. Není zavěšen. 
Visel zřejmě v kapli sv. Antonína. Uložen ve 
zvoničce.

Datace: 1930
Výrobce: Rudolf Manoušek st., Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 40,5 cm, celk. výš. 38,5 cm, hl. 30,5 cm,
tl. věnce 2,9 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ 1930.
Pod tím na boku zvonu reliéf sv. Cyrila a Metoděje. Pod ním
nápis v 2 řádcích:
NA PAMÁTKU DESÍTILETÉHO
TRVÁNÍ REPUBLIKY. 1928
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

Datace: 1962
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 83,5 cm, celk. výš. 78 cm, hl. 65 cm, tl. věnce 6 cm
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Hlavní tón: b1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách široký pás
esovitě zavíjené rozvilinové ornamentiky. Pod tím volně 
nápis:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Níže na boku reliéf Panny Marie se sedmihvězdnou svatozáří, 
se sepjatýma rukama, stojící na půlměsíci (Immaculata). Pod 
tím nápis:
MARIA
O něco níže modlitba:
ODE VŠEHO ZLÉHO VYSVOBOĎ NÁS VŽDYCKY, SLAVNÁ 
A POŽEHNANÁ PANNO!
Na boku na protější straně nápis:
URBANOV L. P. 1962.
Věnec oddělen trojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

Zvon sv. Jan křtiteL

Datace: 1995
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 76 cm, celk. výš. 70 cm, hl. 57,5 cm, tl. věnce 
6 cm
Hlavní tón: des2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře gotické štítky 
s rozvilinou, v orámování po třech strnách (mimo spodek). 
Vpředu jeden z rámců širší, umístěn v něm reliéf sv. Jana
Křtitele v pokleku, pravicí ukazujícího na hůl obtočenou stuhou. 
Pod tím na boku nápis:
SV. JENE KŘTITELI, ORODUJ ZA NÁS!
Dole nápis:
Z ODKAZU P. FRANTIŠKA NOSKA A Z DARŮ VĚŘÍCÍCH.
Následuje zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem 
v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně):
ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Vpravo 
snítka túje.
Následuje o něco menším písmem nápis:
LP 1995 URBANOV
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.
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zvon

zvon

zvon

Datace: 1. polovina 14. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 59,5 cm, celk. výš. 55 cm, hl. 44,5 cm, 
tl. věnce 4,8 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna se šesti uchy s hranami (osmiúhelný
průřez), uspořádanými na půdorysu kříže. Výrazně 
převýšený střední sloupek s okem. Boční dvojice uch se 
rozevírají. Jedno z párových uch uraženo a nahrazeno 
tvarovanou železnou nápodobou. Věnec oddělen 
linkou. Dolní okraj na více místech poškozen (olámán).
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

kaPLe sv. baRboRy

kaPLe

UrBANOV

ÚstÍ U HUMPOLCe

Datace: 1. třetina 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 17 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová) na vyšším, úzkém sloupku.
Na boku rekviziční nápis bílou barvou (URBANOV).
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: kol. 1918--1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko
Materiál: ocel
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Rozměry: prům. cca 42 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním
motorem.

bývaLá Hasičská ZbRoJnice

obecní úřad

vanov

VANůVeK

zvon

zvon

Datace: 1724
Výrobce: jihlavská dílna (?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 29 cm, hl. 21,3 cm, tl. věnce 2,1 cm
Hlavní tón: d3
Popis: Bez koruny (uražena). Nahoře v linkách nápis (začíná 
ručičkou a  křížem, končí  tečkou na střední linii):
  D: T: H: B: M: S: M: A: 1724 
Pod ním pás drobných liliovitých výběžků zavěšených na tenké 
lince. Věnec oddělen trojicí linek. Dole 2 linky.
Do čepce sekundárně vyraženo datum 1942 uvozené v šipkách 
a pod tím trojice hvězdiček.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1724
Výrobce: jihlavská dílna (?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 26,5 cm, výš. 20,5 cm, tl. věnce 2 cm
Hlavní tón: neměřen

Foto: Daniela Salusová
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Zvonička

kaPLe

VÁPOViCe

VeLešOV

zvon

zvon

Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře 
v linkách nápis (začíná  ručičkou a  křížem, končí  
tečkou na střední linii):
[ ] D: T: H: B: M: S: M: A: 1724 []
Pod ním pás drobných liliovitých výběžků zavěšených 
na tenké lince. Věnec oddělen trojicí linek. Dole 2 linky.
Kvůli znečištění zvonu je začátek a konec nápisu nejistý.
Na boku černou barvou rekviziční nápis z 2. světové 
války (BEZ. / TELTSCH).
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1726
Výrobce: jihlavská dílna (?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 25,8 cm, celk. výš. 21,5 cm, hl. 18,2 cm, 
tl. věnce 1,8 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě nízkého sloupku. Nahoře v linkách 
nápis (jako dělicí znaménka užity  ručička a  tečky na 
střední linii):
 ANNO  1726  [Z] 
Pod tím pás drobných liliovitých výběžků zavěšených na 
tenké lince. Věnec oddělen trojicí linek. Dole 2 linky (spodní málo zřetelná).
V horní části zvonu do půloblouku svar (zvon v minulosti pukl), kvůli němuž je obsah nápisu nejistý.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: po roce 1945
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 28 cm, 
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celk. výš. 21,5 cm, hl. 18,2 cm, tl. věnce 1,8 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Věnec oddělen
dvojicí linek.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění.

kaPLe sv. anny

VeLKÝ BerANOV

Datace: 1947
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 53,5 cm, celk. výš. 50 cm, hl. 41 cm, 
tl. věnce 3,5 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Pod tím na dvojlince položený pás palmetkovitých lilií, po 
straně volutovitě stočených, dole s visícím květem a festonkem.
Na boku nápisv v 2 řádcích:
VĚNOVALI OBČANÉ
Z VELKÉHO BERANOVA V ROCE 1947.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na starší ocelové hlavě z původního zvonu. Vpředu na 
ní plastický nápis (předělený výdutí otvoru pro střední zavěšovací 
šroub) v 3 řádcích:
Čis. --- 1.
Ad. Hillera --- vdova a syn
BRNO --- 1896.

zvon

zvon

Datace: 1896
Výrobce: Anna Hillerová a Richard Hiller („Vojtěcha
Hillera vdova a syn“), Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 26,5 cm, hl. 19 cm, tl. věnce 2,3 cm
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kosteL naRoZení Panny maRie

VĚtrNÝ jeNÍKOV

Zvon maRia

Hlavní tón: f3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře prázdná nápisová páska vymezená linkami. Věnec 
oddělen po obvodu stupínkem. Na věnci obloun.
Firmě rodiny Hillerovy připsán na základě tvaru a použitého žebra. Dochována i stejná ocelová hlava jako
u většího zvonu.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2000
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 79 cm, celk. výš. 71 cm, hl. 58 cm, 
tl. věnce 6,5 cm
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku reliéf Svaté rodiny: 
sv. Josef podává ruku Panně Marii, držící v náručí malého 
Ježíše, nad nimi jako holubice Duch svatý. Na protější straně 
nahoře mariogram (složený z výrazného písmene M a k němu 
volně vkomponovaných zbylých písmen A, R, I, A), na boku 
pod ním znak Svatého roku 2000 (pět propojených stylizova-
ných holubic, položených přes kříž na kulaté plaketě), v němž 
mezi rameny kříže vepsáno motto:
CHRISTUS HERI HODIE SEMPER
[Kristus včera, dnes, na věky]
Dole zavěšena nařasená rouška. Vpravo nápis:
A. D. 2000
Věnec oddělen dvojicí linek. Dole (pod reliéfem) sochařská značka autora reliéfů ak. soch. Daniela Ignáce
Trubače: nakoso položený obdélník s reliéfem sedícího ledňáčka a písmenem D. O něco nalevo od toho 
zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně): 
ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Vpravo snítka túje. Na protější straně dole nápis:
VĚTRNÝ JENÍKOV
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Zvon umíRáček

Datace: 1849
Výrobce: Karel Bellmann st., Praha-Nové Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 40 cm, celk. výš. 37 cm, hl. 30 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: b2
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Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 
a ozdobenými linkou mezi oblouny. Nahoře na tenké lince 
zavěšen pás rostlinného stonku s listy a květy. Na boku reliéf 
řeholníka s patriarchálním křížkem v pravé ruce a knihou a visí
cím růžencem v levé ruce, stojí na soklíku (snad sv. Metoděj). 
Na protější straně nápis v 3 řádcích:
NÁKLADEM POČESTNÉ OBCE SUCHANSKE, WYZNACENY BYLI.
GEGOSSEN IM JAHRE 1849 VON CARL BELLMANN
K. K. HOFGLOCKENGIESSER IN PRAG.
[Nákladem počestné obce suchánské vyznačený (tj. pořízeny) 
byly. Ulit v roce 1849 Karlem Bellmannem, c. k. dvorním
zvonařem v Praze]
Věnec oddělen dvěma linkami. Na věnci hrana. Níže po obvodu 
pásek svlačcovitého stonku s listy a květy.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon dostala farnost po 1. světové válce jako náhradu za zvony
rekvírované. Snad pochází z kaple Nejsv. Trojice v obci Suchá 
u Jihlavy. Nápis je pak ve smyslu, že zvon (možná spolu 
s druhým) byl pořízen a proveden nákladem obce Suchá.

zvon

Hodinový cimbáL

Datace: konec 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 22 cm, celk. výš. 29 cm, 
hl. 19 cm, tl. věnce 2,1 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Věnec
oddělen trojicí linek.
Zavěšen nevýkyvně, slouží k odbíjení hodin.

Datace: po roce 1945
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 32 cm, hl. 12 cm, tl. stěny 0,9 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Bez koruny.
Zavěšen v prostoru věže.



199

Zámek

VĚtrNÝ jeNÍKOV

Hodinový cimbáL větší

Hodinový cimbáL menší

Hodinový cimbáL

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 45 cm, hl. cca 18 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Bez koruny. 
Kolem dolního okraje obloun.
Hodinový cimbál není zavěšen, je uložen v patře pod věží.

Datace: přelom 20. a 21. století
Výrobce: neznámý (dodala firma Elekon z Vyškova)
Materiál: bronz
Rozměry: prům. cca 33 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Bez koruny.
Dolní okraj zesílen.
Zavěšen nad menším hodinovým cimbálem v otevřené
konstrukci na střeše nádvorní věže s hodinami.

Datace: přelom 20. a 21. století
Výrobce: neznámý (dodala firma Elekon z Vyškova)
Materiál: bronz
Rozměry: prům. cca 25 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Bez koruny.
Dolní okraj zesílen.
Zavěšen pod větším hodinovým cimbálem v otevřené
konstrukci na střeše nádvorní věže s hodinami.
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Zvonička

kaPLe

VĚŽNiCe

VĚŽNiČKA

zvon

zvon

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ IV)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 36 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře 
dstupnění. Plášť hladký, tvar protáhlý homolovitý. 
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním
elektromotorem.

Datace: kol. roku 1943
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 39 cm, celk. výš. 32 cm, hl. 28 cm, 
tl. věnce 2,8 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře 
a na boku po obvodu vyryty dvojice linií.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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kosteL sv. Jakuba 
staRšíHo

VĚŽNiCe VÍLANeC

VĚŽNiČKA

zvon

zvon

Datace: 1565
Výrobce: Jiří Gleixner, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 77,3 cm, celk. výš. 72 cm, hl. 55 cm, tl. věnce 6,2 cm
Hlavní tón: cis2
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 
a zdobenými dolů otevřeným pletencem v linkách. Na čepci dvojice
linek. Nahoře v dvojicích linek nápis (reformační heslo) raně
humanistickou kapitálou (jako dělicí značky užity  tlapaté kříže 
a  část z reliéfního pásu):
 VERBVM  DOMINI  MANET  INET  TERNVM  AMEN  
GK  1565 
[Slovo Páně zůstává na věky. Jiří konvář 1565] (Iz 40,8; Lk 21,33; 1 P
1,25)
Pod tím ornamentální pás (ďáblí hlavičky do stran rozvité dračími 
krky vybíhajícími do hlav, otočených zpět k hlavičce, a ovíjenými 
kolem prohnuté ostrve, dole liliovité výběžky). Na boku kulatá 
plaketa se sv. Bernardinem Sienským na kazatelně, dole kolem něj 
posluchači, vlevo u něj Kristův monogram „ihs“ (proveden gotickou 
minuskulou) v zářícím slunci. Na protější straně obdélná plaketa s blíže neurčenou figurou s pozdviženou 
pravicí, v levé ruce s holí, s vlající bederní rouškou, dole římská III. Věnec oddělen linkou v tenčích linkách. 
Kolem dolního okraje hladká obruba.
Autorství potvrzuje monogram GK (Girg Kandler = Jiří Konvář) v nápise.
Na boku dle šablony bílou barvou číslo z rekvizice 2. světové války, které zvon dostal v centrální sběrně 
v Praze-Libni (P/P 6703).
Zavěšen na staré dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1545
Výrobce: Adam, Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 67,3 cm, celk. výš. 62 cm, hl. 48 cm,
tl. věnce 5,1 cm
Hlavní tón: dis2
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Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu
kříže a zdobenými po stranách dvojlinkami a ve středu 
oblounem mezi dvojlinkami. Nahoře v dvojicích linek
nápis (reformační heslo) raně humanistickou kapitálou 
(jako dělicí znaménka užity  lilie):
ANNO  DOMINI  MO CCCCCO XXXXXO V  VERBVM 
 DOMINI  MANET  IN  ETERNVM  ADAM 
[Léta Páně 1545. Slovo Páně zůstává na věky. Adam] 
(Iz 40,8; Lk 21,33; 1 P 1,25)
Písmena N retrográdní. Písmeno V v dataci otočeno 
o 180° (nejde o sedmičku starého typu). Pod tím pás 
zavíjeného rozvilinového ornamentu s proplétanými 
stonky. Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje 
hladká obruba.
Zavěšen na staré dubové hlavě. Ruční zvonění.

Zvonička

VOLeVČiCe

zvon

Datace: 1789 
Výrobce: František Vaněk, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 30 cm, celk. výš. 32 cm, hl. 23 cm, 
tl. věnce 2,4 cm
Hlavní tón: e3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním
okraji hrana. Nahoře na tenké lince pásek se vztyčený
mi konchami s volutovými vlnami po stranách, pod ním
nápis, sevřený shora dvojicí linek, zdola linkou (jako 
dělicí znaménka užity  ručička a  tečky na střední 
linii; E retrográdní):
 GOS  MICH  FRANSZ  WANNECK  IN  IGLAV
 1789
[Ulil mne František Vaněk v Jihlavě 1789]
Na boku reliéf sv. Jana Nepomuckého (netypické zobrazení, jak hledí na krucifix pozdvižený pravou rukou,
v pozadí u nohou most). Po stranách k reliéfu připojeny rostlinné snítky. Na protější straně reliéf Panny 
Marie s Ježíškem na oblacích (na způsob staroboleslavského Palladia), v dolní části reliéfu terén z části 
rostlinného pásu a po stranách připojeny rostlinné snítky. Věnec oddělen silnou linkou v linkách. Na věnci 
linka. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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Zvonička

kosteL sv. vavřince

VrŽANOV

VYsKYtNÁ 
NAD jiHLAVOU

zvon

zvon

Datace: 1919
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf 
Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 39 cm, celk. výš. 37,5 cm, hl. 32 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře naznačená 
linka a pod ní nápis (do hloubky): R. MANOUŠEK 
A SPOL. BRNO 1919.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1587
Výrobce: Jiří Gleixner, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 100 cm, celk. výš. 83 cm, hl. 67 cm, 
tl. věnce 7,4 cm
Hlavní tón: a1
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu 
kříže a zdobenými silným provazcem uzavřeným v dvo-
jitých linkách. Od středního sloupku čtyři žebérka (při 
nepárových uchách). Nahoře shora dvě linky, nápisová 
páska, linka, pás s ornamentikou (arabeskový motiv  



204

s hlavami a zavíjenými šlahouny), plochá dvojlinka, druhá 
plochá dvojlinka a na ní zavěšený pás palmetových lístků. 
Nápis kapitálou (některá počáteční písmena větší, v pře-
pise značeno tučně). Jako dělicí znaménka užity  tlapatý 
kříž,  tečky na střední linii a  šestičetné kvítky):
 EN  EGO  CAMPANA  NVNQVAM  DENVNCIO  
VANA  LAVDO  VERVM  DEVM  PLEBEM  VOCO  
CONGREGO  CLERVM  GIRG  GLEISSNER  15  87
[Ejhle já, zvon, nikdy nezaznívám marně, chválím pravého 
Boha, svolávám lid, shromažďuji kněžstvo. Jiří Gleixner 
1587]
Na boku reliéf Kalvárie: Ukřižovaný s výraznou bederní 
rouškou a svatozáří v podobě čtyřcípé hvězdy. Po jeho 
stranách Panna Maria (po pravici) a sv. Jan Evangelista. 
Kříž ani světci nestojí na terénu. Na kříži nahoře titulus 
crucis (INRI; písmeno N retrográdní). Na protější straně 
reliéf sv. Vavřince, v úrovni jehož hlavy po stranách mo-
nogram S L (Sanctus Laurentius = Svatý Vavřinec). Světec 
zobrazen jako muž s plnovousem, v levé ruce přidržuje 
knihu, u pravé nohy má postaven rošt. Vychází ze star-
ších, gotických vzorů: původně šlo o reliéf sv. Jakuba 
Menšího, jehož atribut (valchářská hůl) byl přepracován 
do podoby roštu. Pod světcem monogram (písmena od-
dělována  kvítky):
 M  P 
Pod tím renesanční štítek, v němž dva zkřížené kluky, 
opeřením dolů. Zřejmě monogram a znak donátora zvo-
nu nebo patrona kostela. Věnec oddělen dvojlinkou uza-
vřenou v tenčích linkách. Kolem dolního okraje hladká 
obruba.
Zavěšen na staré dubové hlavě. Ruční zvonění.

zvon

Datace: 1473
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 74 cm, celk. výš. 68 cm, hl. 53 cm, 
tl. věnce 5,7 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže a zdobenými dolů otevřeným, 
řetězovitým pletencem složeným z užších, 
neutažených pramenů. Od středního sloupku čtyři
žebérka (při nepárových uchách). Nahoře ve 
dvojicích linek nápis gotickou minuskulou (jako 
dělicí znaménka užity  kříž,  sedící lev zpříma
hledící,  routa se zavinutými výběžky nahoru 
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Zvon neJsvětěJší tRoJice

a dolů, v podobě paragrafu,  rostlinná snítka 
a  kráčející ježek):
a  d  m  cccc  lxxiii  s  matheus 
iohannes  marcus  slucas   lorencius 
[Léta Páně 1473. Sv. Matouš, Jan, Marek, 
sv. Lukáš, Vavřinec]
V nápise použita písmena z dvou různých sad 
(jedna pro dataci a jméno světce mučedníka, 
druhá pro jména evangelistů). Věnec oddělen 
dvojicí plastických linek. Kolem dolního okraje 
hladká obruba.
Formulářem nápisu a celkovým ztvárněním je 
podobný zvonům v Kněžicích (1475), u Sv. Jakuba 
v Jihlavě (1481) a Petrovicích (bez data), a snad 
je od stejného kovolitce. Symboly lva a ježka ve 
funkci dělicích znamének by mohly snad nazna-
čovat, že tento zvonař sídlil v Jihlavě.
Zavěšen na staré dubové hlavě. Ruční zvonění.

kosteL neJsvětěJší tRoJice

VYsOKÉ stUDNiCe

Datace: 1970
Výrobce: Franz Peter Schilling, Apolda (Německo)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 78,5 cm, celk. výš. 77 cm, hl. 59 cm, 
tl. věnce 5,5 cm, hm. 284 kg
Hlavní tón: h1
Popis: Koruna s čtyřmi uchy uspořádanými na půdorysu kříže 
a zdobenými oblouny. Nahoře nápis (jako dělicí znaménko 
užita  tečka na střední linii):
S  TRINITAS VNVS DEVS MISERERE NOBIS
[Svatá Trojice, jediný Bože, smilujte se nad námi]
Pod začátkem nápisu natěsno berličkový kříž. Pod ním 
(o něco vlevo) nad věncem kulatá zvonařská značka 
s opisem:
GOSSEN MICH FRANZ SCHILLING SÖHNE IN APOLDA
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V poli kroužek s výběžky (do štítu), přes nějž značka
v podobě blesku, středem z kruhu vybíhá kříž, po jehož 
stranách:
A. --- D.
19 --- 70
Pod tím do půlkruhu:
LIBERA NOS DOMINE
[Ulili mne v Apoldě synové Franze Schillinga]
[Léta Páně 1970]
[Osvoboď nás, Pane]
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Zvon sv. cyRiL a metoděJ

Zvon maRia

Datace: 1970
Výrobce: Franz Peter Schilling, Apolda (Německo)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 69 cm, celk. výš. 68 cm, hl. 52 cm, 
tl. věnce 4,5 cm, hm. 194 kg
Hlavní tón: cis2
Popis: Koruna s čtyřmi uchy uspořádanými na půdorysu 
kříže a zdobenými oblouny. Nahoře nápis (jako dělicí 
znaménko užita  tečka na střední linii):
SS  CYRILE A METODĚJI PROSTE ZA NÁS
[Svatá Trojice a jediný Bože, smilujte se nad námi]
Na boku velký reliéf sv. Cyrila a Metoděje. Proveden na 
způsob středověkého způsobu výzdoby zvonů, kdy se 
reliéf vyryje do vnější formy a po odlití vznikne kontu
rovaný obraz. Pod začátkem nápisu natěsno berličkový 
kříž.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

Datace: 1719
Výrobce: Zikmund Kercker, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 58,5 cm, celk. výš. 54,5 cm, hl. 42 cm, 
tl. věnce 4 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými 
na půdorysu kříže. Nahoře pás barokního rozvilinového 
ornamenu (přesahující na čepec), pod tím nápis 
v 2 řádcích, sevřený shora a zdola linkou a dělený linkou 
(v obou řádcích začíná  ručičkou):
 S: MATER DEI ORA PRO NOBIS
 A: 1719 GOSS MICH SIGMUND KERCKER
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zvon

zvon

[Svatá Matko Boží, pros za nás]
[Roku 1719 mne ulil Zikmund Kercker]
Devítka v letopočtu do zvonu vyryta. Pod nápisem pás 
barokních segmentů s maskarony (střídavě mužským 
a ženským) vsazovanými do páskové ornamentiky. Na boku
reliéf Panny Marie s rukama sepjatýma v modlitbě, stojící 
na půlměsíci (Immaculata). Na protější straně Kalvárie: 
Ukřižovaný, po stranách kříže Panna Maria a sv. Jan 
Evangelista, na kříži nahoře titulus crucis (INRI). Věnec 
oddělen linkou, oblounem a prožlabenou lištou v tenkých 
linkách. Dole dvě linky.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

Zvonička

Zvonička

VYsOKÉ stUDNiCe

VYstrČeNOViCe

Datace: 1918–1920
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 36 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová).
Zvon připsán dílně R. Manouška na základě tvaru koruny 
a profilu stěny zvonu.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1. polovina 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
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Rozměry: prům. 19,4 cm, celk. výš. 16,5 cm,
hl. 12,8 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění.

kaPLe Panny maRie

Zvonička

zÁBOrNÁ

zADNÍ VYDŘÍ

Datace: 1918
Výrobce: Bedřich Hampl, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 34,5 cm, výš. 26 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře na
tenké lince pás vztyčených palmetkových litů. Pod 
tím v linkách nápis (s chybnou diakritikou):
LITY OD BEDŘ: HAMPLA V JÍHLAVĚ 1918.
Pod tím zavěšen pás rostlinných rozvilin. Na boku 
reliéf Panny Marie s korunou a žezlem, s malým 
Ježíškem v náručí, stojící na půlměsíci (Assumpta). 
Věnec oddělen trojicí linek, na spodní z nich zavěšen 
pás nespojitých stylizovaných květů vybíhajících do 
volutového stočení.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním 
motorem.

zvon

zvon

Datace: kol. roku 1943
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 32,2 cm, celk. výš. 26,5 cm, hl. 22,2 cm, 
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Zvonička

kaPLe

zBiLiDY

zBiNOHY
zADNÍ VYDŘÍ

zvon

zvon

tl. věnce 2,3 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře dvojice vyrytých
linií, další tři linie na boku. Pod věncem stupínek. Kolem 
dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: kol. 1918--1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ III)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 40 cm, výš. 31,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře 
odstupnění. Plášť hladký, tvar protáhlý homolovitý. 
Na bocích doplněny nápisy (do hloubky): v obdélníku 
1918 a na protější straně monogram JH. Na dolním okraji 
zvlnění.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1947
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 38 cm
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Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ. 1947.
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

kaPLe sv. FLoRiána

kaPLe navštívení
Panny maRie

zBOrNÁ

zDeŇKOV

zvon

zvon

Datace: kol. 1918--1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko 
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 38 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Věnec oddělen 
dvojicí linek.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Perner, národní správa, České 
Budějovice-Suché Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 33,7 cm, celk. výš. 32 cm, hl. 25,5 cm, 
tl. věnce 2,3 cm

Foto: Jiří Kacetl
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 kosteL sv. maRkÉty

zHOŘ

Zvon sv. vavřinec

Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nad věncem nápis (do hloubky):
AVE MARIA
Na protější straně zvonařská značka, používaná znárodněným Pernerovým zvonařstvím v období 1946–1952 
(do kruhu vepsaný stylizovaný zvon ve věži), pod níž nápis v 2 řádcích:
L. P.
1946
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1515
Výrobce: Jan ml., Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 84,8 cm, celk. výš. 78,8 cm, 
hl. 62,5 cm, tl. věnce 6,5 cm, hm. 332 kg
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže a zdobenými dolů otevřeným 
pletencem uzavřeným v provazcích. Nahoře 
v dvojicích linek nápis gotickou minuskulou (jako 
dělicí znaménka užity  tlapaté kříže a  dvojité 
pětičetné rozety):
 LetA  bozio  tisytO  pyetistO  patnastO 
 tentO  zwon  kmylemv  kswatemv  
wawryncy  dokrasonycz
[Léta Božího tisícího pětistého patnáctého tento
zvon k milému k Svatému Vavřinci do Krasonic]
Věnec oddělen dvojicí linek. Dole dvojlinka.
Zvon připsán Janu mladšímu z Velkého Meziříčí 
na základě doby vzniku, shody písma a dělicích 
znamének a celkového ztvárnění (je analogický
signovanému zvonu z roku 1515 z kostela Matky 
Boží v Telči). Nápis svědčí o tom, že byl lit pro 
Krasonice a v minulosti tam býval zavěšen.
Zavěšen na staré dubové hlavě datované vyřezaným 
letopočtem 1856.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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Zvon sv. maRkÉta

zvon

Zvon umíRáček

Datace: 1452
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 70 cm, celk. výš. 70,5 cm, hl. 51,1 cm, 
tl. věnce 5,6 cm, hm. 192 kg
Hlavní tón: es2
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu
kříže a zdobenými dvojicí svislých rýh. Nahoře ve
dvojicích linek nápis gotickou minuskulou (začíná  
reliéfkem s hlavou Páně, jako dělicí znaménka užity  
routy na střední linii):
 lvcas  marcvs  mathevs   iohannes  
a  d  m  cccc  l ii  s  margaretha
[Lukáš, Marek, Matouš, Jan. Léta Páně 1452. Sv. Markéta]
Věnec oddělen dvojicí linek. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Úvodní reliéfek s hlavou Páně se shoduje se zvonem v Kněžicích (1475).
Není jisté, že zvon má původní korunu. Koruna se základnou (rozměrově odlišnou od seříznutého základu na
čepci) je oddělena od zvonu, čepec je na několika místech provrtán a provlečeny šrouby (nýty) k jejímu 
upevnění. Možná jde o opravu koruny, která byla v minulosti poškozena.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1888
Výrobce: Bedřich Hampl, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 20,2 cm, celk. výš. 19,6 cm, hl. 13,3 cm, 
tl. věnce 1,5 cm
Hlavní tón: c4
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými 
na půdorysu kříže. Na horním okraji hrana. Nahoře 
v linkách nápis:
GEG: V. FR: HAMPL IN IGLAU 1888
[Ulit Bedřichem Hamplem v Jihlavě 1888]
Věnec oddělen linkou. Na věnci obloun.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Zvonička

zVOLeNOViCe

Datace: 1724
Výrobce: jihlavská dílna (?)
Materiál: zvonovina
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zvon

zvon

Rozměry: prům. 28,7 cm, hl. 21,5 cm, tl. věnce 2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře 
v linkách nápis (začíná  ručičkou a  křížem, končí 
 tečkou na střední linii):
  D: T: H: B: M: S: M: A: 1724 
Pod ním pás drobných liliovitých výběžků zavěšených
na tenké lince. Věnec oddělen trojicí linek. Dole 2 linky.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Zvonička

kosteL sv. vácLava

ŽAteC

ŽDÍreC

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Perner, národní správa, České 
Budějovice-Suché Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 36 cm, výš. 31 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku nad věncem
zvonařská značka, používaná znárodněným Pernerovým 
zvonařstvím v období 1946–1952 (do kruhu vepsaný 
stylizovaný zvon ve věži), pod níž nápis v 2 řádcích:
L. P.
1946
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1620
Výrobce: Lukáš Gleixner, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 90 cm, celk. výš. 82,5 cm, hl. 63,4 cm, tl. věnce 6,7 cm
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Hlavní tón: h1
Popis: Koruna se šesti uchy, zdobenými silným provazcem 
v dvojlinkách, uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře 
linka, v linkách pás s antickými múzami v podobě dětí,
na lince zavěšený pás trojúhelných lístků. Ze sady celkem
devíti múz, od norimberského zlatníka a medailéra 
Petera Flötnera (1485–1546), zvonař vybral pětici 
postaviček s hudebními nástroji. Opakuje se (zleva): 
Melpomené (zpěvák s kancionálem), Erató (violista – 
hráč na chordofon), Polyhymnia (loutnista), Terpsichoré 
(harfista) a Euterpé (pištec-šalmajista, s varhanním 
portativem v pozadí). Na boku nápis v 9 řádcích:
A(NN)O 1620 HABEN ALLE PFAR
KINDER DIESER KIRCHEN SEHER-
LIS GEGENWERTIGE GLOCKE
GOTT ZV EHREN, DEM GOTTES-
HAVS ZVR ZIERD IHNEN
SELBST ZVR ERMVNTERUNG
GOTSELIGER ANDACHT GIESSEN
LASSEN: ALS H. MARTIN LIBEZEIT
PFARR ALHIER.
[Roku 1620 dali tento nový zvon ulít k poctě Boha, 
k ozdobě Božího domu a sami sobě, aby je zval 
k zasvěcené pobožnosti, všichni farníci tohoto kostela, 
když tu byl farářem Martin Libezeit]
Pod tím polopostava faráře jako prostovlasého, vousaté
ho muže, levicí k tělu tisknoucího knihu. Pro reliéf zvonař 
využil upravenou figuru sv. Jakuba Staršího, použitou 
např. na jeho velkém zvonu z roku 1603 pro svatojakubský
kostel v Telči. Po stranách reliéfu ve výši krku monogram 
M --- L (= Martin Libezeit). Na boku na protější straně ve
vavřínovém věnci reliéf Kalvárie (Ukřižovaný, vlevo Panna
Maria, vpravo sv. Jan Evangelista). Pod tím veršovaný nápis 
v 4 řádcích:
LVCAS GLEIXNER KANDLER
GAS MICH YM 1620 YHAR
DA HER DANIEL POLICZER
AMPTMAN WAR.
[Ulil mne v roce 1620 konvář Lukáš Gleixner, když byl (vyšším) úředníkem pan Daniel Policzer]
Na boku v mezilehlé ose (napravo od Kalvárie) ve vavřínovém kruhu reliéf s výjevem Ježíšova narození
v Betlémě (dítě ležící v jesličkách, po levé straně stojí sv. Josef, po pravé straně klečí Panna Maria, 
u jesliček též býček a oslík a klečící adorující anděl, na obloze betlémská hvězda). Na protější straně 
v témž kruhu reliéf s výjevem Ježíšova zmrtvýchvstání. Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje 
hladká obruba. Všechny reliéfy minuciózně provedeny.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

zvon
Datace: 1943
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
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zvon

Materiál: zinek
Rozměry: prům. 47,4 cm, celk. výš. 44,8 cm, hl. 36,2 cm, tl. věnce
3,3 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis v 2 řádcích 
(podložen, je neznatelně výše):
R. MANOUŠEK A SPOL: BRNO.
1943.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění. Zevně kladivo k odbíjení
hodin.

Zvonička

ŽDÍreC

Datace: 1921
Výrobce: Bedřich Hampl, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 35,3 cm, hl. 24,5 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře reliéfní 
pás vztyčených makovicovitých děrovaných laloků. Pod 
tím v linkách nápis:
GEGOSSEN VON FR HAMPL IGLAU 1921
[Ulit Bedřichem Hamplem, Jihlava 1921]
Pod tím reliéfní pás zavěšených makovicovitých 
děrovaných laloků, vybíhajících do trojlístků. Na boku
pás předělen reliéfem Ukřižovaného na kalvárském 
pahorku (u paty kříže lebka se zkříženými kostmi). Na 
protější straně reliéf sv. Jana Křtitele. Věnec oddělen 
náznakem dvou linek a linkou. Na věnci linka.
Na boku zbytek rekvizičního nápisu červenou barvou 
v 3 řádcích (BEZ. IGLAU / GEM. SELENZ / – II).
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění. Zřízeno též 
odbíjení hodin elektromagnetickým kladívkem zevně.
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Okres JIHLAVA

RADEK LUNGA       RADIM GONDA        KAREL MALÝ       PETR VÁCHA

Kniha Zvony na Vysočině je kompletní katalogo-
vý soupis zvonů a hodinových cimbálů na území 
okresů Havlíčkův Brod, Jihlava a Žďár nad Sá-
zavou. Do katalogu byly zahrnuty všechny zvony  
a hodinové cimbály, nacházející se v kostelech (ve 
věžích hlavních i sanktusových), samostatně stojí-
cích zvonicích, kaplích, obecních kapličkách a zvo-
ničkách, zámeckých a radničních hodinových vě-
žích, hasičských zbrojnicích, výjimečně i ve střešních 
vížkách soukromých objektů. Publikace obsahuje  
i zvony uložené ve sbírkách muzeí na Vysočině.

Dokumentace zvonů zahrnula zjištění jejich roz-
měrů a materiálu, z něhož jsou vyrobeny, časové 
a autorské zařazení, přepis a popřípadě překlad 
všech nápisů, popis výzdoby a určení hlavního 
tónu. Všechny zvony obsažené v katalogu dopro-
vází aktuální obrazová dokumentace, pořízená na 
místě.

Odborný soupis zvonů v podobném rozsahu do-
sud nebyl v České republice (a ani v okolních ze-
mích) proveden. Katalog obsahuje zvony z 14. až 
21. století, poskytuje plastický obraz dochovaného 
bohatství zvonařských památek a zároveň svědčí  
o neúnavných snahách farností, měst a obcí zacelit 
ztráty všech válečných rekvizic. Vůbec poprvé byla 
bližší pozornost věnována i zvonům poválečným 
a zvonům z šedesátých a sedmdesátých let, které 
se, jak čas plyne, stávají významnými historickými 
svědky doby.

Kniha je určena široké čtenářské obci: historikům  
a vlastivědným pracovníkům, historikům umění, 
etnografům, muzejníkům, pracovníkům památko-
vé péče, majitelům a správcům zvonů, ale i nej-
širšímu okruhu všech zájemců o regionální dějiny  
a kampanologii.

Všechny tři okresy jsou na zvony velmi bohaté – 
celkem bylo zdokumentováno a popsáno více než 
1 260 dochovaných zvonů a 150 hodinových cim-
bálů – a tvoří příhodnou základnu pro bližší pozná-
ní dějin zvonařství v Čechách i na Moravě.
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