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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 aktuál-
ně nacházejí v kraji Vysočina. Z praktických důvodů je rozdělena do samostatných částí po jednotlivých 
okresech; publikovány takto jsou informace o zvonech z okresů Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sá-
zavou. Zvony z okresů Pelhřimov a Třebíč budou dokumentovány a odborně zpracovány v následujících 
letech. Kniha je určena jak odborníkům – kampanologům, historikům, historikům umění, pracovníkům 
památkové péče apod., majitelům a správcům zvonů, tak i nejširšímu okruhu zájemců o historii a kam-
panologii. Skutečnost, že je kniha určena široké čtenářské obci, přirozeně ovlivnila podobu obsahu  
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 
Ministerstvo kultury v rámci programu NAKI II (č. projektu DG18P02OVV056). Realizaci projektu prová-
dělo 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 
zvonům a souhlasili s jejich dokumentací. Poděkování proto patří zejména všem církvím, správcům 
farností, správcům kostelů a kaplí, farářům, pracovníkům obecních úřadů, dobrovolným hasičům, mu-
zejníkům a jiným, kteří autorům věnovali svůj čas a byli často ochotni s nimi i dokumentaci v náročných 
podmínkách 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, kte-
ré přispěly k vylepšení obsahu publikace, autoři děkují i odbornému recenzentovi Františku Johnovi.

Do katalogu okresu Žďár nad Sázavou byly zahrnuty všechny existující zvony a hodinové cimbály, na-
cházející se v kostelech (ve věžích hlavních i sanktusových), kaplích, obecních kapličkách a zvoničkách, 
zámeckých a radničních hodinových věžích, hasičských zbrojnicích, výjimečně i ve střešních vížkách 
soukromých objektů. Publikace zahrnuje i zvony ve sbírkách muzeí na Vysočině. Stanoviště, v nichž se 
dnes zvony, převážně vinou válečných rekvizic, nenalézají, nejsou do katalogu zahrnuta (na Žďársku je 
jich pouhých 12 z celkového počtu 352 zvonových stanovišť, tedy jen něco přes 3 %).

Do katalogu nebyly také zahrnuty tři zvony, které jsou sice zapsány do Ústředního seznamu kulturních 
památek České republiky, ale při ověření na místě nebyly nalezeny a dnes jsou nezvěstné. Fotografie 
těchto zvonů nebyly kvůli nepřístupnosti během tehdejší dokumentace památkovou péčí pořízeny:
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z v o n y  n a  v y s o č i n ě  •  o k r e s  Ž ď á r  n a d  s á z a v o u

1) Zvon (rejstř. č. 98533/37-119494) z kaple v Sazomíně, který je na evidenčním listu z roku 1964  
(a 1976) popsán jako ocelový zvon cca z roku 1860, o hmotnosti cca 60 kg, jenž má nahoře nápis a na 
boku pravděpodobně reliéfy. Při průzkumu roku 2020 zvon nebyl nalezen. Ve vížce kaple je dnes ocelo-
vý zvon z roku 2013.

2) Zvon (rejstř. č. 98301/37-111068) z kaple ve Svařenově, který je na evidenčním listu z roku 1964  
(a 1976) popsán jako rokokový zvon o hmotnosti cca 20 kg, z roku 1794 od Františka Vaňka v Jihlavě, 
jenž má na boku reliéf Panny Marie s Ježíškem v náručí a sv. Floriána. Na věnci byl pás stylizovaných 
rokají a pod ním nápis: TENTO ZWONEK DALA DELAT WOBES CANOWSKA 1794. Při průzkumu roku 2021 
zvon nebyl nalezen. Ve vížce kaple je dnes zvon z roku 1969.

3) Zvon (rejstř. č. 98503/37-119447) z vížky objektu popsaného jako „bývalá kaple, dnes skladiště mlý-
na“ ve Vříšti (v blízkosti čp. 2, bývalého šichtmistrovského úřadu), který je na evidenčním listu z roku 
1964 (a 1976) popsán jako „neobyčejně kvalitní zvonařská práce známé brněnské rodiny“. Šlo o zvon  
o hmotnosti cca 40 kg, z roku 1789 od Klementa Stechera v Brně, jenž má nahoře nápis: ORA PRO NO-
BIS S. WENDELINVS, pod ním zavěšen pás rokajového ornamentu. Na boku je reliéf sv. Vendelína s holí  
a kravkou, na protější straně zvonařská značka: kartuše, v níž je nápis: C. S. IN BRIN 1789. Při průzkumu 
zvon nebyl nalezen, vížka je prázdná.

Katalog neobsahuje ani tři ocelové zvony, ulité v podniku ŽĎAS, o jejichž existenci víme z dobových 
materiálů, ale nepodařilo se je nikde nalézt. Jsou to dva zvony (o hmotnosti 90 kg) ulité roku 2001 k 
výročí 50 let od zahájení výroby v podniku ŽĎAS a darované pravděpodobně žďárským kostelům. Třetí 
je zvon (70 kg) ulitý roku 2002 k výročí 50 let od zahájení výuky v místním středním odborném učilišti 
(SOU strojnické).

Jen v tomto úvodu zmiňujeme též bronzový fragment rekvírovaného zvonu, údajně pocházející z kostela 
Povýšení Svatého kříže v Uhřínově, a nalézající se v soukromém majetku v Geršově (čp. 4). Jde o střep 
(12 × 11 cm) z horní části zvonu (dolní linka z nápisové pásky, pod ní vavřínový pásek, popř. jeho část, 
na němž zavěšen květinový feston s ovocem) z 2. čtvrti 19. století od Karla Stechera v Brně.

Terénní výzkum a dokumentaci zvonů prováděli Radim Gonda (okresy Jihlava a Žďár nad Sázavou), Ka-
rel 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). Vzhledem k často náročným podmínkám při měření je třeba přepokládat, že přes-
nost 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 (Lukáš Gleixner, Vojtěch Hiller); v případě zahraničních osob 
jsou ponechána v originále (Franz Peter Schilling). Uvádíme tyto rozměry zvonu: průměr (prům.), celko-
vá výška i s korunou (celk. výš.), hloubka, tj. vnitřní výška, měřená odspoda k čepci (hl.), a tloušťka věn-
ce (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 nepřístupnosti nešlo zvon spolehlivě změřit. U mnoha zvonů se podařilo poří-
dit krátkou nahrávku a provést analýzu zvuku (poslechem a s využitím počítačového programu Wavanal, 
nahrávky analyzovali Petr Janda, Radek Lunga a Petr Vácha). V tom případě uvádíme hlavní tón zvonu 
nebo hodinového cimbálu.

Zvon popisujeme odshora počínaje korunou. „Nahoře“ znamená v oblasti pod horním okrajem, „na 
boku“ nebo „na čelní (popř. protější) straně“ znamená na stěnách (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 
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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 přepisu nápisu označují, že znění je nejisté. 
Trojice spojovníků (---) označuje přerušení nápisu samostatným reliéfem. Na samostatném řádku pod 
nápisem je v hranatých závorkách překlad nápisu, popř. transkripce do dnešního 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.

Katalog zahrnuje celkem 544 zvonů a 48 hodinových cimbálů. Nejstarší zvony nejsou datovány a po-
cházejí už z 14. století: jsou to zvony v Sulkovci (1300–1325) a Bukově (kolem roku 1350), oba s ma- 
juskulními latinskými nápisy. Zvon z Mostiště (datovaný rokem 1419) má nápis již v gotické minuskule, 
obsahující kromě latinské datace také krátkou německou modlitbu. Je-li letopočet správný, pak jde  
o poměrně časné užití němčiny, která jinak do nápisů v širší míře proniká až v druhé polovině 15. století. 
Následuje dalších 31 gotických zvonů s minuskulními nápisy. V regionu Žďárska jsou zastoupeny vý-
znamné brněnské a velkomeziříčské dílny, ale i zvonaři z Kutné Hory a Prahy. S velkomeziříčským Janem 
starším spolupracoval – a do regionu Žďárska přicházel – také královéhradecký zvonař Ondřej Žáček 
(autor zvonu pro Tasov z roku 1483, na němž se společnou prací podílel právě i Jan starší).

Jiří z Brna ulil zvony pro Křoví (1479) a Svratku (1480), jeho brněnský následovník Jeroným Haubic pak 
– nesignované, ale autorsky spolehlivě určené – zvony pro Velkou Bíteš (1503, 1505), Křižanov (1508) 
a Osovou Bítýšku (kolem roku 1510). Z kutnohorské dílny Ondřeje Ptáčka pocházejí dva zvony pro Žďár 
nad Sázavou (1489) a Horní Bobrovou (1490). Pražskou výjimkou v tomto moravském regionu je zvon  
v Dolní Bobrové od Ondřeje z Prahy-Nového Města (1512).

Autory gotických zvonů ne vždy známe, část produkce zůstává autorsky neurčena, a tedy nadále ano-
nymní – to jsou zvony v Osové Bítýšce (60.–80. léta 15. století), Ronově (1476), Velké Bíteši (4. čtvrť  
15. století), Dolní Bobrové (1507), Bukově (1. čtvrť 16. století) nebo Vítochově (1. čtvrť 16. století). Ná-
pis už v kapitálním písmu má nesignovaný zvon v Jámách (1536).

V pojetí výtvarné výzdoby zvonů a ve výběru písma je znát progresivita moravských dílen. Brněnští 
Haubicové už od konce 15. století opouštějí gotickou minuskulu a přecházejí ke kapitálnímu písmu (Je-
roným Haubic, 1508 Křižanov, kolem 1510 Osová Bítýška), o třicet let později tutéž změnu pozorujeme 
u velkomeziříčských dílen (Matěj, 1535 Vítochov).

Velkomeziříčské dílny jsou nejvýznamnějšími dodavateli do žďárského regionu, počínaje osmdesátými lety  
15. století, v dlouhém období následujících sto padesáti let. Jako dobře vypovídající ukázky jejich prací 
(někdy zhotovených společnou rukou) se dodnes dochovaly zvony Jana staršího pro Mostiště (1482), 
Tasov (1483, spolu s Ondřejem Žáčkem), Dalečín (1483), Rudu (po roce 1483), Osovou Bítýšku (1492)  
a Heřmanov (1493), Jana mladšího pro Vojnův Městec (1505 a 1534), Heřmanov (1516 a 1534), Prosetín 

zVONY A zVONAŘi 
NA žďÁrsKu
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(1534) a Radešínskou Svratku (1534), Matěje pro Věžnou (1525), Bystřici nad Pernštejnem (1525–
1530), Osovou Bítýšku (1525–1530), Bukov (1530) a Vítochov (1535), Adama pro Rovečné (1547), 
Horní Bobrovou (1555, spolu s Jakubem), Nové Město na Moravě (1560) a Dalečín (1561), Jakuba pro 
Horní Bobrovou (1555, spolu s Adamem), Pavla pro Dolní Bobrovou (1559 – hodinový cimbál), Šimona 
Vosy pro Mostiště (1589) a Horní Bory (1607) nebo zvony zatím neurčených meziříčských kovolitců pro 
Tasov (1555), Pavlov (1587) či Dolní Bobrovou (1590).

Jako solitérní, ale důležité ukázky prací jiných dílen figurují zvony Václava z Bíteše (1568 – Velká Bíteš) 
a Jana Benešovského (1600 – Jimramov).

Také ve žďárském regionu se prosadili jihlavští zvonaři: od Jiřího Gleixnera je zvon v Netíně (1589), Lu-
káš Gleixner je autorem (ne vždy signovaných, ale spolehlivě určených) zvonů pro Horní Bory (1612), 
Nížkov (1614), Velkou Losenici (1622) a Ostrov nad Oslavou (1631).

V období 17. a 18. století naprosto převažují dodavatelé z Brna: Pavel Streckfuss, Jan Křtitel Melák, 
Zikmund Kercker, Kateřina Kerckerová, Baltazar Fröhlinger, Jan Schlichtinger, Libor Martinů a Klement 
Stecher. Důvodem je především kvalita práce: perfektně zvládnutá výzdoba zvonů, dobré zvukové 
vlastnosti a možnost rychlého dodání v žádané velikosti. Jen ojediněle z této doby nalezneme zvony 
jihlavských zvonařů, a to Kristiána Joachima staršího, později pak Františka Vaňka.

Situace se mírně mění během 19. století, kdy se brněnské dílny Karla Stechera, Klementa Stechera, 
Františka Hillera, Vojtěcha Hillera a Emila Webera o zakázky dělí s Josefem Hilzerem z Jihlavy, zvláště 
poté, co ulil velký soubor zvonů pro Bystřici nad Pernštejnem (1841).

Ve 20. století počet zvonů výrazně redukovaly rekvizice v první i druhé světové válce. Střediskem 
zvonařství na Moravě se na počátku 20. století stalo Brno, kde na činnost Hillerova zvonařství navá-
zal 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 ocelové zvony, od roku 1921 pak už jen bronzové (na Žďársku dochován např. zvon z roku 
1921 ve Skřinářově nebo zvony z roku 1922 v Ujčově a Vrtěžíři). Mezi válkami potřeba doplnění zvonů 
po rekvizicích vedla k rozmachu výroby – několika zvony jsou na Žďársku zastoupeni (až na českobu-
dějovického Rudolfa Pernera ml.) všichni tehdejší významní dodavatelé: Rudolf Manoušek st., Richard 
Herold, Oktáv Winter, Buřil a Riss. Ty doplňuje několik zvonů z posledního období činnosti Hillerova 
zvonařství ve 20. letech a ojedinělé výrobky menších sléváren (Bedřich Hampl, Karel Šilhavý).

Po roce 1945 byla situace odlišná a vyžaduje podrobnější vysvětlení: ze zvonařských dílen, které pře-
šly pod národní správu, byla v provozu ponechána jen slévárna Rudolfa Pernera ml. v Českých Budě-
jovicích-Suchém Vrbném a Rudolfa Manouška ml. v České u Brna. Zvonařství Rudolfa Manouška st.  
v Brně-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 pra-
coval pod vedením Františka Michery pod názvem „První moravská zvonárna v Brně“. V roce 1948 
byly všechny 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 
Pernerův 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 pojmenovaného 
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 kovovýroby do 
Prahy. V podmínkách socialistické výrobní struktury, s technickými podklady odcizenými někdejšímu 
soukromému vlastníkovi, se v Kovolitu stát v následujících deseti letech pokusil kontrolovat odlévání 
zvonů. V období 1953–1963 byly tedy zvony zpravidla označovány „Kovolit – Česká u Brna“. Poté byla 
jejich výroba v České u Brna ukončena.

z v o n y  n a  v y s o č i n ě  •  o k r e s  Ž ď á r  n a d  s á z a v o u
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Poválečné zvony, lité převážně v brněnských dílnách až do ukončení výroby v Kovolitu roku 1963, tvoří 
významnou část (17 %) všech zvonů na Žďársku. Zaujmou mimo jiné nápaditostí a osobitostí nápisů, 
které často musely nahradit reliéfní výtvarnou výzdobu, a dokládají, že tradice lití zvonů ani v těžkých 
letech komunistického režimu nezanikla.

V období politického uvolnění koncem 60. let 20. století polevila i perzekuce církví a veřejného cír-
kevního 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 „putujícího 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 odlévání spolupracovali místní dobrovolní-
ci. Z období 1967–1970 na Žďársku nalézáme 42 zvonů signovaných „R. Manoušek – G. Knos“, popř. 
„G. Knos – R. Manoušek“ (některé podepsané a lité jen G. Knosem), a ulitých v různých farnostech  
v dočasně zřizovaných dílnách: v Křižanově (1967), Žďárci u Tišnova (1967–1969), Měříně (1968), 
Blížkovicích (1968), Letovicích (1969) nebo Martinicích u Velkého Meziříčí (1969–1970).

Jedna z prvních těchto dočasných dílen vznikla v Křižanově, kde byl od roku 1966 farářem P. Metoděj 
Kotík. Ve farní stodole tu byly ulity tři zvony pro místní kostel, posvěcené 24. září 1967. Ve stejném 
roce byla v nedalekém Žďárci (okr. Brno-venkov) zřízena dílna v kolně Františka Chmelíčka a byly v ní 
ulity i dva zvony pro žďárecký kostel, posvěcené 22. října 1967. Žďáreckým farářem byl od roku 1964 
P. František Kolář. Zatímco v Křižanově byla dílna zrušena, ve Žďárci se pod vedením Rudolfa Ma-
nouška a Gabriela Knose zvony lily ještě další dva roky. V Martinicích byly zvony lity ve stodole Aloise 
Drápely a v rámci Žďárska představují více než polovinu z celkového počtu zvonů vzniklých spoluprací 
R. Manouška a G. Knose.

V období 1971–1973 se ve Žďárci na zvonařskou činnost Rudolfa Manouška a Gabriela Knose rozhodl 
navázat farář František Kolář ve spolupráci se svou hospodyní Annou Gožďálovou (zvony nesou signa-
turu „Ulila A. Gožďálová, dr. F. Kolář ve Žďárci u Tišnova“), která předtím spolu s dalšími žďárecký-
mi občany brigádně vypomáhala Rudolfu Manouškovi a Gabrielu Knosovi. Po úmrtí Františka Koláře  
v únoru 1973 ulila Anna Gožďálová ještě několik zvonů signovaných samostatně, poslední známé jsou 
z roku 1975.

Mnoho zvonů dodala v 60. a 70. letech do Československa také dílna německého Schillingova zvonař-
ství, 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 Glocken-
gießerei, ji stihl podobný posud jako po válce dílny české). Na Žďársku jsou z této dílny jen dva zvony 
v Herálci (1971 a 1972) od Franze Petera Schillinga.

V prvních třech poválečných letech bylo, zvláště pro obecní kaple nebo zvoničky, pořízeno mnoho 
zvonů (45 kusů). V následujícím čtyřicetiletém období nesvobody 1949–1989 bylo pro Žďársko ulito 
dokonce 118 zvonů, tedy skoro 22 % z celkového počtu (na Havlíčkobrodsku jsou to jen 3 %, na Jihlav-
sku 13 % z celkového počtu zvonů). To bylo dáno nejen blízkostí znárodněné Manouškovy dílny, ale  
i pevnou vírou a úsilím pořizovatelů rozeznít znovu po rekvizicích všechny kostely i obce.

Další rozkvět zvonařské výroby vidíme po roce 1989: zvony z této doby tvoří 15 % celkového fondu 
Žďárska. V České republice dnes působí čtyři zvonařství: Petr Rudolf Manoušek v Praze-Zbraslavi, 
rodina 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 – byla tam ulita trojice zvonů pro poutní kostel sv. Jana Nepomucké-
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ho ve Žďáru nad Sázavou (2015). Několik málo zvonů z této doby je od zahraničních výrobců: zvon  
v Budči (2008) od Rudolfa Pernera z německého Pasova a zvon ve Lhotce u Velkého Meziříčí (2019), 
jejž zhotovila italská slévárna a továrna na hodiny Ecat Campane, sídlící v piemontském městě 
Mondovì, která po roce 2003 převzala výrobní program rodinné dílny zvonařů Mazzolů 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.

Většině farností na Žďársku se podařilo během posledních pětasedmdesáti let na kostelní věže dopl-
nit náhradu za zvony rekvírované a vytvořit tak podobné anebo úplně nové soubory zvonů. V daném 
regionu nenalezneme prázdné věže.

Katalog kromě zvonů zahrnul i hodinové cimbály (48 kusů). Mezi nimi malý, pětinový podíl mají 
historické hodinové cimbály z 16. až 19. století. Vůbec nejstarší je malý hodinový cimbál ze žďárské-
ho kostela sv. Prokopa (nesoucí jen letopočet 1527) a cimbál pocházející údajně z radnice v Dolní 
Bobrové (1559), uložený dnes v Horní Bobrové. Cenné jsou i barokní práce brněnských dílen, zvláště 
velký hodinový cimbál ze žďárského kostela sv. Prokopa (1716) a dvojice cimbálů z Křižanova (1719).

Terénní výzkum zároveň umožnil zabývat se vůbec poprvé i zvony nebronzovými, tedy ze železa, oceli 
a zinku (mají podíl 26 % z celkového počtu zvonů), a alespoň orientačně je klasifikovat a časově za-
řadit. Bylo možné vyčlenit několik typů ocelových zvonů (pracovně je nazýváme typ I až typ IX) a po-
kusit se je přičlenit konkrétnímu výrobci (typy I, VI, VII, přítomné na Jihlavsku nebo Havlíčkobrodsku, 
se na Žďársku nevyskytují). Některé – typ II (Lhotka u Velkého Meziříčí), typ III (Holubí Zhoř, Horní 
Libochová, Špinov) – pocházejí z doby po první světové válce a produkovala je slévárna Jana Pujmana 
v Novém Ransku. Z téže továrny jsou zvony v Jívovém, Koroužném, Kotlasech, Malé Losenici, Rosičce, 
Sirákově a Světnově (bez přiřazeného typu).

Ze zatím neznámé slévárny jsou zvony v Býšovci, Oslavě, Otíně, Pokojově a Stránecké Zhoři (typ 
IV) nebo v Pohořílkách (typ V). Železné zvony typu VIII a IX, které se na Vysočině vyskytují jen na 
Žďársku, a to je zatím též jediná indicie jejich původu, chtějí svým tvarem i výzdobou (prázdná ná-
pisová páska nahoře a jedna nebo dvě linky nad věncem) napodobit zvony bronzové. Nalezeno bylo 
11 zvonů typu VIII (Frankův Zhořec, Horní Radslavice, Jiříkovice, Kadov, Kocanda, Pavlínov, Račice, 
Sklené nad Oslavou, Slavkovice, Stržanov a Škrdlovice) a 8 zvonů typu IX (Baliny, Hamry nad Sázavou, 
Lavičky, Mirošov, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Radňovice, Radostín a Veselíčko) o průměru 
v rozmezí 27–45 cm. Domníváme se, že tyto zvony pocházejí už z doby šedesátých let 19. století a 
mohly je vyrobit Kadovské železárny. Zvon v Počítkách, ač svým pojetím podobný, k nim zatím neřadí-
me a zvon v Třech Studních je zřejmě mladšího původu. Železný zvon v kapli v Hamrech nad Sázavou 
je snad už z první poloviny 19. století.

Na Žďársko směřovala také část produkce brněnské firmy „Ignác Storek, ocelárna, slévárna železa 
a měkké litiny, Brno“, dochovalo se tu devět zvonů z let 1917–1918 (Bobrůvka, Bohdalec, Odranec, 
Ondrušky, Podolí, Radešín, Rokytno, Rovečné, Rudolec). Jsou značeny reliéfem zkřížených mečů na 
boku zvonu.

Raritní je železný zvon z roku 1813 v Herálci, který možná vyrobily Dietrichštejnské železárny (ve Sta-
rém Ransku nebo Polničce). Zvon v Cikháji z 3. čtvrti 19. století pochází zřejmě z Dietrichštejnských 
železáren v Polničce. Samotínský zvon je přesně datován rokem 1872, ale výrobce neznáme (snad 
Kadovské železárny). Dvojice zvonů z Bochumských oceláren z roku 1856 byla pro evangelický kostel 
v Sázavě získána až dodatečně z Královéhradecka. Pro kapli v Jemnici byl roku 1926 pořízen ocelový 
zvon z Vítkovických železáren.

Zajímavým zjištěním bylo, že zatímco brněnská dílna Rudolfa Manouška st. lila v letech 1918–1920 
výlučně ocelové zvony, tamější druhá – hillerovská – dílna experimentovala v té době se zvony zin-
kovými (např. Březí, Dobrá Voda, Skorotice, Zahradiště, 1919–1920). Rudolf Manoušek st. zinek k lití 
zvonů využíval v roce 1943 v době druhé světové války, kdy se s cínem a mědí neobchodovalo.

z v o n y  n a  v y s o č i n ě  •  o k r e s  Ž ď á r  n a d  s á z a v o u
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Specifickou skupinu tvoří ocelové zvony, lité v podniku ŽĎAS (Žďárské strojírny a slévárny), kde jejich 
výroba začala už v 50. letech několika příležitostnými pracemi, nejvíce zvonů pak vzniklo po roce 
2001. Na Žďársku bylo zdokumentováno více než 25 těchto zvonů, kromě nich i zvonkohra ve Žďáru 
nad Sázavou na budově staré radnice.

Co se týče hudebních dispozic souborů (zvonů historických i novodobých), pak v případě dvojic zvonů 
nalézáme nejčastěji malou tercii (Hrbov, Kadolec, Krásné – hřbitovní kaple, Malá Losenice, Strážek, 
Velká Losenice, Žďár – kostel Nejsv. Trojice, Žďár – kostel Nanebevzetí Panny Marie), méně často pak 
velkou tercii (Matějov, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Obyčtov, Vojnův Městec) nebo velkou 
sekundu (Krásněves, Prosetín). V případě trojic zvonů je v současnosti využíván oblíbený motiv Te 
Deum (Nové Veselí, Olešná, Radostín nad Oslavou, Svratka), Gloria (Žďár nad Sázavou – poutní kos-
tel), mollový kvintakord (Horní Bobrová), zmenšený mollový kvintakord (Březí), durový kvintakord 
(Dolní Bory, Rovečné, Štěpánov nad Svratkou), durový kvintakord vyplněný velkou sekundou (Bohda-
lov), kvartsextakord (Sněžné) nebo různá melodická ladění (Herálec, Heřmanov, Krásné, Křoví). V pří-
padě čtveřic zvonů je na Žďársku nejčastějším motivem tzv. ideální kvartet (Jimramov, Měřín, Velké 
Meziříčí), někdy dokonce ještě rozšířený o pátý zvon až do rozsahu celé oktávy (Netín, Nové Město 
na Moravě, Rozsochy). Dalším oblíbeným motivem pro čtyři zvony je tzv. prefační motiv, někdy ještě 
s přidanou malou tercií (Ostrov nad Oslavou). Dále je to motiv Salve Regina (Uhřínov) nebo kombina-
ce Gloria/Te Deum (Žďár nad Sázavou – kostel sv. Prokopa). Vůbec nejpočetnějším souborem je šest 
zvonů rozložených do rozsahu dvou oktáv v C dur v Bystřici nad Pernštejnem.

Výzkum v terénu zároveň přinesl překvapivé zjištění. Ani v dnešní, moderní době nebyla vždy hudeb-
ní koncepce souboru zvonů naplněna a na věžích tak nalézáme nové zvony v původním plánu nezda-
řené (např. Dalečín, Zvole). Někdy je to dáno nežádoucí tónovou odchylkou vzniklou při lití nových 
zvonů, jindy jde zřejmě o nepochopení zvukového obrazu starších zvonů.

Největší na okresu Žďár nad Sázavou je zvon Sv. Mikuláš ve Velkém Meziříčí (1969, prům. 155 cm). 
Jeho předchůdce z téhož roku, zamítnutý pro nezdařené lití, ale dochovaný, je vystaven na nádvoří  
u kostela sv. Kříže (ve Špitálku) a v průměru má ještě o 4 cm více. Následuje zvon Sv. Kunhuta v No-
vém Městě na Moravě (1955, prům. 150 cm), zvon Sv. Vavřinec v Bystřici nad Pernštejnem (1841, 
prům. 147,2 cm) a zvon Velký ve Velké Bíteši (1503, prům. 141,5 cm).

Několik souborů historických zvonů na Žďársku můžeme označit jako mimořádné, a to především  
z hlediska jejich stáří, které je zpravidla doloženo přesnou datací, a velkým počtem (tří nebo dokonce 
čtyř) zvonů v jednom kostele. Je to Heřmanov (1493, 1516, 1534), Horní Bobrová (4. čtvrť 15. století, 
1490, 1555), Mostiště (1419, 1489, 1582, doplněné největším zvonem z roku 1969), Osová Bítýška 
(60.–80. léta 15. století, 1492, kol. 1510, 1525–1530, doplněné sanktusníkem z roku 1746) a Velká 
Bíteš (4. čtvrť 15. století, 1503, 1505, 1568, doplněné umíráčkem z roku 1961). Slyšíme tu z věží au-
tentický zvuk, jak ho slyšeli naši předkové před pěti sty i více lety. Můžeme podle toho též usuzovat, 
jak byli tehdejší zvonaři úspěšní v kombinacích různých ladění s ohledem na používání zvonů nejen 
jednotlivě, ale i v souboru.

Svou rozlohou je žďárský okres v rámci kraje Vysočina největší. Uvedli jsme už, že katalog obsáhl 544 
zvonů a to je – ve srovnání s jakýmkoli jiným okresem v republice – opravdu hodně. Zde se oběta-
vostí a usilovnou prací místních obyvatel podařilo zacelit rány válečných rekvizic. Pro poznání dějin 
zvonařství na Moravě i v Čechách, jak ve starší, tak mladší době, je proto Žďársko velmi dobrým vý-
chodiskem a příhodnou základnou.
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ALBreCHtiCe

BALiNY

zvon

zvon

kaPLe sv. cyriLa a metoděJe

kaPLe

Datace: 3. čtvrť 19. století
Výrobce: Kadovské železárny, Kadov (typ IX)
Materiál: železo
Rozměry: prům. 38,5 cm, hl. 26,5 cm, tl. věnce 2,3 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě železného pásu s dvěma otvory nad
sebou, zalitého do čepce. Nahoře dvojice linek.
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1924
Výrobce: Irena Hillerová a Hermann Richard Hiller, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 47,5 cm, celk. výš. 43 cm, hl. 34 cm, tl. věnce 3,2 cm
Hlavní tón: as2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
Hiller, Brno 1924.
Pod tím esovitě prohýbaný růžový stonek s listy a květy. Na boku
reliéf sv. Cyrila a Metoděje. Věnec oddělen trojicí linek. Na dolním 
okraji v linkách nápis:
Sv. Cyrile a Metoději orodujte za nás!
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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zvon

zvon

kaPLe

kaPLe

BezDĚKOV

BLAžKOV

Datace: 1947
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 44,1 cm, hl. 34 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: as2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis 
(diakritika málo zřetelná):
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ L. P. 1947.
Na věnci linka.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1986
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 39 cm, celk. výš. 39 cm, hl. 31 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře reliéfní geometrický
pás složený ze segmentů ve tvaru položeného písmene C 
se zavinutými konci, ve dvou řadách. Pod tím na boku nápis (jako 
dělicí znaménka užity  kosočtverečky):
SV  CYRILE A METODĚJI ORODUJTE ZA NÁS  BLAŽKOV 
Níže zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích, se zvýrazněnými iniciálami spoluzakladatelky 
dílny: ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Pod tím ve 2 řádcích datace:
L P
1986
Níže snítka túje.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon elektromotorem, převod ojnicí.
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BLÍzKOV

BLÍzKOV

kaPLe sv. vácLava

kaPLe sv. Jana
nePomuckÉho

zvon

zvon

Datace: 1968
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Gabriel Knos, Měřín
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 54 cm, celk. výš. 54 cm, hl. 42,5 cm, 
tl. věnce 3,8 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULITO V MĚŘÍNĚ L. P. 1968 R. MANOUŠEK – G. KNOS
Zdola pás esovitě prohýbaných rozvilin. Na čelní straně reliéf 
sv. Václava s praporcem v pravici, levicí přidržuje štít. Pod tím 
nápis:
SVATÝ VÁCLAVE, NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM, NI BUDOUCÍM.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1827
Výrobce: Karel Stecher, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37,5 cm, hl. 28,9 cm, tl. věnce 2,8 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými 
na půdorysu kříže. Nahoře nápis ve dvojicích linek, vnější 
slabší (začíná  ručičkou, jako dělicí znaménka  routy 
na spodní a střední linii):
 IAKOB  NOVOTNY  BURGERMEISTER  VON  
BLISKAU 
[Jakub Novotný, starosta Blízkova]
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BOBrOVÁ
(HOrNÍ 
BOBrOVÁ)

kosteL sv. Petra a PavLa

zvon

Nad nápisem pás ornamentu (spojované obloučky s květy), 
pod nápisem pás květinových festonů, na květech sedí ptáci. 
Pod začátkem nápisu na boku reliéf sv. Jana Nepomuckého, 
s křížem v pravici a palmou v levici. Naproti ve zdobeném 
rokokovém rámu milostný obraz Panny Marie Svatotomské.
Věnec oddělen oblounem mezi prožlabenými lištami. Dole 
v linkách nápis (začíná  ručičkou, jako dělicí znaménka užity 
 routy na spodní a střední linii):
 GEGOSSEN  VON  KARL  STECHER  IN  BRUNN 
 1827 
[Ulit Karlem Stecherem v Brně 1827]
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1490
Výrobce: Ondřej Ptáček, Kutná Hora
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 107 cm, hl. 80 cm, tl. věnce 7,3 cm
Hlavní tón: gis1
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže
a zdobenými nahoru otevřeným pletencem uzavřeným
v linkách a vně v provazcích. Nahoře ve dvojicích linek nápis
v gotické minuskule (zkrácená slova s abreviaturami roze
psána v závorkách):
Anno domini mO cccc lxxxx hec campana fusa est adlaudem 
dei o(mn)ipote(n)tis ac b(ea)te v(ir)gi(ni)s marie per magistrum Andrea(m) dictum ptaczek
[Léta Páně tisícího čtyřstého devadesátého byl tento zvon ulit mistrem Ondřejem zvaným Ptáčkem
k chvále Boha všemohoucího a blahoslavené Panny Marie]
Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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zvon

zvon

zvon

Datace: 1555
Výrobce: Jakub a Adam, Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 89,3 cm, hl. 59 cm, tl. věnce 6,5 cm
Hlavní tón: h1
Popis: Koruna se šesti uchy zdobenými dolů otevřeným pletencem
sevřeným v linkách a uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře nápis 
kapitálou, sevřený dvojicemi linek (jako dělicí znaménka užity 
 routy se zavinutými výběžky nahoru a dolů, v podobě paragrafu):
1555  KECTI  KCHWALE  PANV  BOHV  KSWOLANI  
SLOWA  BOZIHO  SKRZE  MISTRI  IAKVBA  A  ADA
[1555 ke cti a chvále Pánu Bohu, k svolání slova Božího, skrze mistry 
Jakuba a Adama]
Pod začátkem nápisu drobnější, jemně zdobený reliéf s Ukřižovaným 
na Kalvárii, s Pannou Marií a sv. Janem Evangelistou. Terén ozdoben reliéfním páskem z esovitě 
prohýbaného stonku mezi provazci. Na protější straně pod nápisem segment reliéfního rostlinného pásu 
(spirálovitě zavíjené stonky s trojicí hvězdnicovitých květů s cípatým okvětím). Věnec oddělen dvojicí linek. 
Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 4. čtvrť 15. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 67 cm, celk. výš. cca 66 cm, hl. cca 54 cm
Hlavní tón: dis2
Popis: Koruna se šesti uchy zdobenými vzhůru otevřeným
výrazným pletencem a uspořádanými na půdorysu kříže. 
Nahoře v provazcích nápis gotickou minuskulou (jako dělicí 
znaménka užity  tlapatý kříž a  dvě na sobě postavené 
routy s dolním výběžkem – v podobě písmene „z“):
 o  rex  glorie  veni  nobis  cvm  pace  lvcas  marcvs k
[Ó, králi slávy, přijď k nám v pokoji. Lukáš, Marek]
Význam posledního písmene „k“ v nápise je nejasný. Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1820
Výrobce: Klement Stecher, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 29,8 cm, hl. 22,2 cm, tl. věnce 2 cm
Hlavní tón: e3
Popis: Koruna sloupková se soklíkem. Na horním okraji hrana. 
Nahoře v linkách nápis, dokončený volně v druhém řádku:
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hodinový cimbáL

zvon

IOHANN WOLF RICHTER
TOMASS BROSCHA BURGER MEISTER
[Jan Wolf, rychtář. Tomáš Broša, starosta]
Na čelní straně sv. Florián v rozevlátém šatě, s praporcem 
v levici, pravicí hasí dům. Zasahuje do nápisové pásky. Nad 
přechodem ve věnec nápis:
FRANZ DOHNAL GESCHWORNER. C. ST. BRUNN 1820
[František Dohnal, přísežný. Klement Stecher, Brno 1820]
Letopočet 1820 přiražen ke slovu BRUNN. Věnec oddělen
oblounem sevřeným prožlabenými lištami.Nad dolním 
okrajem dvě linky. Na věnci zevnitř zlom.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1559
Výrobce: Pavel, Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 40–40,2 cm, celk. výš. 28,5 cm, hl. 18,5 cm, 
tl. věnce 2,7 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. Koruna s dvěma uchy, 
zdobenými oblounkem, sevřeným linkami a vnějšími prožlabenými lištami. Střední sloupek převýšený, ve 
střední části oko. Dole od středního sloupku čtveřice krátkých výběhů. Na horním okraji dvojice linek. Pod
ní v ose ucha nápis:
PAVLVS
[Pavel]
Níže reliéf kráčejícího válečníka zleva, s přilbou se zatočenými rohy, s mečem (?) na levém rameni, u nohou 
postavička s lukem, dole terén. Na protější straně letopočet:
1559
Níže reliéf stojící nahé ženy s neurčenými předměty v pozdvižené pravici a v levici, u pravé nohy dítě s po-
zdviženýma rukama, dole terén. Reliéfy interpretovány jako Herkules a Juno (Bohumil Samek v Uměleckých 
památkách Moravy 1, 1994, s. 74). Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Vně na věnci vytlučen kladivem hodin v několika polohách. Prasklý odzdola nahoru (trhlina se větví v úrov-
ni krku ženské postavy, dále jde vzhůru vlevo od letopočtu). Pochází z radnice v Dolní Bobrové. Nezavěšen.
Uložen na faře.

BOBrOVÁ
(DOLNÍ BOBrOVÁ)

kosteL sv. markÉty

Datace: 1512
Výrobce: Ondřej, Praha-Nové Město
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Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 112 cm, hl. 81 cm, tl. věnce 8 cm
Hlavní tón: gis1
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže a zdobenými
esovitým stonkem s jetelovými trojlisty a vně s provazci. Nahoře 2 řádky 
nápisu gotickou minuskulou, sevřené a dělené dvojicemi linek (jako dělicí 
znaménka užity  lilie,  zvon,  konvice a  větší lilie umístěné naležato):
1 |  Anno  domini  mO  cccccO  xii  Ylla  Campana  fvsa  est 
 per  me  magistrvm  Andream  in  nova  Civitate  pragensi
2 |  et  hoc  ad  lavdem  et  honorem  deo  patri  et  
filio  [e]t  spiritvi  sancto  et  beate  marie  gloriose  semper 
 virgi  am
[Léta Páně tisícího pěti stého dvanáctého byl tento zvon ulit mnou, mistrem 
Ondřejem, na Novém Městě pražském, a sice k chvále a cti Boha Otce i Syna i Ducha svatého a blahoslavené 
Marie vždy slavné Panny. Amen]
Zkracovací znaménka v dataci jsou poloviční; umístěna v nápisové pásce, ale překryta horní linkou. 
V 2. řádku v slovu [e]t při výrobě z formy odpadlo první písmeno. Pod začátkem nápisu reliéf sv. Pavla jako 
vousatého prostovlasého světce s mečem. Věnec oddělen dvojicí linek. Nad dolním okrajem dvojice linek.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

zvon

zvon

Datace: 1590
Výrobce: neznámý (Velké Meziříčí?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 70,5 cm, hl. 49 cm, tl. věnce 5 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna se šesti uchy, zdobenými čtyřmi souběžnými 
linkami a uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře ve 
dvojicích linek nápis kapitálou (jako dělicí znaménka užity 
 routy se zavinutými výběžky nahoru a dolů, v podobě 
paragrafu; jednička v podobě písmene J):
SLOWO PANY EZVSTAWA NA WIEKY WERYM LETA  1 5  9  0 
[Slovo Páně zůstává na věky věkův. Léta 1590]

Pod začátkem nápisu reliéf sv. Jana Evangelisty (hruběji modelovaná postava z Kalvárie, používaná např. 
jihlavskou dílnou Gleixnerů). Věnec oddělen oblounem. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1507
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 41 cm, hl. 31 cm, tl. věnce 2,6 cm, 52 kg
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna se šesti uchy, zdobenými krokvovým ornamentem 
a uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře v linkách nápis
gotickou minuskulou, dokončený volně v druhém řádku 
(scriptura continua, bez dělicích znamének):
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zvon veLký

1 | mOvOviiOtentozwongestkwalebozyawssemswa
2 | tym
[Tisícího pětistého sedmého tento zvon jest k chvále Boží a všem svatým]
Zkracovací znaménka v dataci umístěna nad horní linkou na čepci. Věnec oddělen linkou. Kolem dolního
okraje hladká obruba.
Nahoře z rekvizice obdélník červenou barvou, na něm bílou barvou: C / 52 kg. Pod polovinou výšky nápis
bílou barvou: KOSTEL DOL. BOBROVÁ / OKRES NOVÉ MĚSTO na Mor.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon od stejného, zatím neznámého, autora (1510) je též v kostele sv. Barbory v Přísece (okr. Jihlava).

BOBrŮVKA
kosteL sv. bartoLoměJe

Datace: 1958
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 63 cm, celk. výš. 59 cm, hl. 48 cm, tl. věnce 
4,1 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Věnec oddělen linkou. Nahoře
v linkách akant ovíjející linku. Pod tím nápis:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA
Na boku na protější straně:
BOBRŮVKA L. P. 1958.
Věnec oddělen trojicí linek, krajní linky slabší.
Zavěšen na starší litinové hlavě původního zvonu. Na jedné 
straně plastický nápis (předělený výdutí otvoru pro střední 
zavěšovací šroub) v 3 řádcích:
Čis. --- 3.
Ad. Hillera --- vdova a syn
BRNO --- 1897.
Na druhé straně německá varianta:
No. --- 3.
Ad. Hillers --- Wwe & Sohn
BRÜNN --- 1897.
Pohon rotačním elektromotorem.
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zvon PoLedník

zvon umíráček

Datace: 1894
Výrobce: Anna Hillerová a Richard Hiller („Vojtěcha Hillera 
vdova a syn“), Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 50 cm, hl. 40 cm, tl. věnce 3,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
Ad. Hillera vdova a syn v Brně 1894.
Pod tím pás nespojovaných zavěšených festonů s ženskou 
hlavou. Na čelní straně sv. Jan Nepomucký s křížem nakoso.
Věnec odsazen, shora oddělen oblounem sevřeným 
dvojicemi linek. Pod oblinou věnce nápisová páska 
v linkách, z čelní strany:
DAR. KADELA.
Zavěšen na starší litinové hlavě původního zvonu. Na jedné 
straně plastický nápis (předělený výdutí otvoru pro střední 
zavěšovací šroub) v 3 řádcích:
Čis. --- 1.
Ad. Hillera --- vdova a syn
BRNO --- 1893.
Na druhé straně německá varianta:
No. --- 1.
Ad. Hillers --- Wwe & Sohn
BRÜNN --- 1893.
Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1985
Výrobce: Laetitia Dytrychová, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 29,5 cm, hl. 22 cm, tl. věnce 2,6 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Horní část zvonu 
zdobena vzory sestavenými z obloučků (ve tvaru rohu). 
Pod horním okrajem vložen na protilehlých stranách 
znak olomouckého arcibiskupství. Nad oblinou věnce 
na čelní straně nápis:
SVATÝ JOSEF
Na protější straně na boku zvonařská značka: obdélná
plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály 
spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně): ULILA / LAE / 
TITIA / DYT / RY / CHOVÁ. Nahoře položena 
snítka túje. Pod plaketou letopočet 1985.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.
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zvon

hodinový cimbáL větší

hodinový cimbáL menší

Datace: 1917
Výrobce: Ignác Storek, ocelárna, slévárna železa 
a měkké litiny, Brno
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 39,5 cm, hl. 31 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová), s konzolkami 
(podpůrnými žebry) v šíři čepce, v horní části 4 otvory
pro šrouby. Na horním okraji hrana. Nahoře dvojice 
linek. Na boku reliéf zkřížených mečů, pod ním letopočet:
1914
Na protější straně stejné meče, s letopočtem:
1917
Nad věncem dvě linky, s odsazením shora. Na věnci hrana.
Zvon není zavěšen.

Datace: přelom 20. a 21. století
Výrobce: neznámý (dodala firma Elekon z Vyškova)
Materiál: bronz
Rozměry: prům. 43 cm, výš. 24 cm, tl. stěny 2,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen ve věži vedle menšího hodinového cimbálu.

Datace: přelom 20. a 21. století
Výrobce: neznámý (dodala firma Elekon z Vyškova)
Materiál: bronz
Rozměry: prům. 33 cm, výš. 17,5 cm, tl. stěny 1,6 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen ve věži vedle většího hodinového cimbálu.
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BOHDALeC

BOHDALOV

kaPLe

 kosteL sv. vavŘince

zvon

zvon sv. vavŘinec

Datace: 1917
Výrobce: Ignác Storek, ocelárna, slévárna železa a měkké
litiny, Brno
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 56 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová), s konzolkami (podpůrný-
mi žebry) v šíři čepce, v horní části 4 otvory pro šrouby. 
Na horním okraji hrana. Nahoře dvojice linek. Na boku 
reliéf zkřížených mečů, pod nimi letopočet:
1914
Na protější straně stejné meče, pod nimi letopočet:
1917
Věnec oddělen trojicí linek.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1948
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 84,5 cm, celk. výš. 79,2 cm, hl. 65 cm, 
tl. věnce 6,2 cm, hm. 354 kg
Hlavní tón: b1
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zvon emanueL

zvon sv. cyriL a metoděJ

Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
LIAL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA R. P. 1948.
Pod tím rozvilinový ornament. Na čelní straně nápis v 2 řádcích:
SV. VAVŘINEC.
BOHDALOV L. P. 1948.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Na zvonech dodávaných na Slovensko se v nápisech užívala slovenština. Při formování tohoto zvonu bylo 
asi přehlédnuto nebo zaměněno, pro kterou lokalitu je určen, a tak zůstala v signatuře a dataci kuriózní chyba. 
Na boku už je pak nápis český.

Datace: 1948
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 75 cm, celk. výš. 69,4 cm, hl. 57,5 cm, tl. věnce
5,6 cm, hm. 243 kg
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Pod tím rozvilinový ornament. Na čelní straně nápis (uvozen 
 šesticípými hvězdičkami):
 EMANUEL 
Níže v 2 řádcích:
VĚNOVAL P. EMANUEL KOUBEK, KATECHETA V BRNĚ
BOHDALOV L. P. 1948.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon elektromotorem.

Datace: 1948
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 68,5 cm, celk. výš. 62,5 cm, hl. 52 cm, 
tl. věnce 4,8 cm, hm. 180 kg
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Pod tím rozvilinový ornament. Na čelní straně nápis 
v 2 řádcích:
SV. CYRIL A METODĚJ.
BOHDALOV L. P. 1948.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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zvon sv. Josef

hodinový cimbáL větší

hodinový cimbáL menší

Datace: 1948
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 56 cm, celk. výš. 51,5 cm, hl. 42,5 cm, 
tl. věnce 4,1 cm, hm. 101 kg
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Pod tím rozvilinový ornament. Na čelní straně nápis 
v 2 řádcích:
SV. JOSEF.
BOHDALOV L. P. 1948.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: přelom 20. a 21. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 60,3 cm, výš. 23,5 cm, tl. stěny 2,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Nad dolní 
hladkou obrubou linka, mezera, linka. 
Zavěšen ve věži vedle menšího hodinového cimbálu.

Datace: přelom 20. a 21. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 45,5 cm, výš. 13 cm, tl. stěny 1,8 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Nad dolní 
hladkou obrubou linka, mezera, linka. 
Zavěšen ve věži vedle většího hodinového cimbálu.
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zvon

zvon

BOHuŇOV

BOjANOV

kaPLe sv. cyriLa a metoděJe

kaPLe

Datace: 2005
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 39,5 cm, celk. výš. 39,2 cm, hl. 29,2 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji pás ornamentu
sevřený linkami: dvojice přes sebe kladených křížů v kruzích, mezi
kruhy cvikly. Na čelní straně znak obce Bohuňov. 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 zavěšena snítka túje se značkou zapsané ochranné známky. Věnec oddělen trojicí linek, 
prostřední silná. Nad oblinou věnce linka. Na věnci (pod znakem) nápis:
BOHUŇOV
Na protější straně (jako dělicí znaménka užity  tečky na střední linii):
L  P  2005
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Zvon přelit ze staršího zvonu, ulitého zřejmě roku 1970 ve Žďárci u Tišnova R. Manouškem a G. Knosem.
Starý ocelový zvon z roku 1919 přenesen roku 1999 na zvoničku v Janovičkách.

Datace: 1816
Výrobce: Klement Stecher, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 32,5 cm, hl. 22 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: cis3

Kresba: PhDr. Martin Šikula
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Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji hrana. 
Nahoře nápis v linkách (počáteční tečka vysunuta na střední linii), 
shora vavřínový věnec s vloženými kvítky:
. C. ST. BRINN 1816
[Klement Stecher, Brno 1816]
Zdola pás obloučků se zavěšenými kuličkami, střídanými listy 
s plody. Na čelní straně reliéf Ukřižovaného, spodek kříže zasahuje
do profilace oddělující věnec. Na protější straně na srpku Měsíce 
sedící Madona se stojícím Ježíškem na své levé straně. Madona 
s korunou a svatozáří, v pravici drží žezlo, Ježíšek má v levici říšské
jablko. Věnec oddělen oblounem sevřeným prožlabenými lištami. 
Nad dolním okrajem prázdná nápisová páska vymezená linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

BOr

BOrOVNiCe

kaPLe Panny marie

evangeLický kosteL

zvon

zvon

Datace: 1948
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37 cm, celk. výš. 36 cm, hl. 29 cm, tl. věnce 1,8 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ L. P. 1948.
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1912
Výrobce: Arnošt Diepold, Praha-Staré Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 85,5 cm, celk. výš. 78 cm, hl. 59,5 cm, tl. věnce 5,6 cm
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BrANiŠOV
zvonička

zvon

Hlavní tón: a1
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými na
půdorysu hvězdy. Na horním okraji hrana. Nahoře linka, pod níž 
zavěšen pás ornamentu: gotizující oblouky s nosy a kytkami. Na 
boku výrazně plastický kalich. Níže nápis v 2 řádcích:
FRANTIŠEK ROZBOŘIL FARÁŘ V NĚMECKÉM.
TOHO ČASU ADMINYSTR. NAŠEHO ZBORU.
Na protější straně nápis:
ŽALM 122. VERŠ 1.
O něco níže nápis v 2 řádcích:
ZŘÍZEN DOBROVOLNOU ZBÍRKOU.
EVANG REFOR. ČLENŮ BOROVNICKÝCH.
Věnec oddělen dvěma oblouny na liště. V mezeře mezi nimi na 
čelní straně:
ULIL ARNOŠT DIEPOLD, ZVONAŘ V PRAZE L. P. 1912.
Písmo unciálních tvarů, písmena E retrográdní.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1989
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 41,5 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách prázdná úzká 
nápisová páska. Na boku zvonařská značka: obdélná plaketa 
s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde 
tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Nad plaketou 
letopočet 1989. Dole pod ní snítka túje.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon elektromotorem 
s převodem ojnicí.
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BrAtruŠÍN

BŘezejC

kaPLe

kaPLe

zvon

zvon

Datace: 1947–1951
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ.
Na boku nápis v 2 řádcích:
PANNA MARIA.
VĚNOVALI OBČANÉ BRATRUŠÍNA R. 19[…]
Věnec oddělen linkou.
Pro nepřístupnost zvonu je datace nejistá.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1970
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Gabriel Knos, 
Martinice u Velkého Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 40 cm
Hlavní tón: gis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis:
[…] V MARTINICÍCH U VEL. MEZIŘÍČÍ
Pod ním dvojice linek. Na boku nápis v 3 řádcích (mezi 
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BŘezÍ
kosteL JmÉna
Panny marie

zvon

zvon sv. cyriL a metoděJ

druhý a třetí řádek vložen kříž):
SVATÝ JENE NEPOMUCKÝ
ORODUJ ZA NÁS
BŘEZEJC
Pro nepřístupnost zvonu je znění nápisů neúplné a datace nejistá.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: nezjištěna
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 28–30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Pro nepřístupnost nebyl blíže dokumentován.
Ruční zvonění.

Datace: 1990
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 84,5 cm, celk. výš. 73,5 cm, hl. 57 cm, 
tl. věnce 6,6 cm
Hlavní tón: h1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis:
AD HONOREM SANCTORUM CYRILI ET METHODII
[Ke cti svatých Cyrila a Metoděje]
Na čelní straně v horní polovině (mezi koncem a začátkem
nápisu) reliéfy sv. Metoděje s křížem a sv. Cyrila, držícího 
knihu, na kterou ukazuje pravicí. Na protější straně velký 
štíhlý kříž, pod ním padající kapka. Při koncích vodorovného 
břevna:
(vlevo nad břevnem) L. P.
(vlevo pod břevnem) BŘEZÍ
(vpravo nad břevnem) 19
(vpravo pod břevnem) 90
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Na věnci nápis (ohraničen  kosočtverečnými hlavami 
hřebů):
 ANNO MXM TEMPORE VISITATIONIS SANCTI PATRIS 
PAPAE IONANNIS PAULI II. 
[Roku 1990 za času návštěvy Svatého otce papeže Jana Pavla II.]
Pod křížem na věnci zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem
v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně): 
ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA, vlevo snítka túje.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

zvon

Datace: 1840
Výrobce: František Hiller, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 64 cm, hl. 45,4 cm, tl. věnce 4,5 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými 
na půdorysu kříže. Mezi uchy čtyři žebérka až k okraji 
základu. Nahoře nápis v linkách, shora esovitá růžová 
větévka, přesahující na čepec, zdola pás květinových 
festonů. Nápis začíná  ručičkou a končí  křížkem 
sestaveným z geometrických tvarů):
 GEGOSSEN VON FRANZ HILLER IN ALTBRUENN ANNO 
1840 
[Ulit Františkem Hillerem ve Starém Brně roku 1840]
Slova jsou na podkladových ploškách. Písmena N retro
grádní. Na čelní straně reliéf Ukřižovaného, tabulka INRI,
v patě kříže lebka. Vpravo neurčený světec v biskupském
šatu, s mitrou, jejíž oba vrcholky zakončeny křížky,
v pravici dvojitý kříž. Na zadní straně ve zdobeném roko-
kovém rámu milostný obraz Panny Marie Svatotomské. 
Vpravo od Madony na profilaci nad věncem postaven reliéf
světce poutníka (sv. Jakub Starší) s paprsčitou svatozáří,

s holí v levici, knihou v pravici, na oděvu našité mušle, stojí na terénu. Věnec oddělen oblounem sevřeným 
prožlabenými lištami.
Dole nápis v linkách (začíná  křížkem sestaveným z geometrických tvarů):
 HAEC CAMPANA NOVITER FUSA FUERAT HONORI S: S: FRANCISCI ATQUE ANTON: EO ANNO QUO 
PONTIFEX GREGORIUS XVI ET EXCEL: EPISCOPUS BRUNNENSIS FRANCIS: ANTON: FUIT
[Tento zvon byl dán k přelití ke cti svatých Františka a Antonína, toho roku, když byl papežem Řehoř XVI. 
a nejdůstojnějším biskupem brněnským František Antonín]
V nápisu chronogram 1841 (tučná písmena větší, kromě písmene L; písmena N retrográdní).
Dolní hrana na většině obvodu olámaná. Na boku ve 4 řádcích nápis z rekvizice bílou barvou: 
BIRKICHT – GROSS MESERITSCH / KIRCHE / KOSTEL / BŘEZÍ – VELKÉ MEZIŘÍČÍ.
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zvon sv. Josef

zvon k odbíJení hodin

Datace: 1990
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 62,5 cm, celk. výš. 60 cm, hl. 48,5 cm, 
tl. věnce 4,7 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis (ohraničen 
 kosočtverečnými hlavami hřebů):
 AD HONOREM SANCTI IOSEPHI 
[Ke cti svatého Josefa]
Na čelní straně sv. Josef držící Ježíška s vzhůru zvednutýma rukama.
Na zadní straně velký štíhlý kříž s trojlístkem (složeným z tří kapek) 
na horním konci. Při koncích vodorovného břevna:
(vlevo nad břevnem) L. P.
(vlevo pod břevnem) BŘEZÍ
(vpravo nad břevnem) 19
(vpravo pod břevnem) 90
Pod křížem na věnci zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem
v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. 
Pod ní na věnci snítka túje, vyrůstající z kosočtverečné hlavy hřebu. Dole nápis:
ANNO MXM TEMPORE VISITATIONIS SANCTI PATRIS PAPAE IONANNIS PAULI II.
[Roku 1990 za času návštěvy Svatého otce papeže Jana Pavla II.]
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 39 cm, hl. 28,3 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Bez koruny. Při horním okraji dvě rýhy. Nad 
přechodem ve věnec dvě rýhy. Kolem dolního okraje 
hladká obruba.
Zavěšen napevno ve funkci většího hodinového cimbálu.
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hodinový cimbáL menší

zvon sanktusník

Datace: 1918–1920
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 44,5 cm, hl. 13,5 cm, tl. stěny 1,7 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Na boku dvě linky. Kolem dolního okraje hladká 
obruba.
Hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen ve věži vedle zinkového zvonu.

Datace: neznámá
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 42 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Zvon v sanktusové vížce. 
Pro nepřístupnost nebyl blíže dokumentován.

BŘezÍ NAD OsLAVOu
kaPLe Panny marie boLestnÉ

zvon

Datace: 1918
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 44 cm, celk. výš. 43 cm, hl. 31 cm,
tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO
Na boku nápis:
KRÁLOVNO MÍRU ORODUJ ZA NÁS! 1918.
Nápisy do hloubky.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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BŘezÍ NAD OsLAVOu

zvon

zvon

BŘezKA

BŘezsKÉ

zvonice

kaPLe nanebevzetí 
Panny marie

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 39 cm, hl. 28,5 cm, tl. věnce 2,9 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna sloupková. Na boku nápis do hloubky:
SV. MARIA, ORODUJ ZA NÁS
Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1947
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 54 cm, celk. výš. 49,5 cm, hl. 41 cm, 
tl. věnce 3,8 cm
Hlavní tón: g2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
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ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Pod ním akant oplétaný kolem stonku tvořeného dvojlinkou. Na boku nápis:
ZDRÁVAS MARIA!
O něco níže nápis v 2 řádcích:
VĚNOVALI OBČANÉ OBCE BŘEZSKÉ.
L. P. 1947.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

BuDeč
kaPLe Panny marie sněŽnÉ

zvon

Datace: 2008
Výrobce: Rudolf Perner, Passau (Německo)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 42 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna se šesti uchy zdobenými párem oblounů
a uspořádanými na půdorysu hvězdy. Nahoře prázdná 
nápisová páska v linkách. Na čelní straně reliéf Panny 
Marie s dvojnásobnou svatozáří: vnitřní s hvězdami, 
vnější paprsčitá s delšími svazky paprsků do kříže. 
Pod tím nápis:
VĚNOVAL PAN JOSEF MOKRÝ BUDEČ 22
Na protější straně na boku zvonařská značka: v dvojitém
kruhu opis RUDOLF PERNER PASSAU 2008, s kulatým 
terčem s písmenem P, v jehož bříšku reliéf zvonícího
zvonu, vychýleného vlevo. Věnec oddělen trojicí linek.
Zavěšen na dubové hlavě, na snížených čepech (zalomený
závěs). Pohon elektromotorem s převodem napevno.
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BuDeč

BuKOV
kosteL sv. Jakuba staršího

zvon

zvon

Datace: 1530
Výrobce: Matěj, Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 96 cm, celk. výš. 83 cm, hl. 68 cm, 
tl. věnce cca 6,8 cm
Hlavní tón: b1
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu 
kříže a zdobenými vzhůru otevřeným řetězovitým 
pletencem složeným z užších, neutažených pramenů. 
Nahoře ve dvojicích linek řádek nápisu gotickou 
minuskulou (jako dělicí znaménka užity  dvojice rout 
s výběžkem, předělených vodorovným dříkem). Dokončení
zvonařova jména umístěno volně na čepec nad začátek 
nápisu:
1 |  leta  panye  tisyczyho  pietisteho  trzicateho
 tento  zwon  gest  dielan  wmezerziczi  
vmistra  mat
2 | iege
[Léta Páně tisícího pětistého třicátého tento zvon jest dělán v Meziříčí u mistra Matěje]
V ose začátku nápisu na boku reliéf s erbem rodu Pernštejnů (na laločnatém štítu zubří hlava s houžví 
v nozdrách). Na protější straně reliéf Kalvárie, rozvržený na obdélném půdoryse: ukřižovaný Ježíš Kristus
s bederní rouškou vlající do obou stran, vedle kříže stojí vlevo Panna Maria a vpravo sv. Jan Evangelista, 
oba v menších figurách než Ježíš. Kříž i figury stojí na kalvárském terénu, pod křížem zvýrazněna terénní 
vyvýšenina s lebkou a kostmi (stejný kalvárský reliéf byl již dříve, od počátku 16. století, k výzdobě 
zvonů používán v brněnské dílně Jeronýma Haubice). Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká 
obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Při čepu vyřezáno: D: B: / H: K: / 1729. Ruční zvonění.

Datace: kolem roku 1350
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 58 cm, celk. výš. 57 cm, hl. 44 cm, tl. věnce 4,5 cm
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Hlavní tón: g2
Popis: Koruna se šesti uchy, zpředu hraněnými, 
uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře v provazcích
nápis v gotické majuskule (jako dělicí znaménka užity  
kříž a  pětičetné kvítky):
 AVE  MARIA  GRACIA  PLENA  DOMINVS  
DECVM
[Zdrávas Maria, milostiplná, Pán s tebou]
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

zvon

zvon sanktusník

Datace: 1. čtvrť 16. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 47 cm, celk. výš. 47 cm, hl. 35 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže
a zdobenými výrazným provazcem, okraje prožlabeny. 
Nahoře v linkách nápis gotickou minuskulou (jako dělicí 
znaménka užity  tlapatý kříž,  šesticípá hvězda,  
dvojitá pětičetná rozeta,  lilie,  pětičetná rozeta a  
větévka):
 ihs  von  nasaren  der  ivden  kinig ihs
[Ježíš Nazaretský, král Židů. Ježíš]
Slova i dělicí znaménka na podkladových ploškách. Věnec oddělen silnou linkou. Na věnci zlom. Kolem 
dolního okraje hladká obruba.
Nahoře obdélník červenou barvou. Nad přechodem ve věnec červenou barvou zbytek nápisu z rekvizice:
Filialní kostel B[…] Bezirk – okres N[…].
Tři ucha koruny chybějí (sekundární poškození), nahrazena tvarovanými ocelovými díly.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 20 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Bez výzdoby.
Zvon v sanktusové vížce. Pro nepřístupnost nebyl blíže dokumentován.
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zvon

zvon sv. vavŘinec (vavŘín)

BuKOVÁ

BYstŘiCe NAD 
PerNŠtejNeM

kaPLe sv. fLoriána

 kosteL sv. vavŘince

Datace: 1948
Výrobce: Rudolf Perner, národní správa, České 
Budějovice-Suché Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 34 cm, celk. výš. 29 cm, hl. 25 cm,
tl. věnce 2,6 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku zvonařská 
značka, používaná znárodněným Pernerovým zvonař-
stvím v období 1946–1952 (do kruhu vepsaný stylizo-
vaný zvon ve věži), pod níž nápis v 2 řádcích:
L. P.
1948
Věnec oddělen dvěma linkami.
Hlava dřevěná. Zvon se nekýve, ke zvonění slouží ocelová palička poháněná motorem zpřevodovaným
na pomalo.

Datace: 1841 
Výrobce: Josef Hilzer, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 147,2 cm, celk. výš. 141,5 cm, hl. 106 cm, tl. věnce 10,7 cm, hm. 1960 kg
Hlavní tón: c1
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy, s patkami s vodorovnou profilací, uspořádanými na půdo-
rysu kříže. Nahoře na lince pás ornamentu (dvojité palmetky se zavíjenými rozvilinami s kvítky), 
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pod ním trojice linek (prostřední silnější) a pás velkých
kapradinovitých listů vyrůstajících z makovic geometricky 
zavíjenými výběžky s kvítky. Na čelní straně sv. Vavřinec 
v dalmatice, v levici palmová ratolest, pravice drží rošt. 
Nahoře obloukem nápis:
KE CTI SW. WAWŘINCE
[Ke cti sv. Vavřince]
Pod reliéfem obloukem nápis ve 2 řádcích:
AŤ SE SLÁWA BOŽJ
ZWVKEM TWÝM VŽDY MNOŽJ.
[Ať se sláva Boží zvukem tvým vždy množí]
Na protější straně erb Mitrovských (na plášti s korunou se
sedmi perlami štít s kůlem). Kolem nápis v 7 řádcích:
WILÉM HRABĚ --- MITROWSKY
Z NEMYŠLE, PÁN --- NA BYSTŘICI
PERNŠTEINĚ --- A ROŽINCE,
TENTO ZWON OHNĚM DNE 20 ZÁŘJ ROZPU
ŠTĚNÝ WLASTNJM NAKLADEM SKRZE JOSEFA
HILZERA, ZWONAŘE GIHLAWSKÉHO PŘELITI
DAL TÉHOŽ ROKU 1841.
[Vilém hrabě Mitrovský z Nemyšle, pán na Bystřici, Pern-
štejně a Rožínce tento zvon, ohněm dne 20. září rozpuštěný,
vlastním nákladem skrze Josefa Hilzera, zvonaře jihlavského,
přelíti dal téhož roku 1841]
Na boku v mezipoloze vpravo od erbu reliéf Ukřižovaného, 
nápisová tabulka dole rozdvojená, kříž na skalnatém pahor-
ku, u paty kříže lebka. Na protější straně stojící vousatý 
světec (sv. Vilém Akvitánský), s berlou v levici, pravá ruka 
shora drží otevřenou knihu, paprsčitá svatozář; při pravé 
noze stolek s ubrusem, na které stojí přilba. Nad reliéfem 
nápis:
S WILEM.
[Sv. Vilém]
Věnec oddělen oblounem v linkách. Na ostře odsazeném věnci pás esovitě zavíjených rozvilin s dvojitými 
palmetkami. Pod ním dvě linky.
Pod palmetovým ornamentem na zadní straně nápis bílou barvou: Zvon tento byl přelit po […]ně a opět 
po ohni […]. Na čepci obdélník žlutou barvou. Nad věncem nápis žlutou barvou z rekvizice: Řím. kat. farní 
úřad Bystřice n/P okres Nové Město na Mor. Vlevo od sv. Vavřince bílou barvou obrácené číslo 2600.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v jižní věži.

Foto: Michal Votruba 

zvon sv. barbora

Datace: 2022
Výrobce: Michal Votruba, Myslkovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 91,6 cm, hm. 491 kg
Hlavní tón: a1
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádanými 
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Foto: Michal Votruba 

zvon sv. vácLav

zvon sv. cyriL a metoděJ

na půdorysu kříže. Nahoře v linkách nápis (jako dělicí znaménka užity  osmičetné kvítky):
OBĚTAVOSTÍ FARNOSTI ULIL MICHAL VOTRUBA V MYSLKOVICÍCH  L. P. 2022 
Na boku atribut sv. Barbory (vysoká věž s třemi okny). Na protější straně znak farnosti Bystřice nad Pernštejnem
(na gotickém štítku rošt sv. Vavřince, nahoře kněžský klobouk s dvěma střapci). Věnec oddělen linkou. Dole 
nápis (jako dělicí znaménka užity  kříže):
SV. BARBORO, POMÁHEJ NÁM PROJÍT VŠEMI ZKOUŠKAMI VÍTĚZNĚ, SKRZE KRISTA, NAŠEHO PÁNA  FARNOST 
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 
Hlava dubová. Pohon lineárním motorem.
Zvon v severní věži.

Datace: 2022
Výrobce: Michal Votruba, Myslkovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 79,6 cm, hm. 317 kg
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže. Nahoře v linkách nápis (jako dělicí znaménka 
užity  osmičetné kvítky):
ŠTĚDROSTÍ DÁRCŮ ULIL MICHAL VOTRUBA V MYSLKOVICÍCH  
L. P. 2022 
Na boku svatováclavská orlice, s konturovanými okraji. Na protější 
straně znak farnosti Bystřice nad Pernštejnem (na gotickém štítku 
rošt sv. Vavřince, nahoře kněžský klobouk s dvěma střapci). Věnec
oddělen linkou. Dole nápis (jako dělicí znaménka užity  kříže):
SV. VÁCLAVE, NEDEJ ZAHYNOUT NÁM ANI BUDOUCÍM, SKRZE
KRISTA, NAŠEHO PÁNA  FARNOST BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 
Hlava dubová. Pohon lineárním motorem.
Zvon v severní věži.

Datace: 2022
Výrobce: Michal Votruba, Myslkovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 71 cm, hm. 238 kg
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými 
na půdorysu kříže. Nahoře v linkách nápis (jako dělicí
znaménka užity  osmičetné kvítky):
PÉČÍ MĚSTA ULIL MICHAL VOTRUBA V MYSLKOVICÍCH  
L. P. 2022 
Na boku velký dvouramenný kříž, s konturovanými 
okraji. Na protější straně znak města Bystřice nad 
Pernštejnem (ve štítu kůl, k němuž zleva přiléhá 
polovina zubří hlavy s houžví a zprava polovina orla). 
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Věnec oddělen linkou. Dole nápis (jako dělicí znaménka užity  kříže):
SVATÝ CYRILE A SVATÝ METODĚJI, ZVĚSTUJTE NÁM KRISTA, NAŠEHO PÁNA  MĚSTO BYSTŘICE NAD 
PERNŠTEJNEM 
Hlava dubová. Pohon lineárním motorem.
Zvon v severní věži.

zvon sv. Petr a PaveL

zvon PoLedník

Datace: 1841
Výrobce: Josef Hilzer, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 50,2 cm, celk. výš. 47 cm, hl. 35,6 cm, tl. věnce 
3,7 cm, hm. 68 kg
Hlavní tón: g2
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy, s patkami s vodorovnou
profilací, uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře na lince pás 
ornamentu (dvojité palmetky se zavíjenými rozvilinami s kvítky). 
Pod linkou na boku nápis:
KE CTI S. S. PETRA A PAWLA.
Pod ním reliéf sv. Petra a Pavla, kteří jsou odvráceni, oba 
z bočního pohledu. Sv. Petr drží v levici knihu a v pravici klíče, 
sv. Pavel drží v levici knihu a pravicí meč. Níže nápis ve 2 řádcích:
BLAHOSLAWENJ, KTEŘJ SLYŠÍ
SLOWO BOŽJ A OSTŘJHAGJ HO. LUKÁŠ, XI 28.
[Ke cti svatých Petra a Pavla. Blahoslavení, kteří slyší slovo Boží a ostříhají ho. Lukáš 11,28]
Písmeno Ž retrográdní. Na protější straně erb Mitrovských (na plášti s korunou se sedmi perlami štít
s kůlem). Věnec oddělen oblounem v linkách. Oblina věnce vysazená. Dole v linkách nápis (začíná  
ručičkou; tečka na konci vysunuta na střední linii):
 SKRZE JOSEFA HILZERA, ZWONAŘE GIHLAVSKEHO PŘELITÝ ROKU 1841.
[Skrze Josefa Hilzera, zvonaře jihlavského, přelitý roku 1841] 
Písmena Z retrográdní.
Nad oblinou věnce nápis z rekvizic žlutou barvou: Řím. kat. úřad Bystřice n/P. okres Nové Město na 
Mor. Na čepci bílou barvou: 2604. Přes čepec a horní okraj žlutý obdélník, na něm na čepci červenou 
barvou: v: 68 kg.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Zvon v severní věži.

Datace: 1525–1530
Výrobce: Matěj, Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 52,2 cm, celk. výš. 50,5 cm, hl. 40,3 cm, 
tl. věnce 4,3 cm, hm. 102,4 kg
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže. Nahoře ve dvojicích linek nápis gotickou
minuskulou (jako dělicí znaménka užity  tlapaté kříže), 
poslední písmeno umístěno volně na čepec:
1 |  tento  gest  zwon  vdielan  keczy  akchwale  panvboh
2 | v
[Tento jest zvon udělán ke cti a k chvále Pánu Bohu]
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zvon PoLedník

hodinový cimbáL větší

zvon umíráček (viLÉm)

Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zvon připsán Matějovi z Velkého Meziříčí na základě shody písma, dělicích znamének a celkového ztvárnění.
Hlava dubová. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon v severní věži. Po rekvizicích roku 1942 přenesen z kostela Nejsv. Trojice. Po instalaci nových zvonů 
z roku 2022 se plánuje se jeho vrácení na věž hřbitovního kostela.

Datace: 1841
Výrobce: Josef Hilzer, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 39,2 cm, celk. výš. 37,2 cm, hl. 28 cm, tl. věnce 3,1 cm,
hm. 32,4 kg
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna s čtyřmi nezdobenými uchy, s patkami s vodorovnou 
profilací, uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře v linkách pás 
ornamentu (dvojité palmetky se zavíjenými rozvilinami s kvítky). Na čelní
straně reliéf Ukřižovaného (kříže na terénu, u jeho paty lebka s kostmi),
kolem nápis v 4 řádcích:
BLAHOSLA --- WENJ MRTWJ
KTEŘJŽ W PÁ --- NU UMJRAGJ;
NEBO SKUTK --- OWE GEGICH
NÁSLEDUGJ GICH. ZGEWENJ XIV 13.
[Blahoslavení mrtví, kteříž v Pánu umírají, nebo skutkové jejich následují 
jich. Zjevení 14,13] 
První písmeno S a písmeno Ž retrográdní.
Věnec oddělen oblounem v linkách. Na věnci, ostře vysazeném, v linkách 
nápis (závěrečná tečka vysunuta na střední linii):
SKRZE JOSEFA HILZERA, ZWONAŘE GIHLAWSKEHO PRELITÝ ROKU 1841.
[Skrze Josefa Hilzera, zvonaře jihlavského, přelitý roku 1841] 
Písmena Z retrográdní.
Na čepci bílou barvou: 2601. Z čepce na bok žlutý obdélník. Na čepci na něm červeně: v: 33 kg. Na přechodu
ve věnec žlutou barvou nápis z rekvizice: Řím. kat farní úřad Bystřice n/P okres Nové Město na Mor.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v jižní věži.

Datace: přelom 20. a 21. století
Výrobce: neznámý (dodala firma Elekon z Vyškova)
Materiál: bronz
Rozměry: prům. 55 cm, hl. 23,4 cm, tl. stěny 2,7 cm
Hlavní tón: h1
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen v jižní věži vedle menšího hodinového cimbálu.
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hodinový cimbáL menší

Datace: 2. polovina 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 44,5 cm, celk. výš. 28,5 cm, hl. 18,2 cm,
tl. stěny 2,2 cm, hm. 33 kg
Hlavní tón: dis2
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru. 
Koruna v podobě plochého čepu. Kolem dolního okraje
hladká obruba zvedající se fabionem.
Pukl a v roce 1945 byl svařen Rudolfem Manouškem st.
Zavěšen v jižní věži vedle většího hodinového cimbálu.

hodinový cimbáL

zvon

Datace: 2. polovina 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 56 cm, hl. 23,2 cm, tl. stěny 3,2 cm
Hlavní tón: b1
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Koruna v podobě plochého čepu. Kolem dolního okraje 
hladká obruba zvedající se fabionem.
Zavěšen v jižní věži. Puklý. Neužíván. Původně byl do páru 
s menším hodinovým cimbálem (prům. 44,5 cm).

BYstŘiCe NAD 
PerNŠtejNeM

kosteL neJsvětěJší troJice

Datace: 1776
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 34 cm
Hlavní tón: neměřen
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zvon

zvon

BYstŘiCe NAD 
PerNŠtejNeM

BÝŠOVeC

zvonička

kaPLe

Popis: Koruna v podobě plochého kotvovitého čepu. Nahoře v linkách pásek s ornamentem (geometrický 
laločnatý vzor), pod tím pás s akantovými rozvilinami s vloženými stylizovanými mušlemi. Na boku ve 
vavřínovém věnci reliéf Nejsv. Trojice. Na protější straně reliéf sv. Jana Křtitele. Věnec oddělen dvojicí linek. 
Dole v linkách nápis (začíná  ručičkou):
 IN HONOREM SS: TRINITATIS [ET] S: IOANIS BAPTISTAE A: 1776
[Ke cti Nejsv. Trojice a sv. Jana Křtitele. Roku 1776]
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Pro nepřístupnost zvonu je čtení nápisu nejisté.
Zvon pod stříškou na ocelové konstrukci na průčelí kostela. Přenesen roku 1987 ze Sulkovce.
Pozdně gotický zvon (1525–1530) o prům. 52,2 cm, který byl zavěšen ve věži, byl po rekvizicích roku 1942
přenesen do kostela sv. Vavřince.

Datace: kol. roku 2015
Výrobce: Jan Šeda, Kostelec nad Orlicí
Materiál: bronz (dělovina)
Rozměry: prům. cca 27 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna sloupková. Bez výzdoby.
Zavěšen na dubové hlavě v podobě hranolu. 
Ruční zvonění (bez lana, neužíván).
Zvonička umístěna ve skanzenu Horácká vesnice.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ IV)
Materiál: ocel
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Rozměry: prům. cca 36 cm, celk. výš. 34 cm, hl. 29 cm, 
tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna sloupková (čep). Okrouhlý kónický sloupek,
naplocho seřízlý, s dvěma otvory pod sebou. Korpus 
homolovitý. Čepec klenutý, na horním okraji odsazení. 
Boky šikmé. Nad věncem odsazení (hrana). Kolem dolního 
okraje oblounová obruba.
Hlava dubová. Ruční zvonění.

CiKHÁj

CiKHÁj

kaPLe sv. anny

zvonička

zvon

zvon

Datace: 2004
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 60 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis: 
L P 2004
Na boku v kruhu smrk a opis (uvozen  kroužky):
 OBEC CIKHÁJSKÁ 
Na protější straně nad věncem nápis:
KE SLAVĚ A CTI BOŽÍ
Věnec oddělen trojicí linek. Na věnci pod letopočtem logo ŽĎAS.
Hlava dubová. Pohon lineárním motorem.

Datace: 3. čtvrť 19. století
Výrobce: Dietrichštejnské železárny, Polnička
Materiál: ocel
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CYriLOV

čerNÁ

zvonička

kaPLe sv. antonína
PaduánskÉho

zvon

zvon

Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna s čtyřmi strmými, hraněnými uchy. Na horním 
okraji odsazení. Horní část poměrně širší. Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

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).
Hlava dubová. Ruční zvonění.
Pro nepřístupnost nemohl být zvon blíže zdokumentován.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2006
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 42,5 cm, hl. 31 cm, tl. věnce 3,2 cm
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Hlavní tón: c3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře trojice linek. Na boku
nápis:
SV. ANTONÍN
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 se 
značkou zapsané ochranné známky. Věnec oddělen linkou 
a trojicí linek. Na věnci nápis:
L. P. 2006
Na protější straně:
OBEC ČERNÁ
Mezi nápisy po kosočtverečné hlavě hřebu.
Zvon zavěšen na otáčivém držáku při vstupu na stěně kaple. Pohon elektromotorem (umístěným zevnitř 
kaple).

čerNÁ
obecní úŘad

zvon

Datace: 1845
Výrobce: Josef Hilzer, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 34,5 cm, hl. 24 cm, tl. věnce 2,6 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna s čtyřmi nezdobenými uchy uspořáda-
nými na půdorysu kříže, s patkami, v nichž dvě vodo-
rovné rýhy. Na horním okraji hrana. Nahoře v linkách
nápis (ukončen tečkou na střední linii):
GEGOSSEN V JOSEPH HILZER IN IGLAU ANNO 1845.
[Ulit Josefem Hilzerem v Jihlavě roku 1845]
Shora i vespod rozvilinový ornament (palmetky 
s vybíhajícími šlahouny s kvítky). Na boku reliéf sv. Josefa s Ježíškem na pravé ruce a lilií v levici, oba 
s paprsčitými svatozářemi, dole podstavec. Na protější straně Ukřižovaný, v patě kříže lebka, dole 
podstavec. Věnec odsazen. Oddělen oblounem sevřeným linkami. Na věnci zevnitř hrana.
Na boku z rekvizice žlutou barvou: TSCHERNA – GROSS MESERITSCH / GEMEINDE / OBEC / ČERNÁ - VELKÉ
MEZIŘÍČÍ.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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česKÁ Mez
kaPLe neJsvětěJší troJice

zvon

zvon

Datace: 1918
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 69 cm, celk. výš. 72,5 cm, hl. 54 cm, tl. věnce 4,5 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nápisy do hloubky. Nahoře nápis:
R. MANOUŠEK A SPOL. 1918.
Na boku z protilehlé strany nápis v 2 řádcích:
NA PAMÁTKU PADLÉHO SYNA JANA JABŮRKA
VE SVĚTOVÉ VÁLCE R. 1918 VĚNUJÍ JEHO RODIČE.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1918
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf
Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 44 cm, celk. výš. 41 cm, 
hl. 33 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nápisy 
do hloubky. Nahoře nápis:
R. MANOUŠEK A SPOL. 1918.
Na boku nápis v 2 řádcích:
SV. ANTONÍNE
ORODUJ ZA NÁS.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Foto: Lubomír Gonda 
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česKÉ MiLOVY

česKÉ MiLOVY

márnice

skeLmistrovský dŮm (čP. 32)

zvon

zvon

Datace: 2009
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 45,5 cm, celk. výš. 44 cm, hl. 34,7 cm, tl. věnce
3,6 cm
Hlavní tón: e3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře prázdná nápisová páska
vymezená linkami. Na čelní straně znak obce Křižánky (ve štítu 
tlapatý kříž s kroužky, podložený dvěma vztyčenými odvrácenými 
vinařskými noži a převýšený knížecí korunou, provázenou dvěma 
tlapatými křížky). Na protější straně nápis v 5 řádcích:
ZVON BYL ODLIT JAKO PRVNÍ
VÝROBEK NOVÉ VÝROBNÍ
TECHNOLOGIE FORMOVNY
VE SPOLEČNOSTI ŽĎAS
15 / 9 / 2009
Věnec oddělen trojicí linek. Dolní hrana seříznutá.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Foto: Ing. Pavel Kysilka, CSc. 

Datace: 21. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 14 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Věnec oddělen oblounem,
shora plynule se zvedajícím.
Zavěšen na rovné ozdobné kované hlavě. Ruční zvonění.
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DALečÍN
márnice  kosteL sv. Jakuba staršího

zvon

zvon

Datace: 1561
Výrobce: Adam, Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 85,8 cm, celk. výš. 75,5 cm, hl. 59,3 cm,
tl. věnce 6,9 cm
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna se šesti uchy, zdobenými pletencem mezi
slabými linkami a uspořádanými na půdorysu kříže. 
Nahoře ve dvojicích linek nápis kapitálou (jako dělicí
znaménka užity  lilie):
1 | TENTO  SWON  GEST  DIELAL  ADAM  
SWONARZ  ZMEZRICZY  KECTI  ACHWALE  PANV 
 BOHV  AKSWOLANY 
2 |  KSLOWV  BOZIMV 
[Tento zvon jest dělal Adam, zvonař z Meziříčí, ke cti 
a chvále Pánu Bohu a k svolání k slovu Božímu, 1561]
Pod koncem nápisu Madona s Ježíškem na pravé ruce 
(vysoce plastický reliéf, modelovaný podle starší gotické 
milostné sochy), po stranách v úrovni ramen letopočet
jako dokončení nápisu:
15 --- 61
Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1992
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 84,2 cm, celk. výš. 73,3 cm, hl. 59 cm, 
tl. věnce 6,6 cm
Hlavní tón: h1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na čelní straně reliéf
sv. Cyrila a Metoděje. Vlevo nahoře nápis v 3 řádcích:
ZAZNĚLO NÁM
SLOVO
PRAVDY VĚČNÉ –
pokračuje vpravo v 2 řádcích:
– ÚSTY SOLUŇANŮ
PŘED VĚKY
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Na zadní straně při horním okraji nápis:
L. P. 1992
Pod tím zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde
tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Při levém dolním rohu snítka túje na kosočtverečném 
hřebu. Na věnci nápis:
VĚNUJÍ FARNÍCI Z DALEČÍNA A PŘIFAŘENÝCH OBCÍ
Vpravo od něj čtverec s motivem dvou překřížených plaménků a písmeny MD (iniciály Marcely Dytrychové).
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

zvon

zvon

Datace: 1483
Výrobce: Jan st., Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 61 cm, celk. výš. 56,5 cm, hl. 44,7 cm, 
tl. věnce 4,8 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými 
na půdorysu kříže, ucha se zploštělými hranami (průřez 
šestiúhelníku). Nahoře ve dvojicích linek nápis gotickou 
minuskulou (jako dělicí znaménko užita úvodem  dvojitá
 pětičetná rozeta na kulatém podkladu a dále  trojice 
rout postavených na sebe, s výběžkem dolů):
 lea  bzeiho  tcesho  esterstho  vhsdteho  
vreyho  tewho  zwlan  ketyw  pnbuho 
Nápis zřejmě ve smyslu: Léta Božího tisícého čtyřstého 
osmdesátého třetího tento zvon dělán ke cti Pánu Bohu.
Pod začátkem nápisu na plášti umístěn malý reliéf Panny 
Marie s Ježíškem na pravé ruce (polopostava). Věnec 
oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1776
Výrobce: Libor Martinů, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 31,2 cm, celk. výš. 34 cm, hl. 24,5 cm,
tl. věnce 2,1 cm, hm. 17,5 kg
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Pod horním 
okrajem prázdná páska vymezená linkami. Zavěšený reliéfní 
pás (liliovité výběžky a boltce). Na čelní straně Panna Maria 
Loretánská s Ježíškem na levé ruce. Oba s korunami, 
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zvon

zvon

Madona v plášti s třemi šňůrami perel s medailony, 
v pravici žezlo. Zasahuje do reliéfního pásu. Na protější 
straně sv. Florián, pravicí drží praporec s křížem, levicí hasí 
hořící dům. Reliéf přerušuje horní linky nad věncem. Věnec 
oddělen dvojlinkou a dvěma linkami. Dole v linkách nápis 
(začíná  ručičkou):
 LIBORIVS MARTINV IN BRVNN 1776
[Libor Martinů v Brně 1776]
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Pukl a v roce 1946 byl svařen Rudolfem Manouškem st.

DĚDKOV

DiViŠOV

kaPLe

kaPLe

Datace: 1968
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Gabriel Knos, Měřín
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 54 cm, celk. výš. 53,3 cm, hl. 42 cm, 
tl. věnce 4 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis 
(písmena postavena na vnitřní tenké lince):
ULITO V MĚŘÍNĚ L. P. 1968 R. MANOUŠEK – G. KNOS
Pod tím historizující pás esovitě zavíjených rozvilin. Na boku 
na čelní straně polopostava Madony s dítětem na levé ruce, 
oba s korunou a velkou kruhovou svatozáří. Níže nápis:
S BOŽSKÝM DÍTKEM MÁTI, RAČ NÁM POŽEHNÁNÍ DÁTI.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1927
Výrobce: Rudolf Manoušek st., Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
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Rozměry: prům. cca 45 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ.
Pod tím pás stylizovaných akantových listů. Na boku reliéf 
sv. Floriána s praporcem v levici, při pravé noze dům. Níže nápis:
SV. FLORIÁNE, OCHRAŇUJ NAŠI OBEC!
Na protější straně Panna Maria se sepjatýma rukama. Níže 
nápis:
VĚNOVÁNO OD OBCE DIVIŠOV 1927.
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

DLOuHÉ
kaPLe

zvon

Datace: 1990
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 49 cm, celk. výš. 48 cm, hl. 36,5 cm, 
tl. věnce 3,2 cm
Hlavní tón: g2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na čelní straně v horní 
polovině kříž (zvrásněný do podoby dřeva). Nahoře nápis 
(jako dělicí znaménka užity  kosočtverečné hlavy hřebů):
BOHA CHVÁLÍME  SVOBODA  1990
Pod křížem na věnci nápis:
BOBROVÁ
Na protější straně na věnci 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.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.
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DOBrÁ VODA
kaPLe sv. cyriLa a metoděJe

zvon

zvon

zvon

Datace: 1989
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 62,5 cm, hl. cca 48 cm, tl. věnce 4,5 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji 
linka. Na boku vykrajovaná plocha (stylizovaný štít), 
v horní části letopočet 1989, ve střední vpadlině srdce
a níže nápis KATEŘINA. Na protější straně vykrajova-
ná plocha bez další výzdoby. Mezi oběma plochami 
řetízkový motiv. Pod zadní plochou zvonařská značka:
 obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spolu
zakladatelky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA 
/ DYT / RY / CHOVA. Nad ní snítka túje. Na věnci nápis:
HLAS ZVONŮ V JEDNOTĚ NÁRODA DO SRDCE KAŽDÉHO Z NÁS
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1919
Výrobce: Vojtěch Hiller ml., Brno
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 46,5 cm, hl. 34,5 cm, tl. věnce 3,2 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Bez koruny. Nahoře nápis (na předryté lince):
Hiller, Brno 1919.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1969
Výrobce: Gabriel Knos, Martinice u Velkého Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 42 cm, hl. 31,5 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: h2
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Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis:
ULIL G. KNOS V MARTINICÍCH U VEL. MEZIŘÍČÍ L. P. 1969.
Vespod dvě linky. Na boku z protější strany malý kříž 
s krátkými, širokými rameny, níže nápis:
VĚNOVALI OBČANÉ
Písmeno É má diakritiku opačně orientovánu (doleva).
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon elektromagnetickou
pumpou.

DOLNÍ BOBrOVÁ viz bobrová

DOLNÍ BOrY
kosteL sv. JiLJí

zvon sv. JiLJí

zvon sv. cyriL a metoděJ

Datace: 1948
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 65 cm, celk. výš. 59 cm, hl. 49,5 cm, tl. věnce 4,5 cm
Hlavní tón: es2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ L. P. 1948.
Na čelní straně reliéf sv. Jiljí (na kameni sedící světec, s knihou 
v pravici, levice se dotýká nazpět otočené hlavy laně, která stojí před ním). Níže nápis:
SV. JILJÍ, ORODUJ ZA NÁS!

Datace: 1948
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 53,2 cm, celk. výš. 51 cm, hl. 41,5 cm, tl. věnce 4 cm
Hlavní tón: g2
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DOLNÍ BOBrOVÁ viz bobrová

DOLNÍ čePÍ
kosteL sv. vácLava

zvon umíráček

zvon

Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ L. P. 1948.
Na čelní straně nápis v 2 řádcích:
SV. CYRILLE A METODĚJI,
ORODUJTE ZA NÁS!
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním
elektromotorem.

Datace: 1948
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 41,5 cm, celk. výš. 40,5 cm, hl. 33,2 cm, 
tl. věnce 3,2 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ L. P. 1948.
Na čelní nápis:
SV. VÁCLAVE, NEDEJ ZAHYNOUTI!
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1678
Výrobce: brněnská dílna (Pavel Streckfuss?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 35,7 cm, hl. 26,6 cm, tl. věnce 2,8 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými na
půdorysu kříže. Jedno nepárové ucho chybí. Nahoře nápis 
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v 2 řádcích, sevřený a dělený linkou (začíná  ručičkou), nahoře
vztyčený a vespod zavěšený pás ornamentu: lilie a menší trojlisty
s obloučky:
 S: WENCESLAE ORA PRO NOBIS 1678
CHRISSTOPF PILIP: MARIA BARBARA: GRAFFEN VON LICHTEN:
[Sv. Václave, pros za nás. 1678. Kryštof Filip, Marie Barbora, 
hrabata z Lichtenštejna]
Věnec oddělen třemi linkami. Nad dolním okrajem oblounek.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

DOLNÍ HeŘMANiCe

DOLNÍ HeŘMANiCe

kaPLe na návsi

kaPLe sv. kŘíŽe 
u usedLosti čP. 38

zvon

zvon

Datace: 1863
Výrobce: Vojtěch Hiller st., Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže. Nahoře v linkách nápis:
ULIL VOJTECH HILLER V BRNĚ 1863.
Nad nápisem pás vztyčených akantových listů přesahujících 
na čepec, pod nápisem dvě propletené větvičky vinné révy 
s listy a plody. Na boku reliéf Panny Marie Loretánské (Madona s Ježíškem na levé ruce, oba s korunami, 
v pláštích, paprsčité svatozáře). Na protější straně sv. Jan Nepomucký. Věnec oddělen oblounem mezi 
prožlabenými lištami. Pod oblinou věnce linka. Kolem dolního okraje hladká obruba. Nad obrubou nápis:
SV. PANO MARIA ORODUJ ZA NAS.
Diakritika posledního písmene A se při výrobě posunula nad J.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon elektromotorem s ojnicí.

Datace: 40. léta 20. století (?)
Výrobce: neznámý
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DOLNÍ LiBOCHOVÁ

DOLNÍ rADsLAViCe

kaPLe

kaPLe

Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 28 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Zvon bez výzdoby. 
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

zvon

zvon

Datace: 40. léta 19. století
Výrobce: Karel Stecher, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 34,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách nápis
a pod ním pás rostlinného ornamentu. Na bocích čtyři reliéfy: 
postavy svatých, věnce.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě.
Kvůli nepřístupnosti nebyl zvon blíže dokumentován. 
Pukl a v roce 1946 byl svařen Rudolfem Manouškem st.

Datace: 1947
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 45 cm
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Hlavní tón: gis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ L. P. 1947.
Na věnci shora linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

DOLNÍ rOzsÍčKA

DOMANÍN

kaPLe

kaPLe Panny marie rŮŽencovÉ

zvon

zvon

Datace: 1985
Výrobce: Laetitia Dytrychová, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 38 cm, celk. výš. 37 cm, hl. 29,5 cm, tl. věnce
2,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Horní část zvonu zdobena vzory 
sestavenými z obloučků (ve tvaru rohu). Pod horním okrajem 
vložen na protilehlých stranách znak olomouckého arcibiskupství. 
Na věnci na čelní straně nápis:
A. C. STOJAN
Na protější straně od poloviny výšky přes věnec: snítka túje, pod níž zvonařská značka: obdélná plaketa 
s nápisem v 6 řádcích (iniciály zvonařky větší, zde tučně): ULILA / LAE / TITIA / DYT / RY / CHOVÁ. Pod tím
letopočet:
1985
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon elektromotorem, převod ojnicí.

Datace: 2021
Výrobce: Michal Votruba, Myslkovice



59

DVOŘiŠtĚ
hasičská zbroJnice

zvon

zvon

Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 39,5 cm, hm. 40 kg
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna s čtyřmi nezdobenými uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže. Nahoře v linkách nápis (jako dělicí znaménka užity 
 tečky na střední linii a  lilie):
PÁN BŮH ZAPLAŤ VŠEM DÁRCŮM    DOMANÍN L. P. 2021   
Vespod dokola růženec s visícím křížkem na čelní straně. Pod ním 
v podobě monogramu:
MARIA
Na protější straně nápis v 2 řádcích:
ZDRÁVAS
MARIA
Vespod lilie. Nad oblinou věnce linka. Na věnci (z čelní strany) nápis:
ORODUJ ZA NÁS, KRÁLOVNO POSVÁTNÉHO RŮŽENCE
Na protější straně nápis:
ULIL MICHAL VOTRUBA V MYSLKOVICÍCH
Nápis je zakončen zvonařskou značkou: v kruhu písmeno V nad M, 
nahoře zvon. 
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Foto: Zdeněk Skula

Datace: 1943
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 39,3 cm, celk. výš. 37,9 cm, hl. 29,2 cm, 
tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis v 2 řádcích:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO.
1943.
Nad oblinou věnce dvě linky.
Po zavěšení nového zvonu roku 2021 svěšen a uložen.

Datace: 1957
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina



60

Rozměry: prům. 40,5 cm, celk. výš. 39,7 cm, hl. 31,2 cm, 
tl. věnce 3,1 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis, sevřený shora 
dvojicí linek a zdola jednou linkou:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA
Na boku na čelní straně nápis v 2 řádcích:
POD OCHRANU TVOU SE UTÍKÁME
SVATÁ BOŽÍ RODIČKO.
Na protější straně nápis:
OSADA DVOŘIŠTĚ L. P. 1957.
Na věnci shora linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

FrANKŮV zHOŘeC

FrYŠAVA POD 
žÁKOVOu HOrOu

kaPLe

kosteL sv. matouše

zvon

zvon sv. matouš

Datace: 3. čtvrť 19. století
Výrobce: Kadovské železárny, Kadov (typ VIII)
Materiál: železo
Rozměry: prům. cca 41 cm, hl. 27 cm, tl. věnce 3,4 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě železného pásu s dvěma otvory nad sebou, zalitého do čepce. Nahoře 
prázdná nápisová páska vymezená linkami. Věnec
oddělen oblounem.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1961
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
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zvon

zvon sv. cyriL a metoděJ

Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 74,7 cm, celk. výš. 66,4 cm, hl. 57,7 cm, 
tl. věnce 5,2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře pás esovitě zavíjených 
rozvilin, sevřený shora linkou a zdola dvojicí linek. Pod tím volně 
nápis:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Na boku v polovině výšky (větším písmem):
SV. MATOUŠI, NAŠI FARNOST CHRAŇ!
Níže (menším písmem):
FRYŠAVA L. P. 1961.
Věnec oddělen trojicí linek, prostřední silnější. Na věnci zevnitř 
tupý zlom.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1961
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 60 cm, celk. výš. 55,3 cm, hl. 46 cm, 
tl. věnce 4,2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis, sevřený 
shora linkou a zdola dvojicí linek:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Pod tím pás esovitě zavíjených rozvilin. Na čelní straně 
nápis v 4 řádcích:
SV. CYRIL A METODĚJ
VOLÁME KE SLUŽBĚ BOŽÍ.
L. P. 1961.
FRYŠAVA.
Věnec oddělen linkou. Na věnci zevnitř tupý zlom.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

Datace: 1804
Výrobce: Klement Stecher, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 48 cm, celk. výš. 44,8 cm, hl. 33,5 cm, 
tl. věnce 3,7 cm, hm. 71 kg
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže. Nahoře v linkách nápis (začíná  ručičkou), 
shora nad ním pás vztyčených širokých nízkých akantových
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listů, dole zavěšen ornamentální pás s rozvilinami a rokajemi:
 GEGOSSEN VON CLEMENS STECHER IN BRINN 1804
[Ulit Klementem Stecherem v Brně 1804]
Na čelní straně na zeměkouli stojící Panna Maria Immaculata 
s levicí položenou na prsou, v pravici lilie, šlape po hadovi 
(po svaření nezřetelný), kolem hlavy hvězdy, kolem postavy 
oválná paprsková svatozář. Věnec oddělen prožlabenou lištou 
a linkou. Dole v linkách prázdná nápisová páska.
Pukl a byl svařen, trhlina vedla od kolen Panny Marie po dolní 
okraj.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

gerŠOV

HABŘÍ

kaPLe

zvonička

zvon

zvon

Datace: 1968
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Gabriel Knos, Blížkovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 47 cm, hl. 35 cm, tl. věnce 3,4 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULITO V BLÍŽKOVICÍCH L. P. 1968 R. MANOUŠEK – G. KNOS
Pod tím pás esovitě zavíjených rozvilin. Na boku kříž (ramena se 
rozšiřují, povrch zvrásněn), pod ním nápis v 2 řádcích:
SVATÁ TEREZIČKO,
VYPROS MÍR NAŠIM DNŮM.
Nad oblinou věnce linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1926
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
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gerŠOV

HABŘÍ

HAMrY NAD sÁzAVOu
kaPLe sv. cyriLa a metoděJe

zvon

zvon

Rozměry: prům. 42 cm, celk. výš. 43 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO
Pod tím zavěšen ornamentální pás: na obloučcích květy větší a menší.
Na boku nápis v 3 řádcích:
ZDRÁVAS MARIA!
K PAMÁTCE SVĚTOVÉ VOJNY 1914–1918
ULIT R. 1926.
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1. polovina 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: železo
Rozměry: prům. 48,5 cm, výš. 38 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Korpus nahoře širší, 
stěny šikmé. Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění.

Foto: Lubomír Gonda 

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 26,2 cm, celk. výš. 26 cm, hl. 19,5 cm, 
tl. věnce 1,9 cm
Hlavní tón: gis3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Pod horním okrajem
a pod polovinou výšky rýhy oddělené mezerou. Kolem 
dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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HAMrY NAD sÁzAVOu

HerÁLeC

dŮm čP. 6

kosteL sv. kateŘiny

zvon

zvon sv. Jan nePomucký

Datace: 3. čtvrť 19. stol.
Výrobce: Kadovské železárny, Kadov (typ IX)
Materiál: železo
Rozměry: prům. 43,8 cm, výš. 37,5 cm, tl. věnce 3,3 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě železného pásu s dvěma otvory nad sebou,
zalitého do čepce. Při horním okraji dvě linky.
Věnec oddělen dvěma linkami.

Datace: 1971
Výrobce: Franz Peter Schilling, Apolda (Německo)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 71,8 cm, celk. výš. 70,4 cm, hl. 56,6 cm, tl. věnce 5,1 cm
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna s čtyřmi uchy, zdobenými zploštělým oblounem a 
uspořádanými na půdorysu kříže. Střední sloupek se soklíkem. Na 
čepci (nad slovem BLAHO) otisk listu šalvěje. Nahoře nápis (začíná 
 berličkovým křížem):
 ZA BLAHO ČESKÉ ZEMĚ SV JENE ORODUJ
Na čelní straně reliéf sv. Jana Nepomuckého (postava světce v rouchu,
s paliem, v pravici drží kříž). Proveden na způsob středověkého 
způsobu výzdoby zvonů, kdy se reliéf vyryje do vnější formy a po 
odlití vznikne konturovaný obraz. Na zadní straně kulatá zvonařská 
značka: říšské jablko s křížem, po stranách výběžky, po stranách kříže 
letopočet 19 --- 71, opis (jako dělicí znaménka užity  kroužky na 
střední linii): LIBERA  NOS  DOMINE. Po stranách:
SCHILLING --- APOLDA
[Osvoboď nás, Pane. 1971. Schilling, Apolda]
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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HAMrY NAD sÁzAVOu
zvon sv. kateŘina

zvon

Datace: 1972
Výrobce: Franz Peter Schilling, Apolda (Německo)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 65 cm, celk. výš. 67,5 cm, hl. 51,4 cm, 
tl. věnce 4,3 cm, hm. 174 kg
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna s čtyřmi uchy, zdobenými zploštělým oblounem 
a uspořádanými na půdorysu kříže. Střední sloupek se soklíkem. 
Nahoře nápis (rozdělený  křížem; první část vyšším písmem):
Co válka vzala láska farníků darovala  HERÁLEC 1972
Na čelní straně reliéf sv. Kateřiny (s korunou, s vztyčeným mečem 
v pravici, při levé noze kolo). Proveden na způsob středověkého 
způsobu výzdoby zvonů, kdy se reliéf 
vyryje do vnější formy a po odlití vznikne konturovaný obraz.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

Datace: 1719
Výrobce: Zikmund Kercker, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 59 cm, celk. výš. 55,5 cm, hl. 44,6 cm, 
tl. věnce 4,2 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy s patkami, 
uspořádanými na půdorysu kříže. Mezi uchy do šesti stran 
žebérka. Nahoře v linkách nápis (začíná  ručičkou), shora 
pás ornamentu (vztyčené lilie střídané s většími palmetkové
lístky), zdola pás stylizovaných liliovitých listovitých výběžků
se sponami:
 SANCTA MATER DEI. ORA PRO NOBIS.
[Svatá Matko Boží, pros za nás]
Na boku reliéf na oblaku stojící Madony s dítětem na levé 
ruce, v pravici žezlo, oba s korunami. Na protější straně sv. 
Jan Nepomucký s křížem na levé ruce, v pravici palma. Věnec
oddělen linkou, oblounem, linkou, prožlabenou lištou, linkou
Nad dolním okrajem v linkách nápis (tečky vysunuty na 
střední linii):
. GOS MICH . SIGMUND KERKER . IN BRIN . ANNO 1719 .
[Ulil mne Zikmund Kercker v Brně roku 1719]
Na čepci bílou barvou číslo 2381. Od základu koruny na krk 
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(přes NOBIS) červený obdélník, v dolní části bílou barvou 120 kg. Na boku mezi Pannou Marií a sv. Janem 
nápis z rekvizice bílou barvou: ŘÍM. KAT. FAR. ÚŘ. HERÁLEC / OKRES NOVÉ MĚS.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

zvon

zvon

zvon

Datace: 1813
Výrobce: Dietrichštejnské železárny, Staré Ransko / Polnička (?)
Materiál: železo
Rozměry: prům. 37 cm, hl. 27,8 cm, tl. věnce 2,2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna s čtyřmi nezdobenými pravoúhlými uchy 
uspořádanými na půdorysu kříže, bez středního sloupku. 
Nahoře lomené oblouky s kytkami. Na boku letopočet:
1813
Nad věncem dokola květy.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1926
Výrobce: Rudolf Manoušek st., Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 34,2 cm, celk. výš. 33 cm, hl. 25,5 cm, 
tl. věnce 2,7 cm
Hlavní tón: d3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách 
nápis:
ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ L. P. 1926.
Pod tím na lince zavěšen pás rostlinného ornamentu 
(stylizované liliovité výběžky, střídavě malé a velké). 
Na čelní straně v polovině výšky nápis:
EJHLE, OLTÁŘ HOSPODINŮV ZÁŘÍ.
Na přechodu ve věnec linka, nad oblinou věnce linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

HeŘMANOV
kosteL sv. mikuLáše

Datace: 1493
Výrobce: Jan st., Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
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zvon

Rozměry: prům. 86 cm, hl. 66 cm, tl. věnce 6,9 cm
Hlavní tón: h1
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 
a zdobenými vzhůru otevřeným trojpramenným pletencem, 
sevřeným v úzkých, vysokých linkách. Nahoře ve dvojicích linek 
nápis gotickou minuskulou (jako dělicí znaménko užity  dvojité
pětičetné rozety na kulatém podkladu):
 leta  bozieho  mOcccc  xciiiO  tento  zwon  slit  
gest  keczti  akchwale  panv  bohv  aswatemv  petrv
[Léta Božího 1493 tento zvon slit jest ke cti a k chvále Pánu Bohu 
a svatému Petru]
Nápis začíná mírně vlevo pod nepárovým uchem. V ose párových 
uch reliéf sv. Petra (vlevo od začátku nápisu) a sv. Pavla (vpravo 
od začátku nápisu). Oba použité reliéfy mají svůj původ v oblíbené
figurální sadě zvonaře Hanse Mittera převzaté do Čech v polovině
15. století z Rakouska. Pro Heřmanov byl však sv. Petr neobvykle upraven: v pravé ruce mu byl ponechán 
atribut knihy, ale zmizel klíč a místo toho levá ruka přidržuje kolmo k zemi spuštěný meč. Druhý reliéf, sv. 
Pavel, pak nevyužil Mitterovu předlohu, kdy figura má vztyčený, ale u těla držený meč. Byla použita 
a přepracována jiná figura (možná Juda Tadeáš) a meč jí byl umístěn do pravé ruky tak, že jej drží šikmo 
před sebou, čímž je jako atribut zvýrazněn. Nevíme, proč byl Petrovi ubrán klíč a přidán meč, a identifikace
reliéfů může být i opačná. Věnec oddělen silnou linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1534
Výrobce: Jan ml., Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 78,5 cm, hl. 58 cm, tl. věnce 6,4 cm
Hlavní tón: cis2
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu 
kříže a zdobenými dolů otevřeným trojpramenným 
pletencem, uzavřeným v provazcích. Nahoře v dvojicích
linek nápis gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka užity 
 tlapaté kříže a  rostlinka), který je dokončen volně 
v 2. řádku:
1 |  L  panye  mO  ccccc  xxxO  iiiiO  tento 
zwon  dyelan  kecty  akhwale  panv  bohv  
akswatemv
2 | myvlassy  dohermasslakv
[Léta Páně tisícího pětistého třicátého čtvrtého tento zvon 
dělán ke cti a k chvále Pánu Bohu a k Svatému Mikuláši do 
Hermašlaku]
Nápis začíná pod nepárovým uchem. Věnec oddělen dvojicí
linek. Nad dolním okrajem linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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zvon

zvon umíráček

zvon sanktusník

Datace: 1516
Výrobce: Jan ml., Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 68 cm, hl. 41,5 cm, tl. věnce 5 cm
Hlavní tón: dis2
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže a zdobenými 
vzhůru otevřeným trojpramenným pletencem uzavřeným v málo 
zřetelných provazcích. Nahoře v dvojicích linek nápis gotickou minuskulou
(jako dělicí znaménka užity  dvě routy na sebe postavené, popř. jejich 
fragment,  tlapaté kříže,  dvojitá pětičetná rozeta bez podkladu,  
rostlinka):
 Leta  panie  tisyciO cccccO  xviO  tento zwon ma  byti  
swatem  vmikoLAss  doherzmassLokv 
[Léta Páně tisícího pětistého šestnáctého tento zvon má býti Svatému 
Mikoláši do Heřmašlaku]
Nápis začíná pod nepárovým uchem. Věnec oddělen linkou. Nad dolním 
okrajem linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1948
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 36,6 cm, hl. 28,5 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis
(diakritika nad horní linkou):
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ L. P. 1948.
Na boku nápis:
ARNOŠT.
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1948
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 35 cm, celk. výš. 33 cm, hl. 25 cm, tl. věnce 2,4 cm
Hlavní tón: d3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
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zvon

zvon

ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ L. P. 1948.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v sanktusové vížce.

HLiNNÉ

HODÍŠKOV

kaPLe anděLŮ stráŽných

kaPLe sv. cyriLa a metoděJe

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 56 cm, celk. výš. 55 cm, hl. 46 cm, tl. věnce 4 cm
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:
KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon elektromotorem s ojnicí napevno.
Datován podle podobných zvonů výrobce ze stejného roku.

Datace: 1947–1948
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 40,3 cm, celk. výš. 38 cm, hl. 30,6 cm, tl. věnce 2,8 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ.
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon elektromagnetickou pumpou.
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zvon

zvon

Datace: 1730
Výrobce: vagantní lotrinský zvonař
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 23,5 cm, celk. výš. 27,5 cm, hl. 18,8 cm, 
tl. věnce 1,7 cm
Hlavní tón: b3
Popis: Koruna s třemi oky. Na čepci silnější a slabší linka. 
Na horním okraji linka, spirálovitě vinutá stuha, dvě linky, 
převazovaný vavřínový věnec (opačné úseky), dvojice linek. 
Na boku reliéf stojícího Anděla strážce (figura zleva, v pravici 
trojitý kříž, levice pozdvižena se vztyčeným ukazovákem). 
Na protější straně nápis v 3 řádcích s chronogramem 1730 
(jeho písmena větší, zde vyznačena tučně):
A PESTE FAME ET BELLO
EXPVGNET ACCOLAS CVNCTOS
ANGELVS CVSTOS
[Anděle strážný, chraň všechny obyvatele před morem, hladem a válkou]
Věnec oddělen oblounkem sevřeným linkami. Při dolním okraji dvojlinka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon elektromagnetickou pumpou.

HOLuBÍ zHOŘ
kaPLe 

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ III)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 40 cm
Hlavní tón: fis3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Kolem dolního
okraje zvlněním se zvedající hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

HOrNÍ BOBrOVÁ viz bobrová
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zvon

HOrNÍ BOrY
kosteL sv. martina

Datace: 1612
Výrobce: Lukáš Gleixner, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 76 cm, hl. 59 cm, tl. věnce 6,1 cm
Hlavní tón: cis2
Popis: Koruna se šesti uchy (s patkami), zdobenými silným
provazcem v linkách a uspořádanými na půdorysu kříže. 
Patky nezdobeny. Nahoře linka, v linkách pás s antickými 
múzami v podobě dětí v arkádách, na lince zavěšený pás 
trojúhelných akantových 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 kancio-
nálem), Erató (violista – hráč na chordofon), Polyhymnia 
(loutnista), Terpsichoré (harfista) a Euterpé (pištec-šalmajista,
 s varhanním portativem v pozadí).
Na boku nápis v 10 řádcích (začíná  křížem):
 LETHA PANIE 1612 TENTO Z
WON GEST PRZELIWAN ZADRZIENI
STATKV KRIZIANOWSKEHO VROZEN
EHO PANA PANA GIRZIHO WOLFFA
KRZENECZKEHO Z RONOWA TOHO CZA
SV NA KRZIZIANOWIE A PRZISECZE KE
CZTI A KHWALE PANA BOHA WSSEMO
HAVCZYHO A NABOZIENSTWI EWAN
GELITSKEHO KDEREMVZTO ZWONV TA
KE PAN POMOCZ VCZINITI RACZIL
[Léta Páně 1612 tento zvon jest přelíván za držení statku křižanovského urozeného pána, pana Jiřího Volfa
Křineckého z Ronova, toho času na Křižanově a Přísece, ke cti a chvále Pána Boha všemohoucího 
a náboženství evangelického, kterémužto zvonu také pán pomoc učiniti ráčil]
Ve slově NABOZIENSTWI písmeno S retrográdní. Na protější straně vavřínový věnec, od něhož nahoře 
a na stranách vybíhá trojúhelný akantový lístek. Uvnitř Ukřižovaný, po stranách Panna Maria a sv. Jan 
Evangelista. U paty kříže lebka, dole kamenitý terén. Pod věncem monogram:
GWKZ
[Jiří Volf Křinecký z Ronova]
Níže štít se zkříženými ostrvemi (erb Křineckých). Věnec oddělen oblounem. Kolem dolního okraje hladká
obruba.
Zvon připsán Lukáši Gleixnerovi na základě doby vzniku, shody koruny, písma, reliéfů a celkového 
ztvárnění.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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zvon

zvon sanktusník

Datace: 1607
Výrobce: Šimon Vosa, Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 67,5 cm, hl. 48 cm, tl. věnce 4,9 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna se šesti uchy (s nízkými patkami), zdobenými
čtveřicí svislých linek a na ohybu kartuší s hlavičkou, 
a uspořádanými na půdorysu kříže. Patky nezdobeny. Nahoře
ve dvojicích linek nápis (jako dělicí znaménka užity  routy 
se zavinutými výběžky nahoru a dolů, v podobě paragrafu):
 LETAPANIE  1607  TENTO  ZWON  GESTSLIT  
KECTIACHWLE  PANVBOHV  AKOSTELVHORNICHBORV 
 SS  W  ZM
[Léta Páně 1607 tento zvon jest slit ke cti a chvále Pánu Bohu a kostelu Horních Borů. Šimon Vosa 
z Meziříčí]
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. Terén v podobě římsy z dvojlinky. Na kříži
nahoře hůře čitelný titulus crucis (INRI). Na protější straně dvojice erbů v oválech tvořených vavřínovým 
věncem, vnější linkou a vnitřním hladkým páskem. Nad erby dva monogramy (odděleny  routou se 
zavinutými výběžky nahoru a dolů, v podobě paragrafu):
PLZP  AHZH
[Prokop Lhotský ze Ptení – Anna Hodějovská z Hodějova]
Levý erb (Lhotští ze Ptení): ve štítě polovina jednorožce zleva, vyrůstající z koruny, helm s korunou a třemi
pštrosími pery, fafrnochy. Druhý erb (Hodějovští z Hodějova): ve štítě ryba našikmo, helm s fafrnochy, 
v klenotu ryba. Věnec oddělen oblounem. Kolem dolního okraje hladká obruba. Na věnci zevnitř zlom.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1950
Výrobce: n. p. Závody umělecké kovovýroby (První
moravská zvonárna v Brně), Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 40 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ
Z protější strany nápis:
ZUK
Na boku na čelní straně nápis v 2 řádcích:
SV. MARTIN – OCHRÁNCE.
1950
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v sanktusové vížce.
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HOrNÍ LiBOCHOVÁ

HOrNÍ LiBOCHOVÁ

kaPLe sv. LudmiLy

kaPLe

Datace: 1990
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 57,8 cm, celk. výš. 54 cm, hl. 44 cm, 
tl. věnce 4 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji linka. 
Níže nápis (jako dělicí znaménka užity  větší ozdobné 
jetelové kříže):
 VĚNOVALI OBČANÉ  V NOVÉ DOBĚ  L. P. 1990
Na boku (pod letopočtem) zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakla-
datelky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Vpravo snítka túje.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

zvon

zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ III)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 39,5 cm, hl. 30,5 cm, tl. věnce cca 2,5 cm
Hlavní tón: f3
Popis: Koruna sloupková (čep). Na horním okraji naznačená 
linka. Kolem dolního okraje nízká hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním
motorem.
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HOrNÍ rADsLAViCe

HOrNÍ rOžÍNKA

kaPLe

kaPLe

Datace: 3. čtvrť 19. století
Výrobce: Kadovské železárny, Kadov (typ VIII)
Materiál: železo
Rozměry: prům. cca 40 cm
Hlavní tón: fis3
Popis: Koruna v podobě železného pásu s dvěma otvory 
nad sebou, zalitého do čepce. Na horním okraji zlom. 
Na boku v horní polovině dvě linky. Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

zvon

zvon

Datace: 1857
Výrobce: Vojtěch Hiller st., Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 39 cm, celk. výš. 44 cm, hl. 29,5 cm, tl. věnce 2,4 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Od sloupku vybíhá šest 
žebérek. Nahoře v linkách nápis:
GEGOSSEN VON ADALBERT HILLER IN BRÜNN 1857
[Ulit Vojtěchem Hillerem v Brně 1857]
Přehláska přerušuje horní linku. Níže pás zavěšených 
akantových listů. Na boku reliéf sv. Floriána. Věnec oddělen
oblounem sevřeným prožlabenými lištami. Pod oblinou věnce
linka. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon elektromotorem,
převod přes kola s řetězy a ojnicí.
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HrBOV
kaPLe sv. vácLava
a sv. izidora

zvon sv. izidor

zvon sv. vácLav

Datace: 1969
Výrobce: Gabriel Knos a Rudolf Manoušek ml., Martinice 
u Velkého Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 57 cm, celk. výš. 53 cm, hl. 42 cm, tl. věnce 3,8 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis:
ULIL G. KNOS – R. MANOUŠEK V MARTINICÍCH U VEL. MEZIŘÍČÍ 
L. P. 1969
Na boku nápis v 4 řádcích:
SVATÝ ISIDORE
ORODUJ ZA NÁS,
MODLI SE A PRACUJ.
POŘÍDILI VĚŘÍCÍ Z HRBOVA.
První řádek větším písmem, čtvrtý řádek o něco níže. Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1957
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 50,5 cm, celk. výš. 47,5 cm, hl. 39 cm, 
tl. věnce 3,7 cm
Hlavní tón: g2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis, vymezený
shora linkou a zdola dvěma linkami:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Pod tím akant oplétaný kolem stonku tvořeného dvojlinkou.
Na čelní straně stojící sv. Václav, s praporcem v pravé ruce, 
levice přidržuje štít. Níže nápis v 2 řádcích:
SV. VÁCLAVE, VOLÁ TĚ TVŮJ LID,
DEJ SVÉ ZEMI POŽEHNÁNÍ, VRAŤ SVÝM DĚTEM KLID.
Na protější straně nápis:
HRBOV L. P. 1957.
Věnec oddělen oblounkem mezi linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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CHLÉBsKÉ

CHLuMeK

kaPLe sv. Jana kŘtiteLe

kaPLe

zvon

zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.),
Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 44 cm, celk. výš. 41 cm, hl. 31 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nápisy do hloubky. 
Nahoře nápis:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO
Na boku v polovině výšky nápis (jméno lokality?).
Pro nepřístupnost nemohl být zvon blíže dokumentován.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1925
Výrobce: Bedřich Hampl, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy (s patkami), uspo-
řádanými na půdorysu kříže. Na horním okraji hrana. Nahoře 
v linkách nápis:
LITÝ OD BEDŘ. HAMPLA V JIHLAVĚ 1925.
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CHLuMeK

CHLuMĚtÍN

CHrOustOV

kaPLe Panny marie

kaPLe sv. cyriLa a metoděJe

zvon

zvon

Pod tím pás ornamentu: kruhy s důlky, připomínajícími květy, s vybíhajícím trojlistem. Na čelní straně 
Ukřižovaný. Na protější straně sv. Václav s praporcem v levici, pravá ruka přidržuje oválný štít s orlicí. 
Věnec oddělen zlomem, oblounem, odsazením. Pod oblinou věnce linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1957
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nad přechodem ve věnec
nápis (jako dělicí znaménko užita  dvojice teček vedle 
sebe, vysunutá na střední linii):
VOLÁM ŽIVÉ  LKÁM NAD MRTVÝMI
Na protější straně nápis v 2 řádcích:
1957
ŽĎÁR N. SÁZ.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 34,5 cm, celk. výš. 33 cm, hl. 25,7 cm, tl. věnce 2,6 cm
Hlavní tón: neměřen
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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 v 3 řádcích:
SV. CYRILLE A METODĚJI,
ORODUJTE ZA NÁS!
CHROUSTOV 1918–1945.
Na protější straně:
L. P. 1946.
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním 
motorem.

jABLOŇOV
kaPLe

zvon

zvon

Datace: 1970
Výrobce: Gabriel Knos a Rudolf Manoušek ml., Martinice u Velkého
Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 46,5 cm, celk. výš. 47 cm, hl. 36 cm, tl. věnce 3,2 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis:
ULIL G. KNOS – R. MANOUŠEK V MARTINICÍCH U VEL. MEZIŘÍČÍ.
Pod tím dvojice linek. Na čelní straně nápis v 3 řádcích (mezi druhý
a třetí řádek vložen kříž):
SVATÁ MARIA
ORODUJ ZA NÁS!
FARNÍCI Z JABLOŇOVA L. P. 1970.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 45 cm, celk. výš. 41 cm, hl. 35,2 cm, tl. věnce 3,5 cm
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jÁCHYMOV

jÁMY

kaPLe

kosteL sv. martina

zvon

zvon

Hlavní tón: b2
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:
KE CTI A CHVÁLE NEJSVĚTŠJŠÍ TROJICE.“
Počáteční uvozovky chybějí, v pátém slovu chyba. Nad oblinou 
věnce dvě linky.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Datován podle podobných zvonů výrobce ze stejného roku.

Datace: 1969
Výrobce: Gabriel Knos, Ždárec u Tišnova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 41,5 cm, hl. 31 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis:
ULIT VE ŽĎÁRCI U TIŠNOVA L. P. 1969 – G. KNOS.
Pod tím dvojice linek. Na boku kříž (ramena se rozšiřují, povrch
zdoben rýhováním) a pod ním (v polovině výšky) nápis:
I TOBĚ JEDNOU ZAZVONÍM…
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění

Datace: 1536
Výrobce: neznámý
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Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 76 cm, hl. 51 cm, tl. věnce 4,6 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna se šesti nezdobenými uchy, zalomenými, 
s okosenými hranami, uspořádanými na půdorysu kříže. 
Nahoře v linkách nápis kapitálou (jako dělicí znaménka 
užity  medailon s Kalvárií (Ukřižovaný, Panna Maria 
a sv. Jan Evangelista), s dvojitým obvodem,  medailon s dvěma 
figurami, s dvojitým obvodem,  plaketa – štítek s figurou 
(zvíře?),  reliéf kráčejícího divého muže):
 MATER DEI  MEMENTO  MEI AD HONOREM 
S. MICHAELIS  1536
[Matko Boží, pamatuj na mne. Ke cti sv. Michaela. 1536]
Pod nápisem tři reliéfy: Panna Maria s Ježíškem, na srpku 
Měsíce (pod slovem MEMENTO), medailon s Beránkem Božím (pod slovem HONOREM) a figurální výjev
 – sedící muž (zprava), za ní muž se zdviženou levicí, proti nim stojí čtyři postavy (pod slovem MICHAELIS). 
Věnec oddělen linkou. Nad dolním okrajem dvě linky.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

zvon sv. martin

zvon bL. zdisLava

Datace: 1978
Výrobce: Laetitia Dytrychová, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 70 cm, hl. 52 cm, tl. věnce 4,9 cm, 220 kg
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji rozvilinové
motivy, mezi nimi gotické štítky s písmenem M (= Martin). Na 

boku sv. Martin na koni, zleva. Na protější straně reliéf kříže. Těsně pod ním zvonařská značka: obdélná plaketa 
s nápisem v 6 řádcích (do hloubky), iniciály zvonařky větším písmem (vystupující): ULILA / LAE / TITIA / DYT / 
RY / CHOVÁ. Po stranách po rozvilině. Na věnci nápis (jako dělicí znaménka užity  kosočtverečky na střední 
linii):
SVATÝ MARTIN  PANE, ZACHOVEJ NÁM VÍRU  VĚNOVALI FARNÍCI JAMŠTÍ LÉTA PÁNĚ 1978
Autorkou reliéfní výzdoby je Zora Pořická-Chadrabová.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1979
Výrobce: Laetitia Dytrychová, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 63 cm, hl. 46 cm, tl. věnce 4,5 cm, 150 kg
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji rozvilinové motivy, 
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Datace: 1924
Výrobce: Richard Herold, Chomutov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 42 cm, celk. výš. 41 cm, hl. 32 cm, 
tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna válcová. Na horním okraji tři linky. Níže 
rozvilinový ornament, lemovaný dole perlovcem 
a trojitými lístky zavěšenými na obloučcích. Na čelní 
straně nápis v 7 řádcích:
HL. MARIA UND HL. RUDOLF,
BITTET FÜR UNS!
ZUM ANDENKEN
AN UNSER LIEBEN RUDI 
DER DIE FREUDE SEINER ELTERN WAR,
GEWIDMET VON
RUDOLF UND MARIE BILLICH IN KROH 4.
[Sv. Maria a sv. Rudolfe, proste za nás! K památce našeho 
milého Rudiho, který byl svým rodičům radostí, věnováno 
Rudolfem a Marií Billichovými z Kruhu čp. 4]
Na protější straně nápis v 4 řádcích:
IM LEBEN UNSER LICHT,
IM TODE UNSER LEID
UND UNSER ENGEL
IN DER EWIGKEIT.
[Naše světlo je v životě, náš žal je ve smrti a náš anděl je 
na věčnosti] Nápis je čtyřverším (s mírně upraveným 
zakončením prvního verše) z dětského hrobu na německém 
hřbitově v Římě (Campo Santo Teutonico).
Věnec oddělen dvojicí linek. Na věnci na čelní straně:
GEGOSSEN VON RICHARD HEROLD, KOMOTAU 1924
[Ulit Richardem Heroldem, Chomutov 1924]
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v blíže neurčené době (snad v 70. letech) přenesen
z kostela sv. Vojtěcha v obci Kruh (okr. Česká Lípa).

zvon umíráček

mezi nimi gotické štítky s písmenem Z (= Zdislava). Na boku reliéfy bl. Zdislavy, stojící, se sepjatými rukama.
U kolen po gotickém štítku: vlevo se zříženými ostrvemi, vpravo s křížem. Na protější straně reliéf kříže. 
Zdola k němu přiražena zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (do hloubky), iniciály 
zvonařky větším písmem (vystupující): ULILA / LAE / TITIA / DYT / RY / CHOVÁ. Po stranách po rozvilině. 
Na věnci nápis (jako dělicí znaménko užit  kosočtvereček na střední linii):
BLAHOSLAVENÁ ZDISLAVO PROS ZA NAŠE RODINY  VĚNOVALI FARNÍCI JAMŠTÍ LÉTA PÁNĚ 1979 
Autorkou reliéfní výzdoby je Zora Pořická-Chadrabová.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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jANOVičKY

jAVOreK

zvonička

zvonička

zvon sv. mikuLáš

zvon 

Datace: 1919
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 36 cm, celk. výš. 35 cm, hl. 26 cm, tl. věnce
2,2 cm
Hlavní tón: fis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nápisy do hloubky. 
Na horním okraji:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO 1919.
Na boku nápis:
MIKULÁŠ.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon do roku 1999 visel ve věži kaple sv. Cyrila a Metoděje v Bohuňově.

Datace: 1873
Výrobce: Anna Hillerová, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 24,3 cm, hl. 19,7 cm, tl. věnce 2,2 cm
Hlavní tón: h3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách nápis:
GEG. V. AD. HILLER S WITWE IN BRUNN [1]873.
[Ulit vdovou Vojtěcha Hillera v Brně 1873]
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jeMNiCe
kaPLe

zvon 

zvon 

V dataci chybí první číslice (odpadla při formování zvonu). Pod tím zavěšený ornament: opakující se 
zkřížené dubové listy s třemi žaludy. Na boku sedící Madona s Ježíškem na pravé ruce, s korunou,
žezlem v levici (polopostava). Věnec oddělen oblounem sevřeným neostrými prožlabenými lištami. 
Pod oblinou věnce žlábek.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.  

Datace: 1926
Výrobce: Vítkovické železárny, Vítkovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 45 cm, celk. výš. 43,7 cm, hl. 33,1 cm, tl. věnce 3,4 cm
Hlavní tón: dis3
Popis: Koruna kruhová (talířová) s podpůrnými žebry. Nahoře v linkách
nápis:
E W XXVIII N° 307 (na protější straně) 1926
[Eisenwerk Witkowitz = Vítkovické železárny]
Věnec oddělen třemi linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1671
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 20,5 cm, v. 16,2 cm, hl. 15,1 cm, tl. 
věnce 1,5 cm
Hlavní tón: gis3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na čepci 
dvojlinka. Na horním okraji dvě linky, pás rozvilinového
ornamentu v linkách. Níže dvě rýhy oddělené mezerou.
Na boku do hloubky vyryt nápis v 2 řádcích (jako dělicí
znaménka užity  kosočtverečky na střední linii a  
dvojice vodorovných čárek):
I  M  K  V  W
A  1671 
Věnec oddělen čtyřmi linkami. Pod věncem linka 
a dvojice linek.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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jestŘABÍ

jiMrAMOV

zvonice

kosteL narození
Panny marie

zvon 

zvon maria

Datace: 1988
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 37 cm
Hlavní tón: c3 
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis 
(jako dělicí znaménka užity  kosočtverečné hlavy hřebů):
 MĚSTO  VELKÁ  BÍTEŠ  PRO  ZVONICI  V  JESTŘABÍ
Pod tím svislé pásky různé délky řazené stupňovitě a vytvářející 
zuby. 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 nápis:
R. 1988
Letopočet jiným fontem písma než zkratka roku. Pod tím na věnci snítka túje. Na boku na protější straně 
reliéfní znak: perisonium s trojlisty na koncích, do nějž jsou zasazena tři pera. Pod tím nad věncem:
A. D. 1358
[Léta Páně 1358] (první písemný doklad jména obce)
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1991
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 100 cm, celk. výš. 85 cm, hl. 71,6 cm, 
tl. věnce 7,6 cm

Foto: Pavel Kaša
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zvon sv. cyriL a metoděJ

zvon sv. aneŽka česká

Hlavní tón: gis1
Popis: Koruna kruhová (talířová). V horní části korpusu výzdoba 
z horizontálních prvků v podobě pásků se zahnutým koncem, 
tvořících souměrné větší a menší štosy; polovina prvků hladkých,
polovina s rozvilinou. Na čelní straně obdélník s motivem plaménku,
přes sebe položenými písmeny MD (iniciály Marcely Dytrychové), 
dvěma kapkami a kosočtverečnou hlavou hřebu. U něj datace:
(po stranách) L --- P
(dole) 1991
Na protější straně zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem
v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně): 
ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Vlevo snítka túje. Na věnci na čelní straně nápis:
SV. MARIA MATKO BOŽÍ, ORODUJ ZA NÁS
Na věnci na protější straně:
VĚNUJÍ FARNÍCI Z JIMRAMOVA A PŘIFAŘENÝCH OBCÍ.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1991
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 84,3 cm, celk. výš. 71 cm, hl. 58,3 cm,
tl. věnce 6,7 cm
Hlavní tón: h1
Popis: Koruna kruhová (talířová). V horní části korpusu 
výzdoba z horizontálních prvků v podobě pásků se zahnu-
tým koncem, tvořících souměrné větší a menší štosy; 
polovina prvků hladkých, polovina s rozvilinou. Na čelní 
straně tříčtvrteční postavy sv. Cyrila a Metoděje, oba 
s mitrou. Na protější straně obdélník s motivem plamén-
ku, přes sebe položenými písmeny MD (iniciály Marcely 

Dytrychové), dvěma kapkami a kosočtverečnou hlavou hřebu. U něj datace:
(po stranách) L --- P
(dole) 1991
Na věnci nápis (vložena  kosočtverečná hlava hřebu):
SVATÝ CYRIL A METODĚJ JAZYKEM RODNÝM BOŽÍ CHVÁLU PĚTI  VĚNUJÍ FARNÍCI Z JIMRAMOVA 
A PŘIFAŘENÝCH OBCÍ
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: 1991
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 76 cm, celk. výš. 70 cm, hl. 57,3 cm, tl. věnce 5,9 cm
Hlavní tón: cis2
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Popis: Koruna kruhová (talířová). V horní části korpusu výzdoba 
z horizontálních prvků v podobě pásků se zahnutým koncem, 
tvořících souměrné větší a menší štosy; polovina prvků hladkých, 
polovina s rozvilinou. Na čelní straně reliéf sv. Anežky České, držící 
model kostela v levici, pravice žehná, u pravé nohy beránek. Na 
boku (vlevo od světice) zvonařská značka: obdélná plaketa s nápi-
sem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně): 
ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Vpravo snítka túje. Na 
věnci nápis (jako dělicí znaménka užity  kosočtverečné hlavy 
hřebu):
 SV. ANEŽKO ČESKÁ, TYS NECHTĚLA VLÁDNOUT, ALE SLOUŽIT  
VĚNUJÍ FARNÍCI Z JIMRAMOVA A PŘIFAŘENÝCH OBCÍ
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

zvon sv. Josef

zvon 

Datace: 1991
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 65,5 cm, celk. výš. 61,3 cm, hl. 51,5 cm, tl. věnce 5,1 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna kruhová (talířová). V horní části korpusu výzdoba 
z horizontálních prvků v podobě pásků se zahnutým koncem, tvořících 
souměrné větší a menší štosy; polovina prvků hladkých, polovina 
s rozvilinou. Na čelní straně tříčtvrteční postava sv. Josefa s lilií 
a s Ježíškem na levé ruce. Na protější straně čtverec s motivem dvou
překřížených plaménků a písmeny MD (iniciály Marcely Dytrychové). 
U něj datace:
(po stranách) L --- P
(dole) 1991

Na boku po směru písma 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 věnci nápis:
SV. JOSEFE OCHRAŇUJ DÍLA NAŠICH RUKOU A BUĎ NÁM PŘIMLUVOU V HODINĚ POSLEDNÍ
V závěru nápisu menším písmem nápis v 2 řádcích:
VĚNUJÍ FARNÍCI Z JIMRAMOVA
A PŘIFAŘENÝCH OBCÍ
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1943
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 47,3 cm, celk. výš. 45 cm, hl. 37,5 cm, tl. věnce 3,2 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis v 2 řádcích:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO.
1943.
Věnec oddělen linkou. Uvnitř zvonu výrobní číslo černou barvou: 3055.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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zvon 

zvon 

Datace: 1914
Výrobce: Anna Hillerová a Vojtěch Hiller ml. („Vojtěcha Hillera
vdova a syn“), Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 44,2 cm, celk. výš. 42 cm, hl. 39,8 cm, 
tl. věnce 2,8 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
(čelní strana) Brünn 1914 Brno.
(protější strana) Hiller
Pod tím esovitý stonek s listy a květy růže. Na čelní straně stojící
korunovaná Madona s Ježíškem na levé ruce. Věnec oddělen třemi linkami. Na věnci pás vymezený 
oblouny.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

jiMrAMOV
evangeLický kosteL

Datace: 1888
Výrobce: Anna Hillerová a Richard Hiller („Vojtěcha Hillera
vdova a syn“), Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 55,6 cm, celk. výš. 50,8 cm, hl. 41,2 cm, 
tl. věnce 4,3 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
Vojt: Hillera vdova a syn v Brně.
Zavěšen nízký hrubý (vykrajovaný) rostlinný ornament. 
Na boku nápis v 3 řádcích:
Nákladem evanjeliků
z Unčína a Strachujova
L. P. 1888.
Nad přechodem ve věnec esovitý stonek s listy a květy růže.
Věnec oddělen oblounem mezi linkami. Nad dolním okrajem pás vymezený linkami.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
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zvon 

hodinový cimbáL větší

hodinový cimbáL menší

Datace: 2001
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 50,5 cm, celk. výš. 44,3 cm, hl. 35,3 cm, 
tl. věnce 3,7 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na čelní straně kalich před 
otevřenou Biblí. Na boku vlevo nápis v 5 řádcích (poslední 
řádek menším písmem):
POJĎTE,
NEBO JIŽ
PŘIPRAVENO
JEST VŠECKO.
LUKÁŠ 14,17
Na boku vpravo nápis v 6 řádcích (poslední řádek menším 
písmem, zarovnán vpravo):
VESELÍM SE
Z TOHO ŽE MI
ŘÍKÁNO BÝVÁ
„POJĎME DO DOMU
HOSPODINOVA.“
ŽALM 122,1
Věnec oddělen oblounem. Na věnci logo ŽĎAS a vedle něj 
nápis:
50. let 23. 8. 2001
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: přelom 20. a 21. století
Výrobce: neznámý (dodala firma Elekon z Vyškova)
Materiál: bronz
Rozměry: prům. 43 cm, hl. 18 cm, tl. stěny 2,4 cm
Hlavní tón: dis2
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru. 
Dolní okraj silnější oblý.
Zavěšen ve věži vedle menšího hodinového cimbálu.

Datace: přelom 20. a 21. století
Výrobce: neznámý (dodala firma Elekon z Vyškova)
Materiál: bronz
Rozměry: prům. 33 cm, hl. 14 cm, tl. stěny 2 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru. Dolní okraj silnější oblý.
Zavěšen ve věži vedle většího hodinového cimbálu.
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zvon 

zvon 

hodinový cimbáL větší

jiMrAMOV

jiMrAMOV

radnice

hrobka rodiny beLcredi

Datace: 1600
Výrobce: Jan Benešovský, Moravská Třebová
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna s 4 uchy s okosenými hranami. Nahoře
v linkách nápis kapitálou, dokončený datací volně 
v druhém řádku pod začátkem:
SLYTEG OD YANA BENESSOWSKEHO
1600
[Slitej od Jana Benešovského 1600]
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2. polovina 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 18 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna sloupková. Nahoře prázdná páska vymezená
linkami. Věnec oddělen dvojicí linek. Kolem dolního okraje 
hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Vyřezán letopočet 18[…]. 
Ruční zvonění.

Foto: Pavel Kaša 
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jiNDŘiCHOV

jiŘÍKOViCe

kaPLe

kaPLe

zvon 

zvon 

Datace: 1810
Výrobce: Klement Stecher, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 32 cm, hl. 24 cm, tl. věnce 2,3 cm, 
hm. 17,5 kg
Hlavní tón: d3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
obloučky a vztyčené listy větší a menší. Pod tím v linkách 
nápis:
. C. ST. BRINN . MDCCCX
[Klement Stecher, Brno 1810]
Na čelní straně Madona v oválu z paprsků, korunovaná, dítětem na levé ruce, žezlo v pravici.
Na protější straně Ukřižovaný. Věnec oddělen profilací: prožlabená lišta, obloun, prožlabená lišta 
(vnější fabionky). Nad dolním okrajem dvě linky.
Pod letopočtem vyryta hmotnost: 31 1/4 lb (symbol libry v podobě přeškrtnutého V).
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 3. čtvrť 19. století
Výrobce: Kadovské železárny, Kadov (typ VIII)
Materiál: železo
Rozměry: prům. 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Bez koruny. Pod horním okrajem linka, mezera, linka. Nad věncem obloun.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon elektromotorem, převod ojnicí.
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jÍVOVÍ
kaPLe sv. anny

zvon 

zvon 

zvon 

Datace: 1991
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 57 cm, celk. výš. 54,5 cm, hl. 44 cm, tl. věnce 
3,9 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji linka. Níže
nápis (jako dělicí znaménka užity  větší ozdobné jetelové 
kříže):
 VĚNOVALI OBČANÉ  V NOVÉ DOBĚ  L. P. 1991
Na boku (pod letopočtem) 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: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 45 cm, hl. 34 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Věnec 
oddělen oblounem. Kolem dolního okraje hladká 
obruba nabíhající fabionem.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v horní části svařován.

jÍVOVÍ
hasičská zbroJnice

Datace: 2009
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
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Materiál: ocel
Rozměry: prům. 21,5 cm, hl. 18 cm, tl. věnce 2,1 cm
Hlavní tón: a3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na boku nápis 
v 2 řádcích:
SDH
JÍVOVÍ
Na protější straně v 2 řádcích:
1934
2009
Zavěšen na konzoli, za oko provlečené otvorem v koruně.
Ruční zvonění.

jOseFOV
kaPLe Panny marie LurdskÉ

zvon 

zvon 

Datace: 2004
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 51 cm, celk. výš. 45 cm, hl. 35 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku reliéf Madony 
s Ježíškem na levé ruce. Na protější straně znak obce Rožná 
(trojice plamenů), nad ním nápis:
ROŽNÁ-JOSEFOV
Vlevo logo ŽĎAS a pod ním nápis v 3 řádcích:
[…]
Věnec oddělen oblounem.
Pro nepřístupnost nemohl být zvon v úplnosti zdokumentován.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1919
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 55 cm, celk. výš. 54 cm, hl. 43 cm
Hlavní tón: neměřen
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KADOLeC
kaPLe

zvon 

zvon 

Popis: Koruna kruhová (talířová). Nápisy do hloubky. 
Na horním okraji:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO.
Na boku na protější straně:
MARIA
[CHRAŇ] NAŠI VES ODE VŠEHO ZLÉHO
1919
Zvon není zavěšen. Uložen v kapli.

Datace: 1991
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 56,9 cm, celk. výš. 56,5 cm, hl. 44,3 cm, tl. věnce 4 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji linka. Níže nápis 
(jako dělicí znaménka užity  větší ozdobné jetelové kříže):
 VĚNOVALI OBČANÉ  V NOVÉ DOBĚ  L. P. 1991
Na boku (pod letopočtem) 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 zalomené ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1965
Výrobce: Laetitia Dytrychová, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 44,5 cm, celk. výš. 42 cm, hl. 33 cm, 
tl. věnce 3,5 cm
Hlavní tón: h2
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Popis: Koruna kruhová (talířová). Pod horním okrajem 
tři linky. Na boku v horní části monogram LD, vpravo u něj snítka túje. Pod polovinou výšky nápis:
KADOLEC 1965
Na protější straně nápis:
MARIA, ZŮSTAŇ MATKOU LIDU SVÉMU!
Věnec oddělen třemi linkami.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

KADOV

KArAsÍN

hasičská zbroJnice

kaPLe

zvon 

zvon 

Datace: 3. čtvrť 19. století
Výrobce: Kadovské železárny, Kadov (typ VIII)
Materiál: železo
Rozměry: prům. 45 cm, celk. výš. 43 cm, hl. 27 cm, tl. věnce 
3,3 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě železného pásu s dvěma otvory nad
sebou, zalitého do čepce. Pod horním okrajem linka, mezera, 
linka. Věnec oddělen oblounkem. 
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1947
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 45 cm, celk. výš. 41,7 cm, hl. 33,6 cm, 
tl. věnce 3,1 cm
Hlavní tón: g2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
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KArLOV

KNĚžeVes

hasičská zbroJnice
hasičská zbroJnice

kaPLe sv. fLoriána

kaPLe

zvon 

zvon 

PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ L. P. 1947.
Na boku nápis v 2 řádcích:
KE CTI A SLÁVĚ BOŽÍ ZBUDOVALI OBČANÉ
Z KARASÍNA L. P. 1947.
Nad oblinou věnce linka.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2010
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 47 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
dvojice linek. Na boku reliéf sv. Floriána, na výrazném soklíku. 
Na protější straně nápis v 2 řádcích:
OBEC KARLOV
2010
Věnec oddělen trojicí slabších linek. Na věnci (pod reliéfem) nápis:
BOHU KU CTI LIDEM KU POMOCI
Na věnci na protější straně nápis:
ŽĎAS
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.),
Brno-Husovice
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Materiál: ocel
Rozměry: prům. 37 cm, celk. výš. 35 cm, hl. 24 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). 
Pro nepřístupnost nemohl být zvon zdokumentován.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

KOCANDA

KOCHÁNOV

zvonička

kaPLe

zvon 

zvon 

Datace: 3. čtvrť 19. století
Výrobce: Kadovské železárny, Kadov (typ VIII)
Materiál: železo
Rozměry: prům. cca 36 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě železného pásu s dvěma otvory nad 
sebou, zalitého do čepce. Pod horním okrajem
linka, mezera, linka. Věnec oddělen oblounem.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 49,5 cm, celk. výš. 47 cm, hl. 38 cm, 
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KOrOužNÉ
kaPLe sv. antonína 
PaduánskÉho

zvon 

zvon 

tl. věnce 3,2–3,5 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Hladký.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1991
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 49,2 cm, celk. výš. 47 cm, hl. 36,5 cm, tl. věnce 
3,3 cm, hm. 73,5 kg
Hlavní tón: g2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Při horním okraji linka. Na čelní 
straně reliéf sv. Cyrila a Metoděje: sv. Cyril jako mnich, v pravici drží 
svitek, levice drží kříž na vysoké holi, sv. Metoděj s mitrou a berlou
v pravici. Na bocích po velkém štíhlém kříži, v úhlech ke světcům 
písmena C (vlevo) a M (vpravo). 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. Po stranách letopočet 
v 2 řádcích:
L --- P
19 --- 91
Na věnci nápis:
NA PAMĚŤ SV. CYRILA A METODĚJE VĚNUJÍ OBČANÉ Z KOCHÁNOVA
Na věnci naproti nápisu kosočtverečná hlava hřebu. Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 39 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Kolem dolního okraje hladká
obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Foto: Bc. Jan Večeřa
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KOŠÍKOV

KOtLAsY

kosteL sv. bartoLoměJe

kaPLe navštívení Panny marie

zvon 

zvon 

Datace: 1846
Výrobce: Karel Stecher, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 53 cm, hl. 38,3 cm, tl. věnce 3,8 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádanými 
na půdorysu kříže. Na horním okraji vztyčený akant, 
přesahuje na čepec. Nahoře v linkách (horní zploštělá) 
nápis (začíná  ručičkou; tečky vysunuty ke střední linii):
 S. MARIA ORA PRO NOBIS.
[Sv. Maria, pros za nás.]
Vespod čtyři dvojice rozvilin se sedící labutí s rozepjatými 
křídly. Do mezer zasahují reliéfy. Na čelní straně reliéf 
Bolestné Panny Marie (stojící, s paprsčitou svatozáří, k srdci směřuje meč). Na protější straně oválný 
věnec z růží s nápisem v 4 řádcích (pro litecké vady těžko čitelným):
Gegossen
bey Karl
Stecher, in
Brünn.
[Ulit u Karla Stechera v Brně]
V mezipoloze vpravo od věnce se signaturou (v ose párových uch) erb Haugviců z Biskupic: ve svisle 
šrafovaném štítu beraní hlava, nad štítem koruna a tři helmy s korunami; v klenotech rokaj a odvrácení 
berani; řetěz zlatého rouna, fafrnochy. Na protější straně oválný květinový věnec, uvnitř letopočet 1846. 
Věnec oddělen oblounem sevřeným prožlabenými lištami.
Na horním okraji obdélník žlutou barvou. Na boku žlutou barvou: KOS[…] – GROSS MESERITSCH / KIRCHE 
/ KOSTEL / KOSIKOV – VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem, převod ojnicí přes dvě kola.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko
Materiál: ocel
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KOzLOV u KŘižANOVA

KOVÁŘOVÁ

kaPLe navštívení Panny marie kaPLe

kaPLe sv. cyriLa a metoděJe

zvon 

zvon 

Rozměry: prům. 53 cm, hl. 40 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna sloupková (obdélník s dvěma otvory vedle
sebe). Kolem dolního okraje hladká obruba nabíhající 
zvlněním.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1947
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 43,8 cm, celk. výš. 42,4 cm, hl. 33,8 cm, 
tl. věnce 3,3 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis (při
dolní lince):
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Pod ním akant oplétaný kolem stonku tvořeného dvojlinkou. 
Na boku nápis v 2 řádcích:
SV. CYRILE A METODĚJI,
ORODUJTE ZA NÁS!
Nad věncem na protější straně nápis:
VĚNOVALI OBČANÉ OBCE KOVÁŘOVÉ L. P. 1947.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

Datace: 1969
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Gabriel Knos, 
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Martinice u Velkého Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 37 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Při horním okraji dvojice linek.
Níže nápis:
[…] V MARTINICÍCH U VEL. MEZIŘÍČÍ L. P. 1969
Na boku v polovině výšky z protilehlé strany nápis:
VĚNOVALI OBČANÉ V KO[ZLOVĚ]
Druhé písmeno V rozlomené. Věnec oddělen linkou.
Pro nepřístupnost nemohl být zvon blíže zdokumentován.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

KOzLOV u LesOŇOViC
kaPLe boŽího miLosrdenství a sv. faustiny

zvon 

zvon sv. vácLav 

Datace: 1943
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 47 cm, celk. výš. 41 cm, hl. 33 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis v 2 řádcích:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO
1943.
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

KrÁsNÉ
kosteL sv. vácLava

Datace: 1994
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
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KOzLOV u LesOŇOViC

zvon svatá rodina

kosteL sv. vácLava

Rozměry: prům. 67 cm, celk. výš. 63 cm, hl. 48,5 cm, tl. 
věnce 5,2 cm
Hlavní tón: es2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji linka, 
ornament: mezi linkami perlovec, zavěšené obloukové 
kružby s většími a menšími křížovými listy. Na čelní straně 
polopostava sv. Václava s křížem, s praporcem v pravici. 
Níže nápis v 2 řádcích:
SVATÝ KNÍŽE VÁCLAVE
SRDCE EVROPY BOLAVÉ UZDRAV, ZACHOVEJ
Na protější straně nápis v 5 řádcích (jako dělicí znaménka 
užity  tečky na střední linii; první dva řádky podloženy
linkou, mezi třetí a čtvrtý řádek vložena tečka na střední 
linii):
LÁSKA FARNÍKŮ A DOBRODINCŮ
 FARNOSTI KRÁSNÉ 
MĚ ULILA KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ
ZVONAŘSKÁ DÍLNA M  TOMÁŠKOVÉ-DYTRYCHOVÉ
V BRODKU U PŘEROVA  1994
Nad nápisem zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny
větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Pod nápisem snítka túje (připevněna sponou). 
Nad oblinou věnce linka. Na věnci (pod reliéfem) nápis (uvozen tečkami na střední linii):
 ZVON SVATÝ VÁCLAV 
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1994
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 58 cm, celk. výš. 54 cm, hl. 44,2 cm, 
tl. věnce 4,4 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji linka, 
ornament: mezi linkami perlovec, zavěšené obloukové 
kružby s většími a menšími křížovými listy. Na čelní straně 
Svatá rodina: sv. Josef s holí, vedle Panna Maria s malým 
Ježíšem před sebou. Níže nápis v 2 řádcích (jako dělicí z
naménka užity  tečky na střední linii):

JEŽÍŠI  MARIA  JOSEFE
OCHRAŇUJTE NAŠE RODINY
Na protější straně nápis v 4 řádcích (jako dělicí znaménka užity  tečky na střední linii):
LÁSKA FARNÍKŮ A DOBRODINCŮ
 FARNOSTI KRÁSNÉ 
MĚ ULILA KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ
L  P  1994
Nad nápisem zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny 
větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Pod nápisem snítka túje (připevněna sponou). 
Nad oblinou věnce linka. Na věnci (pod reliéfem) nápis (uvozen tečkami na střední linii):
 ZVON SVATÁ RODINA 
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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zvon umíráček

hodinový cimbáL

zvon

Datace: 1926
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 51,5 cm, celk. výš. 47 cm, hl. 38,7 cm, tl. věnce 
3,6 cm
Hlavní tón: g2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO.
Pod tím na lince zavěšený rostlinný ornament. Na čelní straně 
reliéf sv. Cyrila a Metoděje. Níže nápis v 3 řádcích:
VĚNUJE EGBERT HR. BELCREDI
Ř. KATOL. FARNOSTI V KRÁSNÉ
R. 1926.
Věnec oddělen dvěma linkami. 
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 42 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Pro nepřístupnost nemohl být blíže zdokumentován.
Zavěšen v lucerně věže.

KrÁsNÉ
hŘbitovní kaPLe

Datace: 1900
Výrobce: Anna Hillerová a Richard Hiller („Vojtěcha Hillera vdova a syn“), Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 58,5 cm, celk. výš. 52,8 cm, hl. 43,4 cm, tl. věnce 4,4 cm
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zvon

hŘbitovní kaPLe

Hlavní tón: e2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
Ad. Hillera vdova a syn v Brně. 1900.
Pod tím na lince zavěšen ornament: opačné esovité větévky 
vinné révy. Na čelní straně nápis v 3 řádcích:
Věř v Pána Ježíše Krista,
a budeš spasen ty i dům tvůj.
Skutk. 16. verš 31.
Na zadní straně nápis v 3 řádcích:
Náklad a majetek
reformov. evangelíků
v Krásné.
Všechny nápisy na tenkých linkách. Na boku vpravo od 
biblického citátu reliéf kalicha. Věnec oddělen oblounem
mezi linkami. Pod oblinou věnce pás vymezený oblouny.
Zavěšen na starší litinové hlavě původního zvonu. Na jedné 
straně plastický nápis (předělený výdutí otvoru pro střední 
zavěšovací šroub) v 3 řádcích:
Čis. --- 1.
Ad. Hillera --- vdova a syn
BRNO --- 1900.
Na druhé straně německá varianta:
No. --- 1.
Ad. Hillers --- Wwe & Sohn
BRÜNN --- 1900.
Ruční zvonění.

Datace: 1900
Výrobce: Anna Hillerová a Richard Hiller („Vojtěcha Hillera vdova 
a syn“), Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 46,7 cm, celk. výš. 43 cm, hl. 34,8 cm, tl. věnce 
3,3 cm
Hlavní tón: g2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
Ad. Hillera vdova a syn v Brně. 1900.
Pod tím ornament: na lince zavěšené kružbičky a obloučky. Na čelní
straně nápis v 3 řádcích:
Aj, já umírám,
a budeť Bůh s vámi.
I. Mojz. 48. verš 21.
Na protější straně nápis v 2 řádcích:
Majetek reform. evangelíků v Krásné.
Nákladem mládeže.
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Všechny nápisy na tenkých linkách. Na boku vpravo od biblického citátu reliéf kalicha. Věnec oddělen 
oblounem mezi linkami. Pod oblinou věnce pás vymezený oblouny.
Zavěšen na starší litinové hlavě původního zvonu. Na jedné straně plastický nápis (předělený výdutí 
otvoru pro střední zavěšovací šroub):
Hiller --- Brno
Na druhé straně:
Hiller --- Brünn
Ruční zvonění.

KrÁsNĚVes
kaPLe Panny marie

zvon

zvon

Datace: 1947
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 65 cm, celk. výš. 61 cm, hl. 49 cm, tl. věnce 3,5 cm
Hlavní tón: es2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ L. P. 1947.
Na čelní straně sedící Madona na oblaku, s Ježíškem na pravé ruce. Níže nápis v 2 řádcích:
PANNO MARIA, ORODUJ ZA NÁS!
OBEC KRÁSNĚVES R. 1947
Nad oblinou věnce linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1947
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 56 cm, celk. výš. 54 cm, hl. 43 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ L. P. 1947.
Na čelní straně sv. Josef s lilií v levici a vpravo vedle něj o něco
menší postava světce s křížem v levici, pravicí ukazuje k nebi. 
Níže nápis v 2 řádcích:
OBEC KRÁSNĚVES R. 1947
K UCTĚNÍ PAMÁTKY PARYTZÁNŮ PADLÝCH 7. 5. [1]945.
Na bocích jemné linky. Nad oblinou věnce linka.
První číslice v dataci 1945 chybí, odpadla při formování zvonu.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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KrÁtKÁ

KrčMA

kaPLe Panny marie

kaPLe sv. cyriLa a metoděJe

zvonička

zvon

zvon

Datace: 1993
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 43,5 cm, celk. výš. 42 cm, hl. 32,8 cm, tl. věnce 
3,3 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Při horním okraji vztyčené 
akantové listy na lince, pod nimi v linkách nápis (jako dělicí 
znaménka užity  kosočtverečné hlavy hřebu; diakritika 
přesahuje na horní linku):
 KDO VE MNE VĚŘÍ  NEZEMŘE NA VĚKY
Pod tím zavěšené akantové listy (větší, jiného tvaru). Na čelní straně reliéf sv. Anežky České. 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 zavěšena snítka túje. Na věnci nápis (jako dělicí zna-
ménka užity  kosočtverečné hlavy hřebu a  tečky na střední linii):
 L  P  1993  SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ 
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1887
Výrobce: Anna Hillerová a Richard Hiller („Vojtěcha Hillera 
vdova a syn“), Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 45 cm, celk. výš. 41 cm, hl. 32 cm, tl. věnce 
3 cm
Hlavní tón: a2
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Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
Ulit od Vojt Hillera vdovy a syna v Brně v roku 1887.
Pod tím dvě prolétající se větévky vinné révy. Na čelní straně
sv. Josef s Ježíškem na levé ruce, v pravici drží lilii. Na protější 
straně Madona s Ježíškem na levé ruce. Věnec oddělen 
oblounem sevřeným prožlabenými lištami. Na oblině věnce 
linka, mezi ní a dolní hladkou obrubou nápis:
Sv. Maria a sv. Josefe orodujte za nás.
Zavěšen na borové hlavě. Ruční zvonění.

KŘÍDLA

KŘižÁNKY

kaPLe

kosteL Panny 
marie PomocnÉ

zvon

zvon

Datace: 1952
Výrobce: n. p. Závody umělecké kovovýroby (Rudolf 
Manoušek ml.), Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 30–35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis sevřený 
shora linkou a zdola dvojicí linek:
ZUKOV – ČESKÁ U BRNA.
Na čelní straně nápis v 2 řádcích:
S. MARIA
ORA PRO NOBIS.
[Sv. Maria, pros za nás]
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. 1952.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon elektromotorem s ojnicí.

Datace: 1951
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
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KŘižÁNKY
kaPLe

zvon

Materiál: ocel
Rozměry: prům. 69,5 cm, celk. výš. 66 cm, hl. 50,5 cm, tl. věnce 
4,3 cm
Hlavní tón: gis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku v polovině výšky nápis:
ŽĎAS.
Nad přechodem ve věnec nápis:
Z.DAŘ BUH ZA MÍR.  27. 8. 1951.
Nad věncem mírný zlom. Na dolním okraji nápis (dodatečně 
přidaný):
ŽĎAS
Písmena odpadlá, zůstalo jen písmeno D a diakritika. Pod horním
okrajem dodatečný nápis barvou:
Sv. Maria oroduj u Boha za své ctitele a dobrodince. L. P. 12. 9. 1954.
Pod tím na čelní straně namalován kříž.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1753
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 31,5 cm, celk. výš. 29,5 cm, hl. 22,3 cm, 
tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: dis3
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (s patkami), uspořáda-
nými na půdorysu kříže. Na horním okraji hrana. Nahoře nápis
sevřený shora dvojlinkou a zdola linkou (tečky vysunuty na 
střední linii):
S. MARIA ET S. IOSEPHI ORATE PRO NOBIS.
[Sv. Maria a sv. Josefe, proste za nás]
Pod tím rozvilinový ornament. Na čelní straně korunovaná Madona s Ježíškem na levé ruce a žezlem 
v pravici. U jejích nohou po stranách nápis:
A: 17 --- 53.
[Roku 1753]
Na protější straně tříčtvrteční postava sv. Josefa s Ježíškem na pravé ruce, v levici drží lilii, paprsčité 
svatozáře. Věnec oddělen třemi linkami. Nad dolním okrajem dvě linky.
V koruně zvonu jsou trhliny.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon údajně pochází z někdejší sklárny v zaniklé sklářské osadě Brušovec u Herálce.  
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KŘižANOV
kosteL sv. vácLava

Datace: 1508
Výrobce: Jeroným Haubic, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 134 cm, hl. 94 cm, tl. věnce 10,8 cm
Hlavní tón: e1
Popis: Koruna s šesti uchy, zdobenými volně spleteným 
trojpramenným pletencem s vloženými trojúhelníčky 
a uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře v dvojicích linek
nápis kapitálou (jako dělicí znaménka užity  nevýrazné 
routy s výběžkem nahoru a dolů):
 REGINA CELI LETARE A QVIA QVEM MERVISTI PORTARE
A RESVREXIT SICVT  DIXIT A ORA
U horní špice samostatných písmen A po stranách po tečce 
(zkratka slova ALLELUIA). Písmeno N retrográdní. Pod začátkem nápisu letopočet (při výrobě vyryt do 
formy):
1508
[Raduj se, Královno nebeská, aleluja, neboť ten, jehož jsi nosila, aleluja, vstal z mrtvých, jak řekl, 
aleluja, pros (za nás u Boha). 1508]
Věnec oddělen linkou na liště. Kolem dolního okraje hladká obruba, těsně nad ní dvě linky.
Zvon připsán Jeronýmu Haubicovi na základě doby vzniku, shody písma a celkového ztvárnění.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

zvon vzkŘíšení

zvon sv. vácLav Datace: 1967
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Gabriel Knos, Křižanov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 96,7–97 cm, celk. výš. 88 cm, hl. 68 cm, 
tl. věnce 7,3–7,5 cm
Hlavní tón: a1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis (začíná 
 křížem):
 BOHU K OSLAVĚ, DUŠÍM K MODLITBĚ, VLASTI K OZDOBĚ 
A SVĚTU K POKOJI – VĚNOVALI FARNÍCI.
Pod tím rozvilinový ornament. Na boku sv. Václav s praporcem 
v pravici, levice přidržuje štít. Níže nápis:
SVATÝ VÁCLAV
Na protější straně nápis v 2 řádcích:
ZVON BYL ULIT V KŘIŽANOVĚ,
L. P. 1967.
Věnec oddělen třemi linkami, prostřední silnější.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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zvon bL. zdisLava

zvon umíráček

hodinový cimbáL větší

Datace: 1967
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Gabriel Knos, Křižanov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 75,1 cm, celk. výš. 73 cm, hl. 57,5 cm, tl. věnce 5 cm
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis 
(začíná  křížem):
 BOHU K OSLAVĚ, DUŠÍM K MODLITBĚ, VLASTI K OZDOBĚ 
A SVĚTU K POKOJI – VĚNOVALI FARNÍCI.
Pod tím rozvilinový ornament. Na boku nápis:
BLAH. ZDISLAVA
Na protější straně nápis v 2 řádcích:
ZVON BYL ULIT V KŘIŽANOVĚ,
L. P. 1967.
Věnec oddělen třemi linkami, prostřední silnější.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1967
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Gabriel Knos, Křižanov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 40,3 cm, celk. výš. 40 cm, hl. 31,3 cm, 
tl. věnce 2,8–2,9 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách 
prázdná nápisová páska. Pod ní zavěšený rostlinný 
ornament. Na boku reliéf kříže. Níže nápis:
I TOBĚ JEDNOU ZAZVONÍM…
Na protější straně nápis:
L. P. 1967.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

Datace: 1719
Výrobce: Zikmund Kercker, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 52 cm, hl. cca 23 cm, tl. věnce 3,6 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. Nahoře v linkách 
nápis (začíná  ručičkou; tečky vysunuty na střední linii):
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 S. K. IN BRINN 1719
[Zikmund Kercker v Brně 1719]
Shora vztyčený pás drobných palmetek, zdola pás rostlinného ornamentu (květy na obloučcích). 
Věnec oddělen dvěma dvojicemi linek. Nad dolním okrajem málo znatelná páska vymezená linkami.
Zavěšen v lucerně věže vedle menšího hodinového cimbálu.

hodinový cimbáL menší

Datace: 1719
Výrobce: Zikmund Kercker, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 38,5 cm, hl. cca 15 cm, tl. věnce 2,1 cm
Hlavní tón: e3
Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. Na horním okraji zlom. 
Nahoře linka a zavěšený rostlinný ornament (stylizované květy na 
obloučcích). Věnec oddělen třemi linkami. Nad dolním okrajem linka.
Zavěšen v lucerně věže vedle většího hodinového cimbálu.

KŘižANOV
kaPLe sv. Jana 
nePomuckÉho

zvon

Datace: 2. čtvrť 19. století.
Výrobce: Karel Stecher, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 30,6 cm, hl. 22,8 cm, tl. věnce cca 2,2 cm
Hlavní tón: d3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji
mezi oblouny věnec s květy. Pod ním perlovec mezi 
linkami, festony s ptáky. Nad přechodem ve věnec věnec 
s květy. Věnec oddělen oblounkem mezi linkami. Nad 
dolním okrajem věnec s květy sevřený oblouny.
Zvon připsán Karlu Stecherovi na základě použité výzdoby
a celkového ztvárnění.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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KŘOVÍ
kosteL sv. Petra a PavLa

zvon

zvon sv. Josef

Datace: 1479
Výrobce: Jiří, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 86 cm, hl. 58,5 cm, tl. věnce 6,7 cm
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna s šesti uchy, zdobenými provazcem sevřeným 
prožlabenými lištami a uspořádanými na půdorysu kříže. Od 
středního sloupku šest žeber (výběhů) až k okraji základu. 
Nahoře v dvojicích linek nápis (jako dělicí znaménka užity  
jetelové kříže a  lilie):
 anodomini  i  cccclxxviiii  in  gottes  er  hi[l]f 
 ist  meister  iorg  von  bren  gosmich
[Léta Páně 1479. V úctě Boží je pomoc. Ulil mne mistr Jiří z Brna]
Nápis začíná vpravo od osy nepárového ucha. V letopočtu první písmeno „i“ užito namísto jedničky. Ve slově
 „hilf“ odpadlo při výrobě písmeno „l“. Na boku stojící anděl s veraikonem (rouškou s obličejem Krista). Na
protější straně Pieta. Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1970
Výrobce: Gabriel Knos a Rudolf Manoušek ml., Martinice
u Velkého Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 67,6 cm, hl. 53,1 cm, tl. věnce 4,7–4,8 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis:
ULIL G. KNOS – R. MANOUŠEK V MARTINICÍCH U VEL. 
MEZIŘÍČÍ.
Na boku (vpravo) reliéf sv. Josefa s holí, u něho dřevěný 
rám (tesařská práce). Po stranách dolní části reliéfu nápis:
K TOBĚ SV. JOSEFE --- V TÍSNI SVÉ SE UTÍKÁME
Pod reliéfem nápis v 2 řádcích (první řádek menším písmem):
KE CTI A SLÁVĚ BOŽÍ VĚNOVALI FARNÍCI Z OBCE KŘOVÍ
L. P. 1970
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.
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zvon maria

Datace: 1970
Výrobce: Gabriel Knos a Rudolf Manoušek ml., Martinice u Velkého
Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 64 cm, hl. 44 cm, tl. věnce 4,8 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis:
ULIL G. KNOS – R. MANOUŠEK V MARTINICÍCH U VEL. MEZIŘÍČÍ.
Na boku na protější straně polopostava Panny Marie s Ježíškem 
na levé ruce. Po stranách dolní části reliéfu nápis:
PANNO MARIA, --- ORODUJ ZA NÁS!
Pod reliéfem nápis v 2 řádcích (první řádek menším písmem):
K SLÁVĚ BOŽÍ VĚNOVALI FARNÍCI Z OBCE KŘIŽÍNKOV – KATOV.
L. P. 1970.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

KuNDrAtiCe
u KŘižANOVA

kaPLe 

zvon

Datace: 1991
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 56,6 cm, celk. výš. 54,5 cm, hl. 44,5 cm, tl. věnce 
4 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji linka. Níže nápis
(jako dělicí znaménka užity  větší ozdobné jetelové kříže):
 VĚNOVALI OBČANÉ  V NOVÉ DOBĚ  L. P. 1991
Na boku (pod letopočtem) 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.
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KÚsKY

KuNDrAtiCe
u rOzsOCH

kaPLe 

kaPLe sv. vácLava

zvon

zvon

Datace: 1919
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 52,8 cm, celk. výš. 48,3 cm, hl. 39,5 cm, 
tl. věnce 3,3 cm
Hlavní tón: gis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis:
R. MANOUŠEK A SPOL BRNO
Na boku nápis v 2 řádcích:
KU CTI SV. FLORIÁNA
ULIT V DOBĚ SVĚTOVÉ VÁLKY 1919
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1947
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37 cm, celk. výš. 36 cm, hl. 28,4 cm, 
tl. věnce 2,6 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ L. P. 1947.
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním
elektromotorem.
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KYjOV

LAŠtOVičKY

kaPLe 

kaPLe Panny marie rŮŽencovÉ

zvon

zvon

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 50 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis 
(text při spodní lince):
ULIL. R. MANOUŠEK A SPOL. [V BRNĚ]
Pod tím akant oplétaný kolem stonku tvořeného dvojlinkou. 
Věnec oddělen dvěma linkami.
Pro nepřístupnost zvonu je zakončení nápisu nejisté. Datován
podle podobných zvonů výrobce ze stejného roku.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon elektromotorem, převod ojnicí.

Datace: 1802
Výrobce: František Vaněk, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 22–25 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna sloupková se soklíkem. Nahoře v linkách nápis:
F: WANIEK ZWONAR WGIHLAWGE:
[František Vaněk, zvonař v Jihlavě]
Na boku Ukřižovaný. Na protější straně sv. Jiří na koni (zleva),
zabíjí draka. Věnec oddělen třemi linkami. Nad dolní hladkou
obrubou nápis (začíná  ručičkou):
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LAVičKY

LAVičKY

kosteL sv. zdisLavy

kaPLe

zvon

zvon

 SPUSOBEN ODT OBCE SUKOWSKE. 1802.
[Způsoben od obce sukovské]
Vpravo od Ukřižovaného obdélník barvou. Na boku 
v 4 řádcích nápis z rekvizice: […] GROSSMEZERITSCH […].
Pro nepřístupnost zvonu je datace nejistá. Pochází zřejmě 
z kaple v nedaleké osadě Suky. Zavěšen na dubové hlavě. 
Ruční zvonění.

Datace: 1969
Výrobce: Gabriel Knos a Rudolf Manoušek ml., Martinice 
u Velkého Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 56,7–56,9 cm, celk. výš. 54 cm, hl. 42 cm, 
tl. věnce 3,9 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Při horním okraji nápis:
ULIL G. KNOS – R. MANOUŠEK V MARTINICÍCH U VEL. MEZIŘÍČÍ 
L. P. 1969.
Na boku nápis v 4 řádcích (druhý řádek o něco větším písmem):
PROS TY ZA NÁS,
SVATÁ ANNO,
V KAŽDÉ DOBĚ
PŘI NÁS STŮJ.
Níže nápis:
POŘÍDILI VĚŘÍCÍ Z LAVIČEK.
Čárky nad samohláskami nakoso. Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 3. čtvrť 19. století
Výrobce: Kadovské železárny, Kadov (typ IX)
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Materiál: železo
Rozměry: prům. cca 30–35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě železného pásu s dvěma otvory nad 
sebou, zalitého do čepce. Na horním okraji dvě linky.
Nad věncem dvě linky.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

LesOŇOViCe

LHOtKA 
u VeLKÉHO MeziŘÍčÍ

kaPLe sv. cyriLa a metoděJe

kaPLe

zvon

zvon

Datace: 1943
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zinek
Rozměry: prům. cca 42 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis v 2 řádcích:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO
1943.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 2019
Výrobce: Ecat Campane, Mondovì (Itálie)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 33 cm, hl. 27,5 cm, tl. věnce 2 cm
Hlavní tón: cis3
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LHOtKA u žďÁru
NAD sÁzAVOu

hasičská zbroJnice

zvon

zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 35 cm, hl. 27 cm, tl. věnce 2,3 cm
Hlavní tón: gis3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Základ po obvodu
šikmý s fabionem. Věnec oddělen oblounem. Kolem dolního 
okraje hladká obruba.
Zvon má dubovou hlavu. Není zavěšen. Uložen v kapli.

Popis: Koruna s čtyřmi nezdobenými uchy uspořádanými na půdorysu kříže. Na vedlejších osách na čepci
celkem čtyři akantové listy. Pod horním okrajem linka, rozvilinový ornament sevřený linkami. V ose kyvu 
do ornamentu vložena plaketa s reliéfkem zvonu s kruhovou korunou a textem po stranách: Impuls-B 
--- OSTRAVA. Na protější straně vložena plaketa 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). Níže obloun zdobený šikmými čárkami, 
pod tím zavěšené lomené oblouky (kružby). Na čelní straně tříčvrteční postavy sv. Cyrila a Metoděje. Na 
protější straně na páskách nápis v 2 řádcích:
OBEC LHOTKA 
L. P. 2019
Věnec oddělen linkou, mezerou, linkou; v mezeře na čelní straně nápis na pásce:
SV. CYRILE A METODĚJI, ORODUJTE ZA NÁS
Nad dolním okrajem pás kuliček sevřený slabšími linkami.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1967
Výrobce: Laetitia Dytrychová, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 35–40 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
SLYŠ MARIA SVÝCH DÍTEK HLAS
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Z protější strany nápis:
LHOTKA L. P. 1967
Na boku Panna Maria se sepjatýma rukama, s dlouhým závojem. Na protější straně snítka túje, pod ní nápis 
v 3 řádcích:
ULILA
LAETITIA
DYTRYCHOVÁ
Věnec oddělen trojicí slabých linek. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon elektromotorem, převod ojnicí.

LHOtKY

LÍseK

kaPLe

kosteL sv. mikuLáše

Datace: 1947
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 44 cm, hl. cca 34 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ 1947.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

zvon

zvon sv. mikuLáš

Datace: 1957
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 68,5 cm, celk. výš. 64,8 cm, hl. 52,5 cm, tl. věnce 5 cm
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zvon sv. michaeL

Datace: 1957
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 68,5 cm, celk. výš. 64,8 cm, hl. 52,5 cm, tl. věnce 5 cm

Hlavní tón: d2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji v linkách esovitě 
zavíjený rozvilinový pás. Vespod na jedné straně nápis:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Na protější straně nápis:
LÍSEK L. P. 1957.
Na boku pod tím reliéf Ukřižovaného. Na protější straně uprostřed
výšky nápis:
SVATÝ MIKULÁŠI, ORODUJ ZA NÁS!
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1957
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 62 cm, celk. výš. 59 cm, hl. 48,6 cm, tl. věnce 
4,7 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji v linkách 
esovitě zavíjený rozvilinový pás. Vespod na jedné straně nápis:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Na protější straně nápis:
LÍSEK L. P. 1957.

Na boku pod tím reliéf Ukřižovaného. Na protější straně uprostřed výšky nápis:
SVATÝ MICHAELI, OCHRAŇUJ NÁS!
Věnec oddělen trojicí linek, prostřední silnější. Na věnci zevnitř zlom.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

zvon sv. vácLav

Datace: 1896
Výrobce: Anna Hillerová a Richard Hiller („Vojtěcha Hillera vdova a syn“),
Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 55,7 cm, hl. 41,4 cm, tl. věnce 4,2 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
Ad. Hillera vdova a syn v Brně 1896.
Pod tím pás obilí (pšenice). Na boku sv. Václav s praporcem v pravici, 
levice přidržuje štít se lvem.
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Nad věncem vlnící se větvička růže s květy a listy. Věnec oddělen 
oblounem mezi linkami. Na věnci v linkách nápis:
Sv. Václav.
Na věnci zevnitř tupý zlom.
Zavěšen na starší litinové hlavě původního zvonu. Na jedné straně 
plastický nápis (předělený výdutí otvoru pro střední zavěšovací šroub) 
v 3 řádcích:
Čis. --- 1.
Ad. Hillera --- vdova a syn
BRNO --- 1896.
Na druhé straně německá varianta:
No. --- 1.
Ad. Hillers --- Wwe & Sohn
BRÜNN --- 1896.
Pohon rotačním elektromotorem.

LÍsKOVeC

LuDVÍKOV

kaPLe sv. benedikta

kaPLe sv. benedikta

zvon 

zvon 

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 39 cm, celk. výš. 40,5 cm, hl. 27,9 cm, tl. věnce 2,7 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Pod horním okrajem 2 mělké 
žlábky. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1810
Výrobce: Klement Stecher, Brno
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MALÁ LOseNiCe
kaPLe nanebevzetí Panny marie

Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 28,8 cm, hl. 23,8 cm, tl. věnce 2 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu se soklíkem. Nahoře 
v linkách nápis:
. S. ANNA ORA PRO NOBIS. 1810
[Sv. Anno, pros za nás. 1810]
Shora vztyčený ornament s obloučky, akantem a trojicí kuliček.
Vespod zavěšený ornament s obloučky a listy. Na boku
polopostava sv. Anny: žena s rouškou na hlavě, hledí do otevřené 
knihy, paprsčitá laločnatá svatozář. Reliéf zasahuje do nápisové 
pásky (před letopočtem). Věnec oddělen oblounem sevřeným 
prožlabenými lištami. Nad dolním okrajem linka, mezera, linka.
Na boku nápis bílou barvou: GROSS MESERITSCH / LUDWIG
SDORF / LUDVÍKOV / VELKÉ MEZIŘÍČÍ. Vlevo: […] / OBEC / KOŠÍKOV.
Zvon připsán Klementu Stecherovi na základě doby vzniku, výzdoby 
a celkového ztvárnění.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

zvon 

Datace: 2002
Výrobce: Petr Rudolf Manoušek, Praha-Zbraslav
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 50 cm, celk. výš. 50 cm, hl. 38 cm
Hlavní tón: g2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji linka. Pod ní na
čelní straně nápis:
MARIA
Na zbytku obvodu ornamentální pás s květy. Na čelní straně ve věnci 
mariáský monogram, nad nímž v přerušení věnce koruna. Na protější 
straně pod ornamentem nápis v 3 řádcích:
VĚNOVALA 
JARMILA BUREŠOVÁ – PÍBILOVÁ
MALÁ LOSENICE L. P. 2002
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.
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zvon 

zvon 

Datace: 1929
Výrobce: Buřil a Riss (Antonín Buřil a Jindřich Riss), Hradec 
Králové-Kukleny
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 42,5 cm, hl. 34 cm, tl. věnce 3,1 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL BUŘIL A RISS V KUKLENÁCH L. P. 1929.
Na čelní straně líc a rub velké svatováclavské medaile. Líc 
medaile (vlevo): Sv. Václav na trůnu s praporcem v pravici, 
levicí přidržuje štít s orlicí, po stranách svisle nápis: 
NEDEJ ZAHYNOUTI (vlevo, zdola nahoru) NÁM I BUDOUCÍM 
(vpravo, shora dolů). Mezi slovy kvítky. Rub medaile (vpravo): 
Chrám sv. Víta v Praze. Nahoře v opisu: NA PAMÁTKU TISÍCÍHO VÝROČÍ SMRTI SV. VÁCLAVA (nápis 
pokračuje nad střechou) A DO --- KONČENÍ (a ukončen je pod stavbou) VELECHRÁMU SV VÍTA (mezi 
slovy kvítky). Dole dva znaky: svatováclavská orlice a český lev se slovenským štítkem na prsou, mezi 
nimi letopočet 1929. Po stranách medailí letopočty. Vpravo:
929 –
Vlevo:
– 1929
Pod medailemi (nad přechodem ve věnec) nápis:
NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM NI BUDOUCÍM!
Nad věncem a na zlomu věnce po lince. Na věnci zevnitř zlom.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

MALÁ LOseNiCe
škoLa

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 56 cm, celk. výš. 50 cm, hl. 41 cm
Hlavní tón: gis2
Popis: Koruna sloupková, s dvěma otvory vedle sebe. 
Na horním okraji odsazení. Nad věncem mělký obloun. 
Kolem dolního okraje zvlněním nabíhající hladká obruba.
Zavěšen na konzoli. Ruční zvonění.
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zvon 

zvon 

MArŠOViCe

MArtiNiCe

kaPLe

zvonička

Datace: 1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 39 cm, hl. 28,3 cm, tl. věnce 2,8 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na boku nápis
(do hloubky) v 2 řádcích:
SV. JOSEFE ORODUJ ZA NÁS L. P. 1944
VĚNOVALA OMLADINA V MARŠOVICÍCH
Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon je prasklý.

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 38,4–38,5 cm, celk. výš. cca 37 cm, hl. 30 cm, 
tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK A SPOL. V BRNĚ 1946.
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Text umístěn na slabou linku vloženou v dolní třetině nápisové pásky. Diakritika překrývá horní linku. Pod 
nápisem akant oplétaný kolem stonku tvořeného dvojlinkou. Zdola slabá linka. Věnec oddělen dvojicí linek. 
Na věnci zevnitř tupý zlom.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

MArtiNiCe
hasičská zbroJnice

zvon sv. aLois

zvon sv. cyriL a metoděJ

Datace: 1969
Výrobce: Gabriel Knos a Rudolf Manoušek ml., Martinice u Velkého
Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 57,5 cm, celk. výš. 55 cm, hl. 43,5 cm, tl. věnce 
4,0–4,1 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
POŘÍDILA OBEC MARTINICE LIL G. KNOS – R. MANOUŠEK L. P. 1969
Pod nápisem pod slovem LIL autorská značka Oldřicha Drahotušského
(kruh s vertikální příčkou – do písmene O vloženo písmeno D). Na čelní
straně obdélný reliéf se sv. Aloisem (stojící postava světce, který drží 
v pravici před sebou kříž, levá ruka do strany dolů). Kolem nápis v 4 řádcích:
(nahoře) Ó, ALOISI,
(po stranách) PERLO --- NEBE,
(dole) OCHRAŇ MILOST
V DUŠÍCH NAŠÍ MLÁDEŽE!
Autorem výzdoby je akad. soch. Oldřich Drahotušský.
Ulit pro nerealizovanou martinickou kapli. Nezavěšen, vystaven
v pamětní síni v hasičské zbrojnici.

Datace: 1970
Výrobce: Gabriel Knos a Rudolf Manoušek ml., Martinice 
u Velkého Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 71,5 cm, celk. výš. cca 66 cm, tl. věnce 4,8 cm
Hlavní tón: neměřen
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MAtĚjOV
kaPLe navštívení 
Panny marie

zvon maria

zvon sv. Josef

Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis:
ULIL G. KNOS – R. MANOUŠEK V MARTINICÍCH U VEL. MEZIŘÍČÍ.
Pod tím linka. Na boku nápis v 2 řádcích:
SV. CYRILE A METODĚJI, ORODUJTE ZA NÁS!
MORAŠICE L. P. 1970.
Věnec oddělen linkou.
Ulit pro kostel sv. Anny v Morašicích (okr. Znojmo). Při kolaudaci zřejmě neuznán jako zvukově vhodný.
Ulit znovu, ale z nového kovu. Nezavěšen. Vystaven v pamětní síni v hasičské zbrojnici.

Datace: 1947
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 59 cm, celk. výš. 56 cm, hl. 44 cm, tl. věnce 4,5 cm
Hlavní tón: es2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Pod tím palmety se zavěšeným květinovým festonem. Na boku nápis:
MARIA, ORODUJ ZA NÁS!
Nad věncem nápis:
ZA OKUPANTY ZABRANÝ ZVON VĚNOVALI OBČANÉ MATĚJOVA L. P. 1947.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1947
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 47 cm, celk. výš. 46 cm
Hlavní tón: g2
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:
SV. JOSEFE PROS ZA NÁS!
Nad věncem nápis v 2 řádcích:
ZA OKUPANTY ZABRANÝ ZVON VĚNOVALI OBČANÉ MATĚJOVA
L. P. 1947.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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zvon

hodinový cimbáL větší

hodinový cimbáL menší

zvon sv. Jáchym a sv. anna

Datace: 1942–1944
Výrobce: Jakub Krátký, Přerov (J. Krátký, továrna strojů
hospodářských, parních mláticích složení a slévárna 
železa a kovů v Přerově)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 50 cm, celk. výš. 52 cm, hl. 37 cm, 
tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna válcová. Na přechodu ve věnec dvě linky. 
Věnec zvýrazněn oblounem. Na dolním okraji linka 
a dvojitá hladká obruba.
Zvon není zavěšen. Uložen v kapli.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 65 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen v lucerně věže nad menším hodinovým cimbálem.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen v lucerně věže pod větším hodinovým cimbálem.

MĚLKOViCe
kaPLe sv. anny

Datace: 2020
Výrobce: Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego (Piotr 
Olszewski), Przemyśl (Polsko)
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hodinový cimbáL větší

zvon sv. Jáchym a sv. anna

zvon

zvon

Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 49 cm, tl. věnce 3,2 cm
Hlavní tón: gis2
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu hvězdy 
a zdobenými okřídlenými andílčími hlavičkami. Na horním okraji 
linka a ornament – v pásu s plástvovitou strukturou nespojované 
esovitě prohýbané větévky růží s listy, poupaty a květy. Na boku
obdélný reliéf se sedící sv. Annou, při jejímž pravém boku stojí 
Panna Maria jako děvče, za nimi stojí sv. Jáchym. Věnec oddělen 
linkou. Pod tím nápis v 3 řádcích:
SV. JÁCHYME A ANNO,
ORODUJTE ZA NÁS
LÉTA PÁNĚ 2020
Nápis podložen vodorovným šrafováním. Na protější straně nápis
 v 9 řádcích:
„Ó, BLAHOSLAVENÁ DVOJICE,
JÁCHYM A ANNA!
CELÉ STVOŘENÍ JE VÁM DLUŽNÍKEM,
PROTOŽE SKRZE VÁS
PŘINESLO STVOŘITELOVI DAR
PŘEVYŠUJÍCÍ VŠECHNY DARY,
VZNEŠENOU MATKU,
JEDINOU HODNOU TOHO,
KTERÝ JI STVOŘIL.“
Nápis podložen vodorovným šrafováním. Nalevo od nápisu logo s označením žebra zvonu: obdélník 
s vodorovným šrafováním, v němž kývající se zvon v půlkruhu, vpravo 2 řádky nápisu (ROYAL / BELLS),
 nad nimiž korunka. Napravo od nápisu zvonařská značka: kosodélník vyznačený rýhou, s vodorovným 
šrafováním, v němž 2 řádky nápisu (Jan Felczyński / Rok założenia 1808); konce řádků nečitelné, 
s liteckou vadou. Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 51 cm, hl. 41,1 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na čepci dva stupně.
Stěny šikmé. Věnec oddělen linkou.
Zvon má dřevěnou hlavu. Není zavěšen.

Datace: 1474
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 26,9 cm, celk. výš. 22,5 cm, hl. 19,2 cm, tl. věnce 1,9 cm
Hlavní tón: gis3
Popis: Koruna s šesti uchy, zdobenými provazcem (vně žlábky) a uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře
v linkách nápis (jako dělicí znaménka užity  zkřížené vidle  tlapatý kříž,  hvězda zakrytá obdélnou 
ploškou a  šesticípé hvězdy):
   pane  boze  bvd  milostivy  pane  boze  bvd  milostivy  a 1474 
[Roku 1474. Pane Bože, buď milostivý, Pane Bože, buď milostivý]
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Mezi dvěma verši modlitby (mezi hvězdou a písmenem „p“)
prázdné místo. Na boku pod nápisem na dvě osy umístěny čtyři
erby nakloněné nakoso. Pod začátkem nápisu (pod letopočtem)
gotický štít se zkříženým klíčem a šípem, vpravo erb pánů z Lipé 
(štít se zkříženými ostrvemi a rybou nahoře), erb Leskovců 
z Leskovce (štít se zkříženými vidlemi, v úhlech písmena „g“, „z“, 
„l“ a kříž – iniciály Jetřicha z Leskovce) a erb pánů z Kunštátu 
(štít s třemi pruhy v horní části). Věnec oddělen výraznou linkou. 
Kolem dolního okraje nevýrazná úzká obruba.
V párovém uchu nad kunštátským znakem na dvou místech 
trhlina (ucho ulomeno).
Zvon má dubovou hlavu. Není zavěšen.

MĚŘÍN
kosteL sv. Jana kŘtiteLe

zvon kristus kráL

zvon maria

Datace: 1968
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Gabriel Knos, Měřín
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 129,3 cm, celk. výš. 114 cm, hl. 93,9 cm, 
tl. věnce 9,1 cm, hm. 1 210 kg
Hlavní tón: e1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis (uvozený
 kříži; text při spodní lince):
 VĚNOVALI FARNÍCI  KRISTUS VÍTĚZÍ, KRISTUS KRALUJE, KRISTUS VLÁDNE VŠEM
Pod tím volně nápis (menším písmem):
ULITO V MĚŘÍNĚ L. P. 1968 R. MANOUŠEK – G. KNOS
Na boku reliéf hlavy Krista zprava, vlevo dvě hvězdy, vpravo Měsíc. Pod reliéfem nápis:
PANE, DEJ MÍR NAŠIM DNŮM.
Nad oblinou věnce dvě linky.
Autorkou výtvarné výzdoby je Bedřiška Znojemská (vl. jm. Božena Krejčová).
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1968
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Gabriel Knos, Měřín
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 102,5 cm, celk. výš. 100 cm, hl. 79,8 cm, tl. věnce 7,6 cm, hm. 658 kg
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zvon sv. Jan kŘtiteL

zvon sv. cyriL a metoděJ

Hlavní tón: g1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis (text při
spodní lince):
ZDRÁVAS MARIA, MILOSTI PLNÁ, PÁN S TEBOU. KRISTUS VÍTĚZÍ, 
KRISTUS KRALUJE, KRISTUS VLÁDNE VŠEM
Na boku sklánějící se hlava Panny Marie (se zahalenými vlasy), 
zprava. Pod reliéfem nápis (dolním obloukem):
BUĎ MATKOU NAŠÍ.
Na protější straně nápis:
VĚNOVALI FARNÍCI (horním obloukem)
Pod tím nápis v 2 řádcích (menším písmem):
ULITO V MĚŘÍNĚ L. P. 1968
R. MANOUŠEK – G. KNOS
Věnec oddělen třemi linkami, prostřední silnější. Na věnci zevnitř 
tupý zlom.
Autorkou výtvarné výzdoby je Bedřiška Znojemská (vl. jm. Božena Krejčová).
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1968
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Gabriel Knos, Měřín
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 97–97,3 cm, celk. výš. 87,5 cm, hl. 67,6 cm, 
tl. věnce 7,6–7,8 cm, hm. 538 kg
Hlavní tón: a1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis 
(uvozený  kříži; text při spodní lince):
 VĚNOVALI FARNÍCI  BOHU K OSLAVĚ, DUŠÍM K MODLITBĚ, 
VLASTI K OZDOBĚ A SVĚTU K POKOJI.
Na boku reliéf sv. Jana Křtitele (kráčející postava, zprava 
z natažené ruky padají kapky). Pod reliéfem nápis:
PŘIPRAVTE CESTU PÁNĚ

Na protější straně nápis (menším písmem):
ULITO V MĚŘÍNĚ L. P. 1968 – R. MANOUŠEK – G. KNOS.
Věnec oddělen třemi linkami, prostřední silnější.
Autorkou výtvarné výzdoby je Bedřiška Znojemská (vl. jm. Božena Krejčová).
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1968
Výrobce: Gabriel Knos a Rudolf Manoušek ml., Měřín
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 75,4 cm, celk. výš. 71 cm, hl. 57,4 cm, tl. věnce cca 5,1 cm, hm. 225 kg
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách jemný ornament: pás s dvojitými kříži a lipovými
listy, volný prostor vyplněn body, v dolní části klasy žita a listy vinné révy. Pod tím na čelní straně 
nápis:
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– VĚNOVALI FARNÍCI –
Na protější straně nápis (menším písmem):
ULITO V MĚŘÍNĚ L. P. 1968 G. KNOS – R. MANOUŠEK.
Na boku (pod věnováním) reliéf sv. Metoděje a Cyrila, vespod dvě 
odvrácené lipové ratolesti. Pod tím nápis:
NEZAHYNE ROD, JENŽ VĚŘIT NEUSTANE – DĚDICTVÍ OTCŮ ZACHOVEJ
NÁM, PANE.
Věnec oddělen třemi linkami, prostřední silnější. Nad dolním okrajem 
v linkách ornamentální pás s větévkami, žitnými klasy, květy a ptáčkem,
v pozadí rastr připomínající kříže.
Autorem výtvarné výzdoby je akad. soch. Oldřich Drahotušský.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

zvon

zvon

Datace: 1880
Výrobce: Bedřich Hampl, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 32 cm,hl. 22 cm, tl. věnce cca 2,1 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (s patkami), uspořádanými
na půdorysu kříže. Na horním okraji hrana. Nahoře v linkách nápis:
ST. ANNA ORA PRO NOBIS
[Sv. Anno, pros za nás]
Pod tím rozvilinový ornament. Na boku sv. Anna (stojící světice se 
zahalenou hlavou). Na protější straně stojící korunovaná Madona
s Ježíškem na levé ruce, v pravici žezlo, kolem paprsky ve tvaru 

mandorly. Věnec oddělen dvojím odsazením. Na věnci hrana, pod ní linka. Na dolním okraji nápis:
FR. HAMPL IN IGLAU 1880
[Bedřich Hampl v Jihlavě 1880]
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v sanktusové věži.

MĚŘÍN
kaPLe Panny marie sněŽnÉ

Datace: 1792
Výrobce: Matyáš di Valle, Cheb
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37 cm
Hlavní tón: neměřen
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zvon

MeziBOŘÍ
kaPLe sv. cyriLa a metoděJe

Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádanými na půdorysu
kříže. Na horním okraji zlom, přes něj čtyři rokokové mušle. Nahoře
v linkách nápis:
[MATH]IAS DI VALLE FVDIT IN EGRE AN 1792
[Ulil Matyáš di Valle v Chebu roku 1792]
Počátek nápisu poškozen při lití (litecká vada). Na boku Kalvárie 
s Ukřižovaným, po stranách kříže sv. Jan a Pavel. Vpravo reliéf 
sv. Josefa, dále vpravo reliéf Nejsv. Trojice. Věnec oddělen linkou, 
oblounem (vlnou) a přiraženou linkou. Na věnci (v osách světců) tři 
drobné barokní reliéfky s boltci. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Na boku číslo z rekvizice: 20/3/221 B (červenou a bílou barvou) a velký
nápis REST (bílou barvou).
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon pochází ze zaniklé osady Boden (Rovinka), okr. Cheb. Roku 1941
byl rekvírován, nebyl však roztaven a po válce byl navrácen do Československa. V blíže neurčené době byl
poskytnut do Měřína.

Datace: 1930
Výrobce: Rudolf Manoušek st., Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 48 cm, celk. výš. 45 cm, hl. 38 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ.
Pod tím perlovec sevřený slabými linkami, na kružbových obloucích 
zavěšené květy. Na boku reliéf sv. Cyrila a Metoděje. Níže nápis
v 2 řádcích:
SVATÝ CYRILE A METODĚJI, ORODUJTE ZA NÁS
VÍŘE VŽDY VĚRNI BUDOU MORAVANÉ.
Na protější straně od poloviny výšky dvouřádkový nápis:
„VĚNOVAL SVÉMU RODIŠTI L. P. 1930
KONSUL FRANTIŠEK OSVALD.“
Věnec oddělen dvěma linkami, v mezeře (pod reliéfem) letopočet:
1928.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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MeziŘÍčKO

MeziŘÍčKO

kaPLe sv. Jana nePomuckÉho

dŮm čP. 1

zvon

zvon

Datace: 1968
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Gabriel Knos, Měřín
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 37 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
[ULIT]O V MĚŘÍNĚ 26.–29. 8. 1968 R. MANOUŠEK – [G. KNOS.]
Pod tím rozvilinový ornament. Na boku kruhový medailon 
s polopostavou Krista, levice ukazuje na srdce. Pod tím nápis:
SRDCE PLNÉ SLITOVÁNÍ – SMILUJ SE NAD NÁMI
Věnec oddělen linkou.
Pro nepřístupnost zvonu je znění nápisu nejisté.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1730
Výrobce: Zikmund Kercker, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 30 cm, hl. 21 cm, tl. věnce 2,1 cm
Hlavní tón: dis3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách nápis 
(začíná  ručičkou):
 S. IOANNES NEPO: ORA PRO NOBIS
[Sv. Jane Nepomucký, pros za nás]
Pod tím zavěšený akant. Na boku sv. Jan Nepomucký s křížem 
na levé ruce a palmou v pravici. Na protější straně reliéf 
světce se štolou a s křížem v každé ruce. Hlava sahá až k nápisové pásce, akant přerušen. Věnec oddělen
profilací: dvě linky, linka a obloun, prožlabená lišta, linka. Pod oblinou věnce linka. Nad dolním okrajem 
nápis:
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MÍCHOV

MiLAsÍN

kaPLe

hasičská zbroJnice

zvon

zvon

S: K: IN BRINN 1730
[Zikmund Kercker v Brně 1730]
V minulosti pukl, svařován v dolní části na obou stranách pod
reliéfy světců.
Zavěšen v průčelí domu na dubové hlavě (v její horní části do 
hloubky datace: 2003). Ruční zvonění.

Datace: 1926
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 32 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO.
Pod tím rostlinný ornament (na obloučcích zavěšené palmetky a trojlisty). 
Na boku v polovině výšky nápis:
OBEC MÍCHOV L. P. 1926.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1691
Výrobce: brněnská dílna (Pavel Streckfuss?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 48 cm, hl. 39 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (se seříznutými
hranami, dole pravoúhlé soklíky), uspořádanými na 
půdorysu kříže. Na horním okraji vztyčený ornament 
s liliemi a členitými trojlístky. Pod ním třířádkový nápis. Dva 
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řádky sevřeny shora a zdola linkami a děleny linkou, třetí řádek
zdola sevřen pásem zavěšeného ornamentu s liliemi a členitými 
trojlístky (1. a 2. řádek uvozen  ručičkou, v závěru volný prostor 
vyplněn čtyřmi  čtyřčetnými kvítky; počáteční písmena všech slov
zvětšená, AE spojené):
1 | 1  S: MARIA ET GALLE ORATE PRO NOBIS . MAX . COMES 
ALIECTENSTAIN . ET
2 |  CAECILIA RANDEGUNDIS BARONISSA A BEMELBERG 
CONIVNX: ECCLESIAE IN
3 | ROSNA MERESTAVRANDO RESTITERVNT ANNO 1691.    
[Sv. Maria a Havle, proste za nás. Pro kostel v Rožné mne dali 
opravit a pořídili Maxmilián hrabě z Lichtenštejna a manželka 
Cecílie Radegundis, baronesa z Bemmelbergu. Roku 1691]
Na boku v oválném rámci na soklu obraz Madony s Ježíškem na levé
ruce, stojící na srpku Měsíce, kolem paprsky trojúhelníkové rovné 
a vlnité. Věnec oddělen profilací: linka, zvlnění, linka, vespod 
stupínek. Nad dolním okrajem dvojice linek.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Pochází z kostela sv. Havla v Rožné, přenesen snad ještě koncem 19. století, kdy v Rožné pořídili nový 
soubor zvonů. Cecílie Radegundis, baronesa z Bemmelbergu, zemřela roku 1664, její manžel Maxmilián 
o dvanáct let později. Rok 1691 v nápisu se snad pojí s pozdějším přelitím jimi darovaného zvonu.

MiLeŠÍN

MiLÍKOV

kaPLe

kaPLe sv. Jana kŘtiteLe

zvon

zvon

Datace: 1948
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ L. P. 1948
Na věnci shora linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1848
Výrobce: Josef Hilzer, Jihlava
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MirOŠOV
 kaPLe sv. Petra a PavLa

zvon

zvon

Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 30,4 cm, celk. výš. 31 cm, hl. 22 cm, tl. věnce
2,2 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu se soklíkem. Nahoře 
v linkách nápis:
GEGOSSEN V JOSEF HILZER IN IGLAU 1848.
[Ulit Josefem Hilzerem v Jihlavě 1848]
Shora i vespod rostlinný ornament. Na boku reliéf Ukřižovaného.
Na protější straně sv. Florián s praporcem v levici, pravou rukou 
hasí hořící dům. Reliéf přerušuje ornament vespod nápisové 
pásky. Věnec oddělen oblounem sevřeným linkami.
Na boku nápis z rekvizice: TSCHERNA - MESERITSCH / MILIKOV / MILÍKOV / ĆERNÁ – VELKÉ MEZIŘÍČÍ.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 2009
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 38,3 cm, celk. výš. 37,6 cm, hl. 28 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku nápis v 2 řádcích:
OBEC MIROŠOV
2009
Na protější straně nápis:
SV. PETRA A PAVLA
Věnec oddělen třemi oblounky.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 3. čtvrť 19. století
Výrobce: Kadovské železárny, Kadov (typ IX)
Materiál: železo
Rozměry: prům. cca 41 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě železného pásu s dvěma otvory
nad sebou, zalitého do čepce. Při horním okraji linka, 
mezera, linka. Nad věncem linka, mezera, linka.
Zvon není zavěšen. Uložen v kapli.
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MOrAVeC
kosteL naLezení 
svatÉho kŘíŽe

zvon

zvon

Datace: 1958
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 68,7–68,8 cm, hl. 53 cm, tl. věnce 5 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách pás akantu 
ovíjejícího linku. Níže nápis:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Z protilehlé strany v polovině výšky:
MORAVEC L. P. 1958.
Věnec oddělen dvěma linkami. Na věnci zevnitř zlom.
Zavěšen na starší litinové hlavě původního zvonu. Na jedné 
straně plastický nápis (předělený výdutí
otvoru pro střední zavěšovací šroub) v 3 řádcích:
Čis. --- 3.
Ad. Hillera --- vdova a syn
BRNO --- 1900.
Na druhé straně německá varianta:
No. --- 3.
Ad. Hillers --- Wwe & Sohn
BRÜNN --- 1900.
Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1958
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 58,3 cm, hl. 42,5 cm, tl. věnce 3,8–4,0 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách pás 
akantu ovíjejícího linku. Níže nápis:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Z protilehlé strany v polovině výšky:
MORAVEC L. P. 1958.
Věnec oddělen linkou. Na věnci zevnitř zlom.
Zavěšen na starší litinové hlavě původního zvonu. Na jedné
straně plastický nápis (předělený výdutí otvoru pro střední
zavěšovací šroub) v 3 řádcích:
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hodinový cimbáL větší

zvon

Čis. --- 1.
Ad. Hillera --- vdova a syn
BRNO --- 1900.
Na druhé straně německá varianta:
No. --- 1.
Ad. Hillers --- Wwe & Sohn
BRÜNN --- 1900.
Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1881
Výrobce: Emil Weber, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 49,3 cm, hl. 34,5 cm, tl. věnce 3,5 cm
Hlavní tón: as2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Kolem profilace: na čepci stupínek, 
kolem linka. Na horním okraji linka a kružbový ornament. 
Na čelní straně reliéf Panny Marie, shlíží dolů, s šikmo rozpřaženýma 
rukama. Vpravo od reliféu nápis v 4 řádcích (větší písmena zde tučně):
ERBAUT DURCH DEN
BRÜNNER BAUMEISTER
KARL FRIEM
IM JAHRE 1881.
[Postaveno brněnským stavitelem Karlem Friemem v roce 1881]
Vlevo od reliéfu nápis v 4 řádcích (větší písmena zde tučně):
DIESES LOUISENHAUS
WURDE VON JHRER MAJESTÄT
DER KÖNIGIN CAROLA VON SACHSEN
GESTIFTET.
[Tento Louisin dům byl založen Její Výsostí královnou Karolou Saskou]
Na protější straně na boku výrobní číslo (tečka vysunuta na střední linii):
NO: 100.
Níže, nad přechodem ve věnec, nápis v 2 řádcích (větší písmena zde 
tučně):
MICH GOSS
E. WEBER IN BRÜNN.
[Ulil mne Emil Weber v Brně]
Věnec oddělen linkou, oblounem, prožlabenou lištou. Na věnci obloun, pod ním pás dubových listů. 
Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Původně zavěšen v moraveckém chudobinci (Louisin dům).

Datace: 1837
Výrobce: Leopold František Stanke, Olomouc
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 55,3 cm, hl. cca 36,5 cm, tl. věnce 3,3–3,4 cm
Hlavní tón: e2
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Popis: Hodinový cimbál klenutý, zvonovitého tvaru. Koruna s třemi uchy, bez středního sloupku. Na boku
Kristův monogram IHS v kruhu z paprsků. Na protější straně nad přechodem ve věnec nápis:
FUDIT L. F. STANKE OLOMUCII ANNO 1837
[Ulil Leopold František Stanke v Olomouci roku 1837]
Věnec oddělen prožlabenou lištou. Dole v linkách nápis (začíná  ručičkou; AE a OE spojené; větší písmena
zde tučně):
 COELUM ET TERRA TRANSIBUNT ET NOMEN DOMINI IN AETERNUM MANEBIT
[Nebe a země pominou a jméno Páně zůstane navěky] (variace na Mk 13,31)
(Některá počáteční písmena v nápisech zvětšená.)
Zavěšen ve věži.

hodinový cimbáL menší

Datace: konec 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 35,8 cm, hl. 14,6 cm, tl. věnce 2,8 cm
Hlavní tón: dis3
Popis: Nezdobený cimbál zvonovitého tvaru.
Zavěšen ve věži.

MOrAVeCKÉ 
jANOViCe

kaPLe Panny marie

zvon

Datace: 2009
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 57,5 cm, celk. výš. 53,8 cm, hl. 43,8 cm, 
tl. věnce 4,6 cm, hm. 126 kg
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis 
(diakritika přesahuje na horní linku):
PANNA MARIA RŮŽENCOVÁ
V nápisové pásce na protější straně křížek. Pod nápisem 
zavěšené heraldické lilie. Na boku nápis v 5 řádcích:
VĚNOVÁNO Z DARŮ
MONS. JOSEFA VALERIÁNA
A
FARNÍKŮ
Z MORAVECKÝCH JANOVIC
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MOrAVeCKÉ 
PAVLOViCe

kaPLe Panny marie rŮŽencovÉ

zvon

zvon

Pod tím kosočtverečná hlava hřebu. Na protější straně nápis 
v 4 řádcích (v letopočtu  tečka na střední linii):
MORAVECKÉ
JANOVICE
L  P
2009
Nad oblinou věnce linka. Na věnci nápis (větší písmena zde tučně):
DÍKY MARIA ZA OCHRANU VE VŠECH NEBEZPEČÍCH A STRÁDÁNÍCH
DVOU VÁLEK A TOTALITNÍCH REŽIMŮ
V závěru nápisu 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: 1919
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), Brno
-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 56,7 cm, celk. výš. 53,4 cm, hl. 43,1 cm, tl. věnce
2,8 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji nápis (do 
hloubky):
R. MANOUŠEK A SPOL. 1919.
Zvon není zavěšen. Uložen v kapli.

Datace: 1943
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 48 cm, celk. výš. 47 cm, hl. 38 cm, tl. věnce 3,5 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis v 2 řádcích:
R. MANOUŠEK A SPOL: BRNO.
1943.
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Na boku nápis (na obdélníkové plošce):
SV. MARIA
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektro-
motorem.

MOstiŠtĚ
kosteL sv. marka

zvon sv. marek

Datace: 1969
Výrobce: Gabriel Knos a Rudolf Manoušek ml., Martinice 
u Velkého Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 75,7–76,0 cm, celk. výš. 69 cm, hl. 57,5 cm,
tl. věnce 5,1–5,3 cm
Hlavní tón: cis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis:
JIŘÍ – MIKULÁŠ
Níže reliéf sv. Marka zprava, s knihou pod pravou paží, s brkem 
v pravici, levice vodorovně ukazuje. Stojí na lince, z níž vlevo 
dole naznačen čtvercem terén. Pod reliéfem nápis v 4 řádcích 
(1. řádek v úrovni světcových nohou, 2. řádek vpravo od čtverce
terénu, 2. a 3. řádek umístěny na tenkých linkách):
SV.
MARKU
ORODUJ
ZA NÁS!
Na protější straně nahoře nápis v 4 řádcích:
L. P. 1969
POŘÍDILA
OBEC
MOSTIŠTĚ
Pod tím na boku nápis v 3 řádcích:
LIL G. KNOS A R. MA-
NOUŠEK V MARTINI-
CÍCH U VEL. MEZIŘÍČÍ.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.



141

zvon

zvon

Datace: 1419
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 64,5 cm, hl. 48,3 cm, tl. věnce 5,2 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna s šesti uchy zdobenými výrazně plastickým, 
vzhůru otevřeným trojpramenným pletencem a uspořádanými
na půdorysu kříže. Nahoře ve dvojicích linek (vnitřní, svírající 
text, jsou tenčí) nápis gotickou minuskulou (jako dělicí 
znaménka užity  tlapaté kříže na kruhovém půdorysu, 
 pětičetné rozety a  vztyčená květina s třemi květy):
 anno  domini  mO  cccc  xix  got  geceng 
[Léta Páně tisícího čtyřstého devatenáctého. Bůh žehnej]
V letopočtu nad písmenem „m“ na čepci ležaté písmeno „o“. Věnec oddělen linkou. Na věnci zevnitř
zlom.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1589
Výrobce: Šimon Vosa, Velké Meziříčí
Materiál: bronz (dělovina)
Rozměry: prům. 55 cm, hl. 38,3 cm, tl. věnce 4,2–4,3 cm
Hlavní tón: gis2
Popis: Koruna s šesti uchy zdobenými dolů otevřeným
trojpramenným pletencem, sevřeným linkami, a uspo-
řádanými na půdorysu kříže. Mezi uchy žebérka. Nahoře 
ve dvojicích linek nápis kapitálou (jako dělicí znaménka
užity  šestičetné kvítky):
 YAN  Y  AY  BERANEK  BOZI  KTERI  
SNYMA  HRZYCHI  SWIETA  SMILVSE  1589
[Jan 1. Aj, Beránek Boží, který snímá hříchy světa. Smiluj
se. 1589] (Jan 1,29)

Pod tím zavěšený pás trojúhelných listů akantu. Na boku Ukřižovaný, kolem hlavy svatozář v podobě
čtyřcípé hvězdy. Na kříži tabulka s naznačeným nápisem INRI. Pod křížem nápis (uvozený  šestičetný-
mi kvítky):
 SSWMZ 
[Šimon Vosa z Meziříčí] (poslední dvě písmena přehozena, má být SSWZM)
Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba. Na věnci zevnitř zlom.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

zvon

Datace: 1482
Výrobce: Jan st., Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 52,5 cm, hl. 43,5 cm, tl. věnce 4 cm
Hlavní tón: fis2
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Popis: Koruna se šesti uchy zdobenými dolů otevřeným 
pletencem z tří úzkých pramenů, sevřeným v linkách, 
a uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře ve dvojicích linek
nápis v gotické minuskule (scriptura continua, bez dělicích 
znamének). Dokončení nápisu umístěno volně v druhém 
řádku:
1 | leta boziho tisycyho mcccclxxxii tento zwon vdielan gest 
wod gana w mezyrziczi domo
2 | stisscz
[Léta Božího tisícího 1482 tento zvon udělán jest vod Jana 
v Meziříčí do Mostišť]
Pod začátkem nápisu malý reliéf Panny Marie s Ježíškem na 
levé ruce, provedený ve velmi hrubých obrysech. Věnec 
oddělen silnou linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

NAjDeK

NetÍN

kaPLe

kosteL nanebevzetí Panny marie

zvon

zvon maria

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 50,2 cm, celk. výš. 47,7 cm, hl. 38,4 cm, tl. věnce 3,6 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis (text při spodní
lince):
ULIL R. MANOUŠEK A SPOL. V BRNĚ 1946.
Pod tím akant oplétaný kolem stonku tvořeného dvojlinkou. Nad oblinou
věnce linka.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1955
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 85,5 cm, celk. výš. 78 cm, hl. 64,5 cm, tl. věnce 6 cm
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kosteL nanebevzetí Panny marie

zvon sv. Josef

zvon sv. michaeL

Hlavní tón: h1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis, sevřený shora 
linkou a zdola dvojicí linek:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Pod tím rozvilinový ornament. Na boku reliéf korunované Panny 
Marie se sepjatýma rukama, kolem hlavy svatozář s hvězdami po 
obvodu, stojí na srpku Měsíce na oblaku. Níže nápis:
KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!
Na protější straně v polovině výšky nápis:
POŘÍDILI FARNÍCI NETÍNŠTÍ LÉTA PÁNĚ 1955.
Věnec oddělen dvěma linkami. Na věnci tupý zlom.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1955
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 68,8 cm, celk. výš. 63,3 cm, hl. 52,3 cm, tl. věnce 5 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis, sevřený shora linkou 
a zdola dvojicí linek:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Pod tím rozvilinový ornament. Na boku reliéf sv. Josefa, držícího za 
ramena Ježíška před ním stojícího, v levici lilie. Níže nápis:
SVATÝ JOSEFE, ORODUJ ZA NÁS!
Na protější straně v polovině výšky nápis:
POŘÍDILI FARNÍCI NETÍNŠTÍ L. P. 1955.
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1956
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 62,8 cm, celk. výš. 53,5 cm, hl. 44 cm, 
tl. věnce 4,8 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis, sevřený
shora linkou a zdola dvojicí linek:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Pod tím rozvilinový ornament. Na boku nápis v 2 řádcích:
SVATÝ MICHAELI ARCHANDĚLI
OCHRAŇUJ NÁS ODE VŠEHO ZLÉHO.
Na protější straně v polovině výšky nápis v 2 řádcích:
POŘÍDILI FARNÍCI NETÍNŠTÍ
L. P. 1956.
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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zvon

zvon

hodinový zvon větší

Datace: 1826
Výrobce: Alžběta di Valleová, Cheb
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 51,0–51,2 cm, hl. 36,5 cm, tl. věnce 3,7 cm
Hlavní tón: g2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (hraněnými, se slabou
linkou), uspořádanými na půdorysu kříže. Jedno z párových uch
chybí (uraženo). Mezi uchy čtyři žebra. Na horním okraji zlom.
Nahoře prázdná nápisová páska v linkách. Na boku reliéf 
Ukřižovaného. Po stranách nápis v 2 řádcích:
GEGOSSEN BEI --- ELISABETH DI. VALLE.
IN EGER --- ANNO. 1826.
[Ulit u Alžběty di Valleové v Chebu roku 1826]
Na protější straně reliéf svaté mučednice, levice pozdvižená, v pravici lilie, stojí na soklíku. Nad hranou
věnce tři linky, pod hranou jedna linka.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Na boku obrácený nápis barvou „Cz“ (poválečná značka země původu – Czechoslovakia). Zvon pochází 
nejspíše z regionu Chebska nebo Sokolovska. Roku 1941 byl rekvírován, nebyl však roztaven a po válce 
byl navrácen do Československa. V blíže neurčené době byl poskytnut do Netína.

Datace: 1754
Výrobce: Jan Jiří Jordan, Cheb
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 38,5 cm, hl. 29 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádaný-
mi na půdorysu kříže. Mezi uchy žebérka. Na horním 
okraji vztyčený akant. Nahoře v linkách nápis (AE 
spojené):
IOHANN GEORG IORDANN GOSS MICH IN EGRAE 
1754
[Ulil mne Jan Jiří Jordan v Chebu 1754]
Pod tím zavěšené rozvilinové motivy s kartuší. Na 
boku polopostava sv. Josefa na oblaku, levice polo-

žena na prsou, v pravici lilie. Na protější straně polopostava sv. Floriána s praporcem s křížem v levici, 
pravicí hasí dům při levém boku. Věnec oddělen třemi linkami, mezi něž vloženy dva oblouny. Kolem 
dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Zvon pochází z obce Doubrava, okr. Cheb. Roku 1941 byl rekvírován (rekv. č. 20/3/150 C), nebyl však 
roztaven a po válce byl navrácen do Československa. V blíže neurčené době byl poskytnut do Netína.

Datace: 1957
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
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Rozměry: prům. 51 cm, tl. věnce 3,7 cm
Hlavní tón: g2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis, sevřený shora linkou
a zdola dvojicí linek:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Pod tím akant oplétaný kolem stonku tvořeného dvojlinkou. Na boku 
v polovině výšky nápis:
HODINY MÍJEJÍ A PŘIPOČÍTÁVAJÍ SE.
Na protější straně nápis:
NETÍN L. P. 1957.
Věnec oddělen trojicí linek, prostřední silnější.
Zavěšen ve věži napevno vedle menšího hodinového zvonu, využit 
k odbíjení hodin.

hodinový zvon menší

zvon sanktusník

Datace: 1957
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37,5 cm, tl. věnce 2,6 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis, sevřený shora linkou a zdola dvojicí linek:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Pod tím akant oplétaný kolem stonku tvořeného dvojlinkou. Na boku v polovině výšky nápis:
NEVÍME DNE ANI HODINY.
Na protější straně nápis:
NETÍN L. P. 1957.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen ve věži napevno vedle většího hodinového zvonu, využit k odbíjení hodin.

Datace: 1589
Výrobce: Jiří Gleixner, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 33 cm, hl. 27 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: d3
Popis: Koruna s šesti uchy zdobenými provazcem mezi 
prožlabenými lištami a uspořádanými na půdorysu kříže. 
Nahoře nápis kapitálou (uvozen  šestičetným kvítkem), 
sevřený dvojicemi oblounků a vnějšími tenkými linkami:
 SI DEVS PRO NOBIS QVIS CONTRA NOS 1589
[Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? 1589] (Řím 8,31)
Věnec oddělen oblounem sevřeným linkami. Kolem dolního 
okraje hladká obruba.

Zvon připsán Jiřímu Gleixnerovi na základě doby vzniku, výzdoby koruny, shody písma a dělicích značek.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v sanktusové vížce.
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NÍžKOV
 kosteL sv. mikuLáše

zvon

Datace: 1614
Výrobce: Lukáš Gleixner
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 96 cm, celk. výš. 89,4 cm, hl. 68 cm, tl. 
věnce 7,3 cm
Hlavní tón: b1
Popis: Koruna s šesti uchy zdobenými silným provazcem
sevřeným linkami a uspořádanými na půdorysu kříže. 
Na horním okraji vlys s antickými múzami v podobě dětí 
v arkádách. 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). Shora i vespod prožlabená lišta. Zavěšený pás akantových lístků. 
Na boku nápis v 9 řádcích:
LETHA PANIE 1614 GEST TENTO ZWON
SLITEY W MESTIE GYHLAWY Z GISTEHO
POWOLENY A WEDOMI GEHO MILOSTI WY
SOCZE VROZENEHO PANA PANA RVDOLFFA
ZEYDLICZE Z SSENFFELDV NA POLNE PRZI
BISLAWI A CHOTCNY DRZITELE TEHOZ PAN
STWI PAN BVH WSSEMOHAVCZY RACZ TE
HOZ KLINOTV PRO ROZMNOZENY CZTI A 
SLAWY GEHO BOZSKE MILOSTI ZEHNATY AMEN
[Léta Páně 1614 jest tento zvon slitej v městě Jihlavě z jistého povolení a vědomí Jeho Milosti vysoce 
urozeného pána, pana Rudolfa Žejdlice z Šenfeldu na Polné, Přibyslavi a Chocni, držitele téhož panství. 
Pán Bůh všemohoucí rač téhož klenotu pro rozmnožení cti a slávy jeho Božské milosti žehnati. Amen]
Níže erb Žejdliců ze Šenfeldu (v štítu tři ryby, helm s fafrnochy, v klenotu rohy a zkřížené praporky). 
Na protější straně nápis v 7 řádcích:
YA GSEM WZKRZISSENI Y
ZIWOT. KDO WERZI WE
MNE BYT PAK TAKE VM
RZEL ZIW BVDE A KAZDY
KDOZ GEST ZIW A WE
RZI WEMNE NE VMRZET
NA WEKY
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zvon maria

zvon sv. mikuLáš

[Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak také umřel, živ bude a každý, kdož jest živ a věří ve mne,
neumřeť na věky] (Jan 11,25–26)
Níže v kruhovém vavřínovém věnci zmrtvýchvstalý Kristus, stojící na okraji hrobu, v pravici drží korouhev, 
levice pozdvižena s žehnajícím gestem, kolem hrobu tři vojáci. Věnec oddělen oblounem. Kolem dolního 
okraje hladká obruba.
Zvon připsán Lukáši Gleixnerovi na základě doby vzniku, shody koruny, písma, reliéfů a celkového ztvárnění.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1992
Výrobce: Josef Tkadlec st., Halenkov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 75,2 cm, celk. výš. 69,5 cm, hl. 57,7 cm, 
tl. věnce 5,3 cm
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis:
ULIL JOSEF TKADLEC HALENKOV 1992
Na boku velký dramatický reliéf Piety (horizontální typ). 
Po stranách nápis:
PANNA --- MARIA
Na protější straně kříž lemovaný lištami, překrytý kruhem ze slz. V úrovni horizontálních břeven navazuje 
linka (v téže výši nápis po stranách Piety). Na věnci (pod Pietou) velkým písmem nápis:
SVATÁ MARIA, ORODUJ ZA NÁS NYNÍ I V HODINU SMRTI
Na protější straně (malým písmem):
NÍŽKOV
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1992
Výrobce: Josef Tkadlec st., Halenkov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 54 cm, celk. výš. 51 cm, hl. 40,7 cm, tl. věnce 3,7 cm
Hlavní tón: ges2
Popis: Koruna kruhová (talířová). V horní části zvonu geometrická
výzoba z vertikálních zvlněných prvků. Na čelní straně kruhový 
medailon s okrajem probraným fabionem, s polopostavou sv. 
Mikuláše zleva zpředu, s hlavou otočenou, vpravo vedle hlavy volně 
umístěna trojice jablek, levice drží berlu, šat přesahuje přes okraj. 
Na protější straně nad přechodem ve věnec nápis v 4 řádcích:
ULIL
JOSEF TKADLEC
HALENKOV
1992
Na věnci (pod reliéfem sv. Mikuláše) velkým písmem nápis:
SVATÝ MIKOLÁŠI, ORODUJ ZA NÁS
Na protější straně (menším písmem):
NIŽKOV 1992
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.
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hodinový cimbáL větší

hodinový cimbáL menší

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: neměřeny
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. V dolní části 
dvojice linek. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Umístěn na východě na střeše věže pod bání vedle menšího
hodinového cimbálu.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: neměřeny
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. V dolní části 
dvojice linek. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Umístěn na východě na střeše věže pod bání vedle většího 
hodinového cimbálu.

zvon

Datace: konec 17. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 27 cm, celk. výš. 30 cm, hl. 20,5 cm, tl. 
věnce 2,3 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna s šesti uchy v podobě hlaviček s horní částí
trupu, bez rukou (karyatidy), uspořádanými na půdorysu 
kříže. Mezi uchy šest žebérek. Kolem základu koruny 
obloun, tenká linka a linka. Nahoře v linkách nápis (jako 
dělicí znaménka užity  dvojitý čtyřčetný květ,  kartuše,
 tečka v podobě malé routy na střední linii a  čtveřice 
teček):
 IESVS  MARIA  ORA  PRONBIS 
[Ježíši, Maria, proste za nás]
Kontury písmen a dělicích znamének zvýrazněny rytou linií. 
Věnec oddělen oblounem, shora přiražena méně výrazná
linka.
Oko pro zavěšení srdce chybí.
Zvon není zavěšen. Jeho původ není znám. Uložen na farním úřadě v Nížkově.
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hodinový cimbáL menší

zvon

zvon

NOVÁ HuŤ

NOVÁ Ves 
u HeŘMANOVA

dŮm čP. 1

kaPLička

Datace: 2. čtvrť 19. století
Výrobce: Karel Bellmann st., Praha-Nové Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 18 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
linka, mezera, linka. Věnec oddělen linkou. Na věnci hrana. 
Dole linka, mezera, linka.
Zvon připsán Karlu Bellmannovi staršímu na základě tvaru 
a výzdoby linkami.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1923
Výrobce: Vojtěch Hiller ml., Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 38 cm, celk. výš. cca 38 cm, hl. 27,5 cm, tl. 
věnce 2,5 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu, s nízkým soklíkem, 
od něhož šest žebérek po okraj základu. Pod horním okrajem 
linka, na níž vztyčené akantové listy pokrývající čepec. Pod tím 
proplétající se větévky vinné révy. Na boku reliéf Krista na kříži,
v křížení trámů paprsky (reliéf přerušuje větévky). Na protější 
straně reliéf Panny Marie Svatotomské v ozdobném rámu, do 
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něhož nahoře vložen monogram MARIA. Věnec oddělen třemi 
linkami, prostřední silnější. Nad dolním okrajem oblounek. Při 
dolním okraji nápis:
Zvon z roku 1859, přelit od zvonaře Hillera v Brně roku. 1923.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

NOVÁ Ves u NOVÉHO
MĚstA NA MOrAVĚ

kaPLe sv. anny

zvon sv. vácLav

zvon maria

Datace: 1948
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 55,8 cm, celk. výš. 50,7 cm, hl. 42,3 cm, 
tl. věnce 4,1 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis 
(text při spodní lince):
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Pod tím ornament ve stylu secese: pod tenkou linkou 
zavěšené trojlaločné listy se spirálovitě stočeným řapíkem
s úponkem, doplněno kuličkami. Na boku nápis v 2 řádcích:
SV. VÁCLAVE.
NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM. NI BUDOUCÍM!
Nad přechodem ve věnec nápis:
VĚNOVAL HASIČSKÝ SBOR L. P. 1948.
Nad oblinou věnce linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1948
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
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zvon

zvon

Rozměry: prům. 46,3 cm, celk. výš. 43,2 cm, tl. věnce 3,3 cm
Hlavní tón: gis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis, sevřený shora
linkou a zdola dvojicí linek (v mezeře nápis na tenké lince, 
posunutý dolů):
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Pod tím ornament ve stylu secese: pod tenkou linkou zavěšené 
trojlaločné listy se spirálovitě stočeným řapíkem s úponkem, 
doplněno kuličkami. Na boku nápis:
SV. MARIA, ORODUJ ZA NÁS !
Na protější straně v nižší úrovni nápis:
VĚNOVALI OBČANÉ L. P. 1948.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 3. čtvrť 19. století
Výrobce: Kadovské železárny, Kadov (typ IX)
Materiál: železo
Rozměry: prům. 37 cm, hl. 26,4 cm, tl. věnce 2,9 cm
Hlavní tón: fis3
Popis: Koruna v podobě železného pásu s dvěma otvory 
nad sebou, zalitého do čepce. Pod horním okrajem
linka, mezera, linka. Věnec oddělen linkou, mezerou, linkou.
Na boku nápis žlutou barvou: OBEC: NOVÁ VES / OKRES:
NOVÉ MĚSTO na M.. .
Zvon má dubovou hlavu. Nezavěšen, uložen v kapli. Původně 
zavěšen na hasičské zbrojnici, s níž byla kaple spojena.

NOVÁ zHOŘ
zvonička

Datace: 1924–1925
Výrobce: Oktáv Winter, Broumov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 34 cm, hl. 23,5 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: d3
Popis: Koruna válcová (sokl zužující se fabionem). Na horním okraji linka, zavěšený srdcovitý ornament.
Na boku zvonařská značka: plášť s nápisem v 4 řádcích:
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ULIL
OKTÁV WINTER
ZVONAŘ
v BROUMOVĚ.
Pod tím výrobní číslo:
Č. 2239
Věnec oddělen ornamentem: proplétající se esovité pásky 
s kvítky uprostřed a lístky na okrajích.
Zvon datován podle výrobního čísla, spadajícího do období let
1924 nebo 1925.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

NOVÉ DVOrY
kaPLe nanebevzetí
Panny marie

zvon

Datace: 1996
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Při horním okraji trojice linek 
a zavěšený akant. Na čelní straně reliéf Panny Marie s šikmo 
rozpřaženýma rukama. Na protější straně reliéf Ukřižovaného. 
Na vedlejší ose vpravo od Panny Marie nápis v 2 řádcích (jako dělicí znaménko užity  tečky na střední
linii):
L  P
1996
Na věnci nápis (jako dělicí znaménka užity  tečky na střední linii):
 KRÁLOVNO MÍRU  ORODUJ ZA NÁS  POŘÍDILY ZA PŘISPĚNÍ MÍSTNÍCH OBČANŮ NOVÉ DVORY
Věnec oddělen úzkým řetízkovitým rostlinným ornamentem.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.
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NOVÉ MĚstO 
NA MOrAVĚ

kosteL sv. kunhuty

zvon sv. kunhuta

zvon sv. Petr

Datace: 1955
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 150 cm, hl. 122 cm, tl. věnce 10,8 cm
Hlavní tón: c1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji rozvilinový
pás v linkách, pod ním nápis v linkách (volné místo vyplněno 
dvojicí  drobných hvězdiček):
BOHU K OSLAVĚ, DUŠÍM K MODLITBĚ, VLASTI K OZDOBĚ 
A SVĚTU KU POKOJI VĚNOVALI FARNÍCI.  
Pod tím nápis:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Pod tím v polovině výšky nápis:
SV. KUNHUTA.
Na protější straně nápis:
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ L. P. 1955.
Nad oblinou věnce linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1955
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 117,5 cm, celk. výš. cca 117 cm,
hl. 93 cm, tl. věnce 7,4 cm
Hlavní tón: es1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji 
rozvilinový pás v linkách, pod ním nápis v linkách 
(volné místo vyplněno dvojicí  drobných hvězdiček):
BOHU K OSLAVĚ, DUŠÍM K MODLITBĚ, VLASTI 
K OZDOBĚ A SVĚTU KU POKOJI VĚNOVALI FARNÍCI.  
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Pod tím nápis:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Pod tím v polovině výšky nápis:
SV. PETR.
Na protější straně nápis:
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ L. P. 1955.
Nad oblinou věnce linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

zvon sv. PaveL

zvon sv. vavŘinec

Datace: 1956
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 109,5 cm, celk. výš. cca 109 cm, hl. 86 cm, tl. věnce 
6,6 cm
Hlavní tón: f1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji rozvilinový pás 
v linkách, pod ním nápis v linkách (volné místo vyplněno trojicí  
drobných hvězdiček):
BOHU K OSLAVĚ, DUŠÍM K MODLITBĚ, VLASTI K OZDOBĚ A SVĚTU KU
POKOJI VĚNOVALI FARNÍCI.   
Pod tím nápis:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Pod tím v polovině výšky nápis:
SV. PAVEL.
Na protější straně nápis v 2 řádcích:
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
L. P. 1956.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1804
Výrobce: Klement Stecher, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 92 cm, hl. 68 cm, tl. věnce 5,5 cm
Hlavní tón: as1
Popis: Koruna s šesti uchy (s patkami), zdobenými linkami při krajích,
a uspořádanými na půdorysu kříže. Na horním okraji vztyčený akant. 
Nahoře v linkách nápis (text při spodní lince; začíná  tlapatým křížem; 
zkratka roku rozepsána v kulaté závorce):
 EXORTUM AN: MDCCCI INCENDIUM DESTRUXIT MUNIFICENTIA 
DOMINI NEOST: INSTAURAVIT AC TITULO S LAURENTI DONAVIT A(NN)O.
MDCCCIV
[Zničen požárem vzniklým roku 1801 a roku 1804 obnoven a pojmenován Sv. Vavřinec štědrostí novoměstského
pána]
Zavěšené květinové festony s medailony: zvon (s opisem: CLEMENS STECHER), hlava jelena, rak, hlava býka, 
hlava lva. Na bocích reliéfy světců s ratolestmi po stranách: sv. Vavřinec s roštem, který drží v levici, pravice 
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zvon sv. vácLav

zvon umíráček

žehná; sv. Barbora s kalichem v pozdvižené pravici, levicí drží meč hrotem dolů a vztyčenou palmu, při pravé 
noze věž; sv. Ondřej; sv. Antonín Paduánský s Ježíškem na pravé ruce. Věnec oddělen oblounem mezi 
prožlabenými lištami. Nad dolním okrajem linka, mezera, linka.
Na horním okraji rekviziční žlutý obdélník, v něm šedou barvou: B / 388 Kg. Na boku nápis bílou barvou: ŘÍM.
KAT. FAR. ÚŘ. / NOVÉ MĚSTO / OKRES NOVÉ MĚSTO
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1958
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 77 cm, celk. výš. cca 70 cm, hl. 56 cm, tl. věnce 4,8 cm
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji v linkách nápis:
BOHU K OSLAVĚ, DUŠÍM K MODLITBĚ, VLASTI K OZDOBĚ A SVĚTU 
KU POKOJI VĚNOVALI FARNÍCI.
Pod ním rozvilinový pás v linkách. Pod ním nápis:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Pod tím v polovině výšky nápis:
SV. VÁCLAV.
Na protější straně nápis:
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ L. P. 1958.
Nad oblinou věnce linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1560
Výrobce: Adam, Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 36 cm, celk. výš. 28 cm, hl. 24 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna s šesti uchy zdobenými středním oblounkem 
sevřeným v dvojicích linek (vnitřní linky tenčí), a uspořádanými
na půdorysu kříže. Nahoře v dvojicích linek nápis kapitálou (jako 
dělicí znaménka užity  lilie):
 SLOWA  PANIE  SVSTAWA  NAWIEKI  ADAM  KONWA
Pod začátkem nápisu letopočet:
1560
[Slovo Páně zůstává na věky. Adam konvář. 1560]
Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění. Přenesen ze sanktusové 
vížky.
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NOVÉ MĚstO 
NA MOrAVĚ

NOVÉ MĚstO 
NA MOrAVĚ

hŘbitovní kosteL 
nanebevzetí Panny marie

evangeLický kosteL

zvon umíráček

zvon Láska

Datace: 1802
Výrobce: Klement Stecher, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 41 cm, celk. výš. 43 cm, hl. 32,5 cm, tl.
věnce 3,1 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže. Na horním okraji pás vztyčeného nízkého 
akantu, pod ním v linkách nápis (text při spodní lince):
CLEMENS SCHTECHER GOSS MICH IN BRUNN 1802
[Ulil mne Klement Stecher v Brně 1802]
Pod tím zavěšený pás akantu. Na boku reliéf Panny Marie
 Immaculaty, stojící na zeměkouli ovíjené hadem, pod 
nohama srpek Měsíce, levice na prsou, v pravici lilie, 
svatozář s hvězdami po obvodu. Na protější straně Kristus na kříži, stojícím na pahorku, v patě kříže lebka.
Věnec oddělen dvojlinkou, oblounem, prožlabenou lištou.
Na horním okraji žlutý obdélník z rekvizice, na boku nápis z rekvizice.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon elektromotorem, převod ojnicí.

Datace: 1992
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
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zvon hrnčíŘŮv

Rozměry: prům. 113 cm, celk. výš. 96 cm, hl. 80 cm, tl. věnce 8,5 cm
Hlavní tón: fis1
Popis: Koruna kruhová (talířová). V horní části nápis v 2 řádcích:
K 400. VÝROČÍ NAROZENÍ
JANA AMOSE KOMENSKÉHO
Na protější straně nápis v 2 řádcích (1. řádek větším písmem):
LÁSKA
Z 1. KOR. 13
Na věnci nápis:
1592–1992
Na protější straně nápis:
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Vlevo od nápisu čtvercová plaketa s motivem dvou překřížených 
plaménků a písmeny MD (iniciály Marcely Dytrychové). Vpravo od 
nápisu zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích
(iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / 
DYT / RY / CHOVA. Po pravé straně snítka túje.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1898
Výrobce: Anna Hillerová a Richard Hiller („Vojtěcha Hillera 
vdova a syn“), Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 90 cm, celk. výš. 79 cm, hl. 64 cm, tl. věnce 
5,3 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis (horní 
linka na zlomu horního okraje):
AD. HILLERA VDOVA A SYN V BRNĚ
Pod tím ornamentální esovitě prohýbaný pás s růžovými listy 
a květy. Na boku reliéf kalicha, pod ním nápis v 7 řádcích (text
na slabounkých linkách):
SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU
A NA ZEMI POKOJ A V LIDECH ZALÍBENÍ.
EV. LUKÁŠE 2.14
ZVON TENTOVĚNOVAL Z LÁSKY K BOHU A EVANG. CÍRKVI
VÁCLAV HRNČÍŘ, BÝVALÝ ČLEN SBORU NOVOMĚSTSKÝCH
POTOM TOVÁRNÍK V MILWAUKEE V AMERICE
L. P. 1898.

Na protější straně v polovině výšky nápis v 3 řádcích:
JOSEF II.,
DÁRCE TOLERANČNÍHO
PATENTU 13. ŘÍJNA 1781.
Věnec oddělen dvojlinkou. Nad dolním okrajem oblounek, mezera, oblounek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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zvon naděJe

zvon víra

Datace: 1992
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 86 cm, celk. výš. 72 cm, hl. 57,5 cm,
tl. věnce 5,5 cm
Hlavní tón: h1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Pod horním okra-
jem nápis v 2 řádcích (počáteční písmena jmen
větší):
K 400. VÝROČÍ NAROZENÍ

Datace: 1992
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 78 cm, celk. výš. 70 cm, hl. 57 cm, 
tl. věnce 5,5 cm
Hlavní tón: cis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Pod horním okrajem 
nápis v 2 řádcích (počáteční písmena jmen větší):
K 400. VÝROČÍ NAROZENÍ
JANA AMOSE KOMENSKÉHO
Na protější straně nápis:
VÍRA
Vlevo od nápisu čtvercová plaketa s motivem dvou
překřížených plaménků a písmeny MD (iniciály 

JANA AMOSE KOMENSKÉHO
Na protější straně nápis:
NADĚJE
Vlevo od nápisu čtvercová plaketa s motivem dvou překřížených plaménků a písmeny MD (iniciály 
Marcely Dytrychové). Vpravo od nápisu 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 věnci nápis:
1592 – 1992
Na protější straně nápis:
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Marcely Dytrychové). Vpravo od nápisu 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 
věnci nápis:
1592 – 1992
Na protější straně nápis:
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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zvon

zvon

NOVÉ MĚstO 
NA MOrAVĚ

NOVÉ sADY

stará radnice

kaPLe

Datace: neznámá
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna s uchy. Vyšší, v horní části štíhlý.
Zvon v lucerně průčelní věže. Zavěšen na dubové hlavě. Ruční
zvonění.
Z důvodu nepřístupnosti nemohl být zvon blíže zdokumentován.
Podle tvaru není vyloučeno, že je velmi starý (z 14.–15. století).

Datace: 2017
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 48,8 cm, celk. výš. 45,5 cm, hl. 36,7 cm, 
tl. věnce 3,5 cm
Hlavní tón: gis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis, sevřený shora
dvojicí linek a zdola linkou (jako dělicí znaménka užity  kříže):
 SVATÝ VÁCLAVE  NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM NI BUDOUCÍM
Na boku nápis v 2 řádcích (písmena oddělena  tečkou 
na střední linii):
L  P
2017
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. Nad oblinou věnce trojice linek. Nad dolním okrajem 
nápis:
VĚNOVÁNO OBČANY NOVÝCH SADŮ.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
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zvon

zvon

zvon sv. vácLav

Datace: 20.–30. léta 20. století
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 34,4–34,6 cm, celk. výš. 34 cm, hl. 25 cm, 
tl. věnce 2,3 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu, se soklíkem. 
V polovině výšky nápis v 2 řádcích:
[SV. VÁCLA]VE[,]
[N]EDEJ ZAHYNOUTI NÁM I BUDOUCIM.
Při výrobě při formování zvonu odpadly některé části nápisu.
Zvon připsán dílně R. Manouška na základě použitého žebra a nápisu.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.),
Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 36,5 cm, tl. věnce 2,3 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji nápis:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO
Nad polovinou výšky nápis v 2 řádcích:
SV. CYRILE A METHODE ORODUJTE ZA NÁS.
ULIT VE SVĚTOVÉ VÁLCE L. P. 1918.
Nápisy do hloubky.
Nezavěšen. Vystaven v hasičské zbrojnici.

NOVÉ VeseLÍ
kosteL sv. vácLava

Datace: 2020
Výrobce: Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego (Piotr Olszewski), 
Przemyśl (Polsko)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 91,8 cm, celk. výš. 86,5 cm, výš. 72 cm, tl. věnce 
6,5 cm, hm. 435 kg
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zvon ave maria

zvon sv. Jan PaveL ii.

Hlavní tón: a1
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu hvězdy
a zdobenými okřídlenými hlavami cherubínů. Na horním 
okraji linka. Pod ní nápis:
FARNOST NOVÉ VESELÍ L. P. 2020
Pod tím obloučkový ornament se zavěšenými čtverečky 
nakoso s křížkem rámovaným perlovcem. Nápis i ornament 
podloženy vodorovným rýhováním. Na boku obdélný reliéf 
sv. Václava jako vévody ve zbroji jedoucího na koni, v pozadí 

Datace: 1947
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 77 cm, celk. výš. cca 76 cm, hl. 57 cm, 
tl. věnce 5,5 cm
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách (text
na spodní lince):
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ 1947.
Na boku Madona sedící na oblaku, s Ježíškem na pravé 
ruce. Níže nápis:
AVE MARIA!
Na bocích tenounké linky. Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

svatováclavská orlice (proveden dle obrazu Mikoláše Alše 
z roku 1890). Pod ním nápis (na rozvinuté pásce vodorovně 
rýhované):
SV. VÁCLAV
Na protější straně nápis v 4 řádcích:
SVATÝ VÁCLAVE,
NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM
NI BUDOUCÍM.
KRISTE, ELEISON.
Nalevo od nápisu logo s označením konstrukčního typu (žebra) zvonu: obdélník s vodorovným rýhováním,
 v němž kývající se zvon v půlkruhu, vpravo 2 řádky nápisu (ROYAL / BELLS), nad nimiž korunka. Napravo od
nápisu zvonařská značka (tvar půlkruhu na obdélníku, podložena rýhováním): zvon, kolem nějž nahoře do 
půlkruhu opis (Pracownia Ludwisarska), dole v obdélné části psacím písmem jméno zakladatele dílny (Jan
Felczyński) a pod ním menším písmem rok založení (Rok założenia 1808).
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 2020
Výrobce: Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego (Piotr Olszewski), Przemyśl (Polsko)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 69,4 cm, celk. výš. 67 cm, výš. 53 cm, tl. věnce 4,7 cm, hm. 205 kg
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu hvězdy a zdobenými okřídlenými hlavami cherubínů.
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Na horním okraji linka. Pod ní nápis:
FARNOST NOVÉ VESELÍ L. P. 2020
Pod tím obloučkový ornament se zavěšenými čtverečky nakoso
s křížkem rámovaným perlovcem. Nápis i ornament podloženy
vodorovným rýhováním. Na boku obdélná plaketa s portrétem 
papeže Jana Pavla II. (podle fotografie). Pod ní nápis (na rozvinu-
té pásce vodorovně rýhované):
„SV. JAN PAVEL II.“
Na protější straně nápis (na rozvinutých páskách s vodorovným 
rýhováním)) v 3 řádcích 
(výročí narození uvozena  hvězdičkami, úmrtí  křížky):
SV. JAN PAVEL II  100 
SV. JAN SARKANDER  400 
SV. ZDISLAVA  800 
Nalevo od nápisu logo s označením konstrukčního typu (žebra) zvonu: obdélník s vodorovným rýhováním,
v němž kývající se zvon v půlkruhu, vpravo 2 řádky nápisu (ROYAL / BELLS), nad nimiž korunka. Napravo od 
nápisu zvonařská značka (obdélný tvar, podložena rýhováním): nahoře 2 řádky (PRACOWNIA LUDWISARSKA / 
1808), vlevo zvon v kyvu, do nějž zasahují 2 řádky psacím písmem (Jan Felczyński / …).
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

zvon

hodinový cimbáL

Datace: 1832
Výrobce: Karel Bellmann st., Praha-Nové Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 30 cm
Hlavní tón: dis3
Popis: Koruna s čtyřmi uchy zdobenými dvojicí rýh, 
uspořádanými na půdorysu kříže. Na horním okraji zlom. 
Nahoře prázdná nápisová páska v linkách. Na boku reliéf 
Ukřižovaného (zasahuje do horní prázdné pásky). U paty 
kříže klečící Maří Magdalena (zprava). Po stranách dole 
letopočet:
18 --- 32
Na rozhraní, nad a pod oblinou věnce po lince.
Přes horní okraj zelený rekviziční obdélník. Nad přechodem 
ve věnec červenou barvou: Nové Veselí. F. N. Město.
Zvon připsán Karlu Bellmanovi staršímu na základě doby 
vzniku, shody reliéfu a celkového ztvárnění.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2. polovina 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál zvonovitého tvaru.
Zavěšen ve věži.
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zvon

zvon

NYKLOViCe

NYKLOViCe

kaPLe Povýšení svatÉho kŘíŽe

kaPLe sv. Jana nePomuckÉho

Datace: 1972
Výrobce: Anna Gožďálová a František Kolář, Žďárec u Tišnova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 45 cm, celk. výš. 48,5 cm, hl. 36,7 cm, tl. věnce 3,5 cm
Hlavní tón: gis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji tupý zlom. 
Pod horním okrajem dvě linky. Pod nimi nápis:
ULILA A. GOŽĎÁLOVÁ, DR. F. KOLÁŘ VE ŽĎÁRCI U TIŠNOVA
Na boku nápis v 2 řádcích:
KE CTI SV. JOSEFU
L. P. 1972
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1918–1920
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: ocel
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 44 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). 
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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OBYčtOV
kosteL navštívení Panny marie

zvon

zvon

Datace: 1960
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 91 cm, celk. výš. 81 cm, hl. 70 cm, tl. věnce 7,5 cm
Hlavní tón: a1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji rozvilinový pás,
sevřený shora linkou a vespod dvěma linkami. Pod tím nápis:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Na čelní straně reliéf s výjevem Zvěstování (anděl zvěstující Panně 
Marii narození Syna Božího, nad nimi Duch svatý). Níže nápis:
ANDĚL PÁNĚ ZVĚSTOVAL PANNĚ MARII.
Na protější straně nad polovinou výšky nápis:
OBYČTOV L. P. 1960.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1960
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 70,5 cm, celk. výš. 65 cm, hl. 53 cm, tl. věnce
5,5 cm
Hlavní tón: cis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji rozvilinový 
pás, sevřený shora dvěma linkami a vespod jednou linkou. Pod 
tím nápis:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Pod tím na boku kruhový medailon s poprsími sv. Cyrila
a Metoděje, rámovaný linkou a vavřínovým věncem. Níže nápis:
SV. CYRILE A METODĚJI, ORODUJTE ZA NÁS!
Na protější straně v polovině výšky nápis:
OBYČTOV L. P. 1960.
Věnec oddělen trojicí linek, krajní slabší.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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ODrANeC
 hasičská zbroJnice

zvon

zvon umíráček

hodinový cimbáL větší

hodinový cimbáL menší

Datace: 1927
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 35 cm, celk. výš. 34 cm, hl. 26,5 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: d3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ 1927
Pod tím na lince zavěšený ornament s květy, na čelní straně přerušený
reliéfem Anděla Strážného s dítětem. Níže nápis:
V HODINĚ SMRTI PŘI NÁS STŮJ
Na protější straně nápis:
VĚNOVAL KAREL ČUPR FARÁŘ.
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 50 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. 
Zavěšen ve věži v patře nad zvony.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. 
Zavěšen ve věži v patře nad zvony.

Datace: 1918
Výrobce: Ignác Storek, ocelárna, slévárna železa a měkké litiny, Brno
Materiál: zvonovina
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Rozměry: prům. 40 cm, celk. výš. 40 cm, hl. 32,7 cm, tl. věnce
2,4 cm
Hlavní tón: fis3
Popis: Koruna kruhová (talířová), široká, s otvory pro šrouby. 
Na horním okraji hrana, dvě linky. Na boku zkřížené meče, pod 
nimiž letopočet:
1914
Na protější straně zkřížené meče, pod nimiž letopočet:
1918
Níže oblounek, mezera, obloun (lomené). Na věnci hrana.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon údajně získán z Rovečného. Původní odranecký zvon dnes 
uložen na obecním úřadě ve Věcově.

OLeŠÍNKY

OLeŠNÁ

 hasičská zbroJnice

kosteL sv. maŘí magdaLÉny

zvon

zvon sv. maŘí magdaLÉna

Datace: 1918
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji nápis 
(do hloubky):
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO 1918
Na protější straně v polovině výšky na boku nápis (do hloubky).
Kvůli nepřístupnosti zvonu je znění nápisu nejisté.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1958
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
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Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 96,5 cm, celk. výš. 84,5 cm, hl. 67 cm, tl. věnce 7,6 cm
Hlavní tón: a1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji mezi linkami bohatý 
rozvilinový ornament. Pod ornamentem nápis:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Pod tím na boku tlapatý kříž. Níže nápis v 2 řádcích:
SVATÁ MÁŘÍ MAGDALENO,
ORODUJ ZA NÁS!
Na protější straně nápis:
OLEŠNÁ L. P. 1958.
Věnec oddělen trojicí linek, prostřední silnější.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

zvon sv. cyriL a metoděJ

zvon umíráček

Datace: 1950
Výrobce: n. p. Závody umělecké kovovýroby (Rudolf 
Manoušek ml.), Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 74,5 cm, celk. výš. 70,5 cm, hl. 57,1 cm,
tl. věnce 5,3 cm
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna se šesti uchy zdobenými silným provazcem
a uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře nápis sevřený 
shora linkou a zdola dvěma linkami:
ZUKOV ČESKÁ U BRNA.
Na boku reliéf sv. Cyrila a Metoděje (sv. Cyril žehná 

pravicí, levice přidržuje desku s pímem, sv. Metoděj s knihou v levici, pravice drží dvojitý kříž). Nad přecho-
dem ve věnec pod tím nápis:
SV. CYRILE A METODĚJI – VYPROSTE NAŠEMU NÁRODU JEDNOTU VE VÍŘE – MÍR – A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ.
Na protější straně na boku zvonařská značka: v barokní kartuši zvon, kolem nějž do oválu text R. MANOUŠEK
(půlkruhem nahoře) ČESKÁ U BRNA (půlkruhem dole). Nad kartuší nápis:
OLEŠNÁ
Pod kartuší nápis:
L. P. 1950.

Datace: 1950
Výrobce: n. p. Závody umělecké kovovýroby (Rudolf Manoušek ml.), 
Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 68,2 cm, hl. 51,3 cm, tl. věnce 5 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna se šesti uchy zdobenými silným provazcem a uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře nápis
sevřený shora linkou a zdola dvěma linkami:
ZUKOV ČESKÁ U BRNA
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Na boku reliéf sedící Madony s Ježíškem na levé ruce, oba s kruhovými svatozářemi (pod nohama jednoduchá
římsa). Nad přechodem ve věnec pod tím nápis:
MATKO MILOSRDENSTVÍ – CHRAŇ NÁS PROTIVENSTVÍ – VYPROS SMILOVÁNÍ – MILOST DO SKONÁNÍ!
Na protější straně na boku zvonařská značka: v barokní kartuši zvon, kolem nějž do oválu text R. MANOUŠEK 
(půlkruhem nahoře) ČESKÁ U BRNA (půlkruhem dole). Nad kartuší nápis:
OLEŠNÁ
Pod kartuší nápis:
L. P. 1950.
Věnec oddělen dvěma linkami. Na věnci zevnitř tupý zlom.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

zvon sanktusník

Datace: 1789
Výrobce: Klement Stecher, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nahoře ornamentální pás a nápis (modlitba). Na boku reliéf sv. Ignáce. Zvonařská značka (kartuše) 
s nápisem v 2 řádcích:
C. ST.
IN BRIN
[Klement Stecher v Brně]
Zvon v sanktusové vížce. Pro nepřístupnost nemohl být blíže zdokumentován. Popsán Bohumilem Samkem 
v Uměleckých památkách Moravy 2, 1999, s. 696.

OLŠÍ NAD OsLAVOu
kaPLe

zvon

Datace: 1845
Výrobce: Karel Stecher
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 30,8 cm, hl. cca 24,5 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: d3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu se soklíkem. 
Na horním okraji zlom. Ornament z květů a položených 
květních kalichů, linka, esovitá větévka s růzovými květy 
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OLŠÍ NAD OsLAVOu

ONDruŠKY

OsLAVA

kaPLe

kaPLe

zvon

zvon

a listy. Na boku sv. Florián s praporcem v levici, pravicí hasí hořící dům.
Na protější straně ve věnci z růží, přerušujícím dolní ornament, nápis 
kurzívou v 4 řádcích:
Gegossen
bey Karl
Stecher, in
Brünn.
[Ulit u Karla Stechera v Brně]
Nad přechodem ve věnec (vpravo od sv. Floriána) letopočet:
1845
Na přechodu ve věnec: linka a obloun nabíhající zvlněním, prožlabená lišta.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1917
Výrobce: Ignác Storek, ocelárna, slévárna železa a měkké litiny,
Brno
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 57 cm, celk. výš. 55,3 cm, hl. 45 cm, tl. věnce 
3 cm
Hlavní tón: g2
Popis: Koruna kruhová (talířová), s podpůrnými žebry, s otvory
pro šrouby. Nahoře mírně vystupující pás. Na boku reliéf zkříže-
ných mečů, pod ním letopočet:
1914
Na protější straně stejné meče, s letopočtem:
1917
Věnec oddělen třemi oblouny. Na věnci hrana.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1. čtvrť 20. století 
Výrobce: neznámý (typ IV)
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Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 36 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna sloupková (čep). Okrouhlý kónický sloupek,
naplocho seřízlý, s dvěma otvory pod sebou. Korpus
homolovitý. Čepec klenutý, na horním okraji odsazení. Boky
šikmé. Nad věncem odsazení (hrana). Kolem dolního okraje 
oblounová obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon elektromagnetickou
pumpou.

OsLAViCe
kaPLe

zvon
Datace: 1969
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Gabriel Knos, Martinice 
u Velkého Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 47 cm
Hlavní tón: gis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji nápis:
ULIL R. MANOUŠEK – G. KNOS [V MARTINICÍCH U VEL.] MEZIŘÍČÍ
Vespod dvě linky. Níže nápis:
OBEC OSLAVICE L. P. 1969
Na protější straně pod polovinou výšky nápis v 2 řádcích:
[SVATÁ MATKO] […]
OCHRAŇ […]
Věnec oddělen linkou.
Pro nepřístupnost zvonu je znění nápisů nejisté.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě.



171

OsLAViCe

OsLAVičKA

OsOVÁ BÍtÝŠKA

kaPLe

kosteL sv. Jakuba staršího

zvon

zvon

Datace: 1947
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 36,3 cm, celk. výš. 35 cm, hl. 28 cm, tl. 
věnce 2,5 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ 1947.
Věnec oddělen linkou, druhá na oblině věnce.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Zvony jsou zavěšeny v samostatně stojící zděné zvonici.

Datace: kolem roku 1510
Výrobce: Jeroným Haubic, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 110 cm, hl. 80 cm, tl. věnce 8,0–8,2 cm,
hm. 845 kg
Hlavní tón: g1
Popis: Koruna s šesti uchy zdobenými dolů otevřeným, 
řetězovitým pletencem v linkách, složeným z užších, 
neutažených pramenů, a uspořádanými na půdorysu kříže. 
Mezi uchy žebérka. Nahoře ve dvojicích linek nápis kapitálou:
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REGINA CELI LETARE A QVIA QVEM MERVISTI PORTARE A RESVRECSIT SICVT SICVT DIKIT ORA
[Raduj se, Královno nebeská, aleluja, neboť ten, jehož jsi nosila, aleluja, vstal z mrtvých, jak řekl, aleluja,
pros (za nás u Boha)]
Písmeno N retrográdní. Ve druhém slově SICVT je místo písmene V obrácené písmeno A. Věnec oddělen 
linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba, nad ní linka.
Zvon připsán Jeronýmu Haubicovi na základě shody písma a celkového ztvárnění.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Pukl a v roce 1946 byl svařen Rudolfem Manouškem st.

zvon

zvon

Datace: 60.–80. léta 15. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 71,5–71,7 cm, hl. 53,5 cm, tl. věnce 5,7 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna s šesti uchy zdobenými dolů otevřeným trojpramenným
pletencem. Boční ucha se mírně rozevírají. Na horním okraji v dvojicích
linek nápis gotickou minuskulou, dokončen volně v 2. řádku. Jako dělicí
znaménka užity  kříž a  pětičetné květy. Druhý řádek uvozen  
erbem pánů z Doubravice (menší štít se zavinutou střelou) a  o něco 
větším štítem s korunovanou orlicí:
1 |  mathevs  marcvs  lvcas  iohannes  campana  s  iacobi
 apostoli  domini  maria 
2 |   sacerdos  nicolavs 
[Matouš, Marek, Lukáš, Jan. Zvon sv. Jakuba, apoštola Páně. Maria. Kněz 
Mikuláš]
Litery i dělicí znaménka na podkladových ploškách. Věnec oddělen třemi
linkami. Nad dolní hladkou obrubou tři linky.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1492
Výrobce: Jan st., Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 60,5 cm, hl. 44,5 cm, tl. věnce 5,0–5,2 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 
a zdobenými dolů otevřeným trojpramenným pletencem, sevřeným
v linkách. Nahoře ve dvojicích linek nápis gotickou minuskulou (jako
dělicí znaménka užity  dvojité pětičetné rozety na kulatém 
podkladu):
 leta  boziho  m0  cccc0  xcii0  kswatei  marzi  
magdalenie  dobytessk
[Léta Božího tisícího čtyřstého devadesátého druhého. K Svatej Maří Magdaléně do Bitešky]
Nápis začíná pod nepárovým uchem. Pod začátkem nápisu malý reliéf Panny Marie s Ježíškem na pravé
ruce, tvarovaný do oválné podoby. Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
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zvon

zvon sanktusník

Zvon připsán Janu staršímu z Velkého Meziříčí na základě doby vzniku, shody písma a dělicích znamének 
a celkového ztvárnění.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon je puklý (svisle od poloviny výšky k okraji), důvodem bylo nepřípustné zavedení elektrického pohonu.

Datace: 1525–1530
Výrobce: Matěj, Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 48,3 cm, hl. 33 cm, tl. věnce 4,2–4,4 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 
a zdobenými provazcem, uzavřeným v linkách. Nahoře ve dvojicích 
linek řádek nápisu gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka užity  
tlapaté kříže a  dvojice rout s výběžkem, předělených vodorovným 
dříkem):
 tento  gest  zwon  delan  vmystra  macegeze
[Tento jest zvon dělán u mistra Matěje ze…]
Nápis začíná pod nepárovým uchem. Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Na boku rekviziční nápis světlou barvou: OSOWA BITTISCHKA GROSSMESERITSCH. Pod tím podle šablony
bílou barvou číslo z rekvizice 2. světové války, které zvon dostal v centrální sběrně v Praze-Libni (P/P 4436).
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1746
Výrobce: Kateřina Kerckerová, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 42,5 cm, hl. 31 cm, tl. věnce 31 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádanými na
půdorysu kříže. Jedno nepárové ucho chybí (uraženo), 
nahrazeno tvarovanou ocelovou kulatinou. Nahoře v linkách
nápis (začíná  ručičkou, členěn  tečkami vysunutými na 
střední linii):
 S  FLORIANE ORA PRO NOBIS 
[Sv. Floriáne, pros za nás]
Zavěšený rozvilinový ornament. Na boku reliéf sv. Floriána 

s praporcem s křížem v pravici, levou rukou hasí hořící dům. Na protější straně milostný obraz Panny 
Marie Svatotomské v ozdobném rámu. Věnec oddělen linkou, oblounem, prožlabenou lištou. Nad 
dolním okrajem v linkách nápis (začíná  ručičkou, členěn  tečkami vysunutými na střední linii):
 C  K  IN BRÜNN 1746 
[Kateřina Kerckerová v Brně 1746]
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v sanktusové vížce.
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OsOVÉ

OstrOV 
NAD OsLAVOu

kaPLe

kosteL sv. Jakuba staršího

zvon

zvon

Datace: 2. čtvrť 19. století
Výrobce: František Hiller, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 27 cm
Hlavní tón: dis3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji palmetky, 
zasahující na čepec. Páska vymezená linkami, v ní šalvějové listy a tečky.
Pod ní rozvilinový ornament. Na boku ve zdobeném rokokovém rámu 
milostný obraz Panny Marie Svatotomské. Na protější straně sv. Florián 
s praporcem v levici, který sahá až k hornímu okraji. Věnec oddělen 
prožlabenou lištou, oblounem, linkou. Nad dolním okrajem v linkách 
nápis (začíná  ručičkou):
 GEGOSSEN VON FRANZ HILLER IN ALTBRÜN […]
[Ulit Františkem Hillerem ve Starém Brně…]
Pro nepřístupnost zvonu je dokončení nápisu s možnou datací nejisté.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Zvony jsou zavěšeny v samostatně stojící zděné zvonici.

Datace: 1631
Výrobce: Lukáš Gleixner, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 94,5 cm, celk. výš. cca 82 cm, hl. 62,5 cm, 
tl. věnce 7,5 cm, hm. 522 kg
Hlavní tón: b1
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OsOVÉ

zvon

Popis: Koruna se šesti uchy zdobenými silným provazcem 
a uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře linka, v linkách 
pás s antickými múzami v podobě dětí v arkádách, na lince 
zavěšený pás trojúhelných akantových 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 6 řádcích:
LETHA PANIE 1631 SLYT GEST
TENTO ZWON KECZTI AKCHWA
LV PANV BOHV AKBLAHOSLA
WENY PANNIE MARII KOSTELV
WOSTROWSREMV NAKLADEM
TEHOZ ZADVSSY
[Léta Páně 1631 slit jest tento zvon ke cti a k chvále Pánu Bohu
a k blahoslavený Panně Marii kostelu vostrovskému nákladem téhož záduší]
Na protější straně v kruhovém vavřínovém věnci Kalvárie: Ukřižovaný s Pannou Marií (vlevo) a sv. Janem, 
horizontální tabulka INRI, v patě kříže lebka, v pozadí stromek a rostlina, v dolní úseči kameny. Věnec 
oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zvon připsán Lukáši Gleixnerovi na základě doby vzniku, shody výzdoby, písma a celkového ztvárnění.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1638
Výrobce: Martin Schrötter st., Hostinné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 67 cm, celk. výš. 60 cm, hl. 48 cm, tl. věnce 
4 cm
Hlavní tón: des2
Popis: Koruna s šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 
a zdobenými na čelní straně poprsími s kudrnatými hlavami 
a se složenýma rukama, která vyrůstají z ozdobných soklů, 
na bočních stranách rozviliny. Na čepci pás vztyčeného 
akantu. Nahoře ve dvojicích linek (vnitřní silné, vnější slabší) 
nápis (uvozen  okřídlenou andílčí hlavičkou):
 PSALM 94 HODIE SI VOCEM EIVS AVDIERITIS NOLITE 
OBDVRARE CORDA VESTRA
[Žalm 94. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce] (Ž 95,7–8)

Pod tím pás zavěšeného akantu. Nad věncem na přední straně vavřínový věnec, v něm v oválu Madona, 
korunovaná, s Ježíškem na pravé ruce, stojí na srpku Měsíce, kolem paprsky, v dolní části monogram IHS. 
Nad věncem na protější straně reliéf Kalvárie: Ukřižovaný pod křížem Panna Maria (vlevo) a sv. Jan Evange-
lista, spodek kříže objímá sv. Maří Magdaléna (v pokleku), po stranách kříže s lotry. Věnec oddělen silnou 
linkou mezi dvěma slabšími. Nad dolním okrajem v silných linkách nápis (jméno frakturou, velké, přerušuje
linku, zbytek textu kapitálou):
Martinvs Schretter GLOCKEN GISSER VON AHRNAW IM KOENIG REICH BOEHMEN HAT MICH DVRCH GOTTES 
HILFF GEGOSSEN IM IAHR DES HERREN 1638
[Léta Páně 1638 mne s Boží pomocí ulil Martin Schrötter, zvonař z Hostinného v Království českém]
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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zvon sv. Jakub

zvon sv. PaveL

Datace: 2012
Výrobce: Josef Tkadlec ml., Halenkov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 63 cm, celk. výš. cca 65,5 cm, hl. 50,5 cm
Hlavní tón: es2
Popis: Koruna s šesti uchy uspořádanými na půdorysu hvězdy 
(čelní hrany prožlabeny). Nahoře ve dvojicích linek (vnitřní 
slabší) rozvilinový ornament. Níže ve dvojicích linek (vnitřní 
slabší) nápis (domicil větším písmem, signatura na protější 
straně, jako dělicí znaménka v mezipolohách užity  
kosočtverečné hlavy hřebů):
OSTROV NAD OSLAVOU – LAŠTOVIČKY  ULIL JOSEF 
TKADLEC HALENKOV 
Na boku reliéf sv. Jakuba Staršího s holí v pravici, u levého
boku meč, vlevo dole mušle (lastura hřebenatky), vpravo 
dole v kroužku monogram sochaře VJ. Níže nápis (velké 
písmo):
SVATÝ JAKUBE, ORODUJ ZA NÁS
Na protější straně nápis:
VÍRA BEZ SKUTKŮ JE MRTVÁ
Pod tím znak městyse Ostrova nad Oslavou (kosmé břevno 
s třemi hvězdami, v horním poli běžící jelen ve skoku zleva,
v dolním poli ještěrka). Pod tím nápis v 2 řádcích:
KE CTI SVATÉHO JAKUBA, PATRONA FARNOSTI,
LÉTA PÁNĚ 2012
Na vedlejších osách pod nápisovou páskou po snítce hluchavky. Věnec oddělen linkou mezi slabšími linkami. 
Na věnci na čelní straně snítka s listy a plody hluchavky, na dalších třech stranách kosočtverečná hlava hřebu. 
Pod oblinou věnce dvojice linek (horní tenčí).
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 2009
Výrobce: Josef Tkadlec ml., Halenkov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 56,5 cm, celk. výš. cca 54 cm, hl. 42 cm, 
tl. věnce 3,4 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna s šesti uchy uspořádanými na půdorysu hvězdy 
(čelní hrany prožlabeny). Na čepci na čelní straně snítka 
hluchavky. Nahoře ve dvojicích linek (vnitřní slabší) rozvili-
nový ornament. Níže ve dvojicích linek (vnitřní slabší) nápis 
(letopočet na protější straně, jako dělicí znaménka v mezipo-
lohách užity  kosočtverečné hlavy hřebů):
ULIL JOSEF TKADLEC HALENKOV  ANNO DOMINI 2009 
Na boku reliéf sv. Pavla, pravicí držícího meč postavený na 
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zvon sv. aneŽka

špičce, hledí na něj, levá ruka drží svitek, vpravo dole, volně 
v prostoru, nepravidelný útvar s otiskem pečetítka s monogramem 
sochaře VJ a otiskem prstu. Níže:
SVATÝ PAVLE, ORODUJ ZA NÁS
Na protější straně nápis:
2000 LET OD NAROZENÍ APOŠTOLA NÁRODŮ
Pod tím znak městyse Ostrova nad Oslavou (kosmé břevno s třemi
hvězdami, v horním poli běžící jelen ve skoku zleva, v dolním poli
ještěrka). Pod tím nápis v 2 řádcích:
DEO GRACIAS
OSTROV NAD OSLAVOU A LAŠTOVIČKY
Pod tím kosočtverečná hlava hřebu. Pod nápisovou páskou na vedlejších osách po snítce hluchavky. 
Pod oblinou věnce dvojice linek (horní slabší).
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 2011
Výrobce: Josef Tkadlec ml., Halenkov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 50,5 cm, celk. výš. cca 53 cm, 
hl. 37,5 cm
Hlavní tón: as2
Popis: Koruna s šesti uchy uspořádanými na půdory-
su hvězdy (čelní hrany prožlabeny). Na čepci na čelní 
straně snítka hluchavky. Nahoře ve dvojicích linek 
(vnitřní slabší) rozvilinový ornament. Níže ve dvoji-
cích linek (vnitřní slabší) nápis (uvozen  tečkou na 
střední linii):
 ZVON ZHOTOVEN U PŘÍLEŽITOSTI 800. VÝROČÍ 
NAROZENÍ ANEŽKY PŘEMYSLOVNY

Na boku nápis:
ULIL JOSEF TKADLEC HALENKOV
Pod ním reliéf sv. Anežky České (stojící světice, drží kostel na pravé ruce, nad ním koruna, při levé rameni
znak křižovníků s červenou hvězdou). U levé nohy v kruhu monogram sochaře VJ. Na protější straně nápis
v 2 řádcích:
FARNOST OSTROV NAD OSLAVOU, LAŠTOVIČKY
A. D. 2011
Pod tím znak městyse Ostrova nad Oslavou (kosmé břevno s třemi hvězdami, v horním poli běžící jelen ve 
skoku zleva, v dolním poli ještěrka). Pod tím nápis v 2 řádcích:
SVATÁ ANEŽKO ČESKÁ,
ORODUJ ZA NÁS
Pod tím kosočtverečná hlava hřebu. Na vedlejších osách pod nápisovou páskou po snítce hluchavky a nad
věncem po kosočtverečné hlavě hřebu. Pod oblinou věnce dvojice linek (horní slabší).
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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zvon

zvon

zvon maria

Datace: po roce 2000
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 27 cm, celk. výš. cca 23 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Tenkostěnný signální zvon bez koruny. Povrch 
horizontálně zvrásněný.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2008
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 60 cm, celk. výš. cca 59 cm, hm. 94 kg
Hlavní tón: g2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji linka, 
mezera, linka, mezera, silnější linka. Na boku nápis 
v 5 řádcích:
O MARIA,
POČATÁ BEZ POSKVRNY
PRVOTNÍHO HŘÍCHU,
ORODUJ ZA NÁS,
KTEŘÍ SE K TOBĚ UTÍKÁME!
Na protější straně nápis v 6 řádcích:
V ROCE 150. VÝROČÍ ZJEVENÍ
MATKY BOŽÍ V LURDECH (FRANCIE)
VDĚČNÍ FARNÍCI
OSTROV NAD OSLAVOU
LAŠTOVIČKY
L. P. 2008
Věnec oddělen trojicí linek. Pod oblinou věnce obloun. 
Kolem dolního okraje úzká obruba.
Zvon nezavěšen, uložen ve zvonici.

Datace: 2011
Výrobce: Josef Tkadlec ml., Halenkov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 25 cm, hm. 10,2 kg
Hlavní tón: g3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nápis:
DAR ZASTUPITELSTVA OBCE
Zvon v lucerně zvonice. Pro nepřístupnost nemohl být blíže zdokumentován.
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hodinový cimbáL 

hodinový cimbáL menší

zvon sv. Josef

Datace: 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: neměřeny
Hlavní tón: neměřen
Popis: Pro nepřístupnost nemohl být hodinový cimbál, umístěný ve zvonici v patře nad zvony, zdokumentován. 

Datace: 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: neměřeny
Hlavní tón: neměřen
Popis: Pro nepřístupnost nemohl být hodinový cimbál, umístěný ve zvonici v patře nad zvony, zdokumentován.

OstrOV 
NAD OsLAVOu
smuteční síŇ

Datace: 2007
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 53 cm, celk. výš. 46 cm, hl. 40 cm, hm. 90 kg
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách prázdná 
nápisová páska. Na boku nápis v 2 řádcích:
SVATÝ
JOSEF
Na protější straně nápis v 3 řádcích (slovo „N.“ menší):
MĚSTYS
OSTROV N. OSLAVOU
7. 7. 2007
Věnec oddělen trojicí linek. Na věnci pod domicilem nápis:
ŽĎAS
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon elektromotorem, převod ojnicí.
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OtÍN

PÁNOV

kaPLe

zvonička

zvon

zvon

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ IV)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 36,5 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna sloupková (čep). Okrouhlý kónický sloupek,
naplocho seřízlý, s dvěma otvory pod sebou. Korpus 
homolovitý. Čepec klenutý, na horním okraji odsazení.
Boky šikmé. Nad věncem odsazení (hrana). Na dolním 
okraji oblounová obruba.
Na boku nápis barvou: L. P. / 10. 7. / 2020.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: kolem roku 2016
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 36,3 cm
Hlavní tón: es3
Popis: Tenkostěnný zvon s rozšířeným ústím. 
Dole naletován nápis MARIE a na protější straně 
FRANTIŠEK. Zavěšen v pohyblivém rámu. Ruční 
zvonění.
Zvonička postavena roku 2016, podle toho datován 
i zvon. 
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PAVLÍNOV
kaPLe

zvon

zvon

Datace: 1968
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Gabriel Knos, Měřín
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 54,5 cm, celk. výš. cca 53 cm, hl. 42,5 cm, 
tl. věnce 3,8 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji v linkách 
nápis:
ULITO V MĚŘÍNĚ L. P. 1968 R. MANOUŠEK – G. KNOS.
Na čelní straně oválný medailon s polopostavou sv. Josefa
s Ježíškem na levé ruce a lilií v pravici. Níže nápis v 2 řádcích:
SVATÝ JOSEFE,
BUĎ NAŠÍM OCHRÁNCEM.
Nad oblinou věnce linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 3. čtvrť 19. století
Výrobce: Kadovské železárny, Kadov (typ VIII)
Materiál: železo
Rozměry: prům. 36,5 cm, hl. 27,8 cm, tl. věnce
2,6–2,8 cm
Hlavní tón: fis3
Popis: Koruna v podobě železného pásu s dvěma
otvory nad sebou, zalitého do čepce. Pod horním
okrajem linka, mezera, linka. Na přechodu ve věnec
linka.
Zvon má dubovou hlavu. Nezavěšen. Uložen 
v hasičské zbrojnici.
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pavlov
kosteL sv. fiLiPa a Jakuba

zvon

zvon sv. fiLiP

Datace: 1587
Výrobce: neznámý (Velké Meziříčí?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 82 cm, hl. 57 cm, tl. věnce 6,3 cm, hm. 336 kg
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna s šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže
a zdobenými trojpramenným pletencem sevřeným linkami,
na ohybu uch lví hlavy. Nahoře dvouřádkový nápis kapitálou, 
sevřený dvojicemi linek a dělený linkou (jako dělicí znaménka
užity  šestičetné kvítky):
1 |  ZIALM  LI  SMILVOG  SENAD  NAMI  PANE 
 BOZIE  PODLE  TVEHO  VELIKEHO  MILOSR
2 | DENSTVI  APODLE  MNOZSTVI  SLITOVANI  TVICH 
 RATCZIZ  SHLADITI  1  5  8  7 
[Žalm 51. Smiluj se nad námi, Pane Bože, podle tvého velikého milosrdenství a podle množství slitování 
tvých ráčiž shladiti] (Ž 51,3)
V čísle žalmu písmeno I položeno horizontálně. Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká 
obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1970
Výrobce: Gabriel Knos a Rudolf Manoušek ml., Martinice u Velkého 
Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 66,5 cm, celk. výš. 65 cm, hl. 53 cm, tl. věnce 4,4 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis:
ULIL G. KNOS – R. MANOUŠEK V MARTINICÍCH U VEL. MEZIŘÍČÍ
Na boku nápis v 4 řádcích:
SVATÝ FILIPE,
ORODUJ ZA NÁS U BOHA,
ABYCHOM BOHABOJNÝM ŽIVOTEM UŠLI VĚČNÉ SMRTI
PAVLOV L. P. 1970.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Zvony jsou zavěšeny v samostatně stojící zděné zvonici.
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PetrÁVeč
kaPLe

zvon

zvon sv. Jakub

zvon sanktusník

Datace: 1970
Výrobce: Gabriel Knos a Rudolf Manoušek ml., Martinice 
u Velkého Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 58,5 cm, celk. výš. 60 cm, hl. 44 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis:
ULIL G. KNOS – R. MANOUŠEK V MARTINICÍCH U VEL. MEZIŘÍČÍ
Na boku nápis v 3 řádcích (mezi druhý a třetí řádek vložen kříž):
SVATÝ JAKUBE,
VYPROS NÁM MILOST, ABYCHOM PODLE TEBE ŽILI
PAVLOV L. P. 1970.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

Datace: 1714
Výrobce: Kristián Joachim st., Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 44 cm, tl. věnce 3,8 cm, hm. 56,6 kg
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna s šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 
a zdobenými andílčími hlavičkami se složenými křídly, vespod 
vztyčené akantové lístky. Nahoře v linkách nápis (začíná  
ručičkou):
 GOSS MICH CHRISTIAN IOACHIMINIGLAV
[Ulil mne Kristián Joachim v Jihlavě]
Pod tím pás ornamentu: úzký vavřínový věnec, oddělený 
tenkou linkou, rozviliny. Na boku Madona v plášti, s Ježíškem 
na pravé ruce, oba s korunami. Vespod letopočet:
1714
Na protější straně Ukřižovaný, páska INRI zvlněná. Věnec 
oddělen dvěma linkami. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v sanktusové věži.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
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Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 28,3 cm, hl. 19 cm, tl. věnce 1,6 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Věnec oddělen 
trojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

PetrOViCe
kaPLe

zvon sv. Petr a PaveL

Datace: 2020
Výrobce: Michal Votruba, Myslkovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 44,5 cm, hm. 57 kg
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna s čtyřmi nezdobenými uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže. Na horním okraji linka. Zavěšený ornament 
z obloučků s dvojlítky na koncích a zavěšených kvítků (připo-
mínající heraldické lilie). Na boku reliéf sv. Petra a Pavla (od 
kotníků). Sv. Petr drží oběma rukama kříž, na prsou dva 
vztyčené klíče, sv. Pavel drží v levici knihu, pravice přidržuje 
postavený meč. Na protější straně nápis v 2 řádcích:
PETROVICE
L. P. 2020
Pod nápisem kalich, nad kalichem kříž. Věnec oddělen linkou. Na věnci (pod světci) nápis:
SVATÝ PETR A PAVEL
Z protější strany nápis:
ULIL MICHAL VOTRUBA V MYSLKOVICÍCH
V závěru nápisu zvonařská značka (v kruhu monogram MV a zvon nahoře).
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
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PiKÁreC
kaPLe sv. ProkoPa

zvon

zvon

zvon

Datace: 1943
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.),
Brno-Husovice
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji nápis 
v 2 řádcích:
R. MANOUŠEK A SPOL BRNO.
1943.
Věnec oddělen linkou. Uvnitř zvonu výrobní číslo černou 
barvou: 2758.
Zvon není zavěšen.

Datace: 1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 49,5 cm, celk. výš. 43 cm, hl. 38 cm, 
tl. věnce 3,4 cm
Hlavní tón: gis2
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na boku výrazný 
nápis do hloubky:
L P. 1944
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon elektromagne-
tickou pumpou.

Datace: 1776
Výrobce: Libor Martinů, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 31,2 cm, hl. 25 cm, tl. věnce 2 cm
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Hlavní tón: d3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře 
v linkách nápis (začíná  ručičkou):
 LIBORIVS MARTINV IN BRVNN 1776
[Libor Martinů v Brně 1776]
Vespod rokajový ornament. Na čelní straně reliéf 
milostného obrazu Panny Marie Svatotomské 
v ozdobném rámu. Na protější straně sv. Florián
(zasahuje do nápisové pásky) s praporcem v pravici,
levicí hasí hořící dům. Věnec oddělen dvojlinkou 
a dvěma linkami. Nad dolním okrajem linka, mezera,
linka.
Přes horní okraj (přes LIBORIVS) červený rekviziční 
obdélník. Nad rozhraním věnce rekviziční nápis 
červenou barvou: obec Pikárec – Nové Město na Mor.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon elektromagnetickou
pumpou.

PÍsečNÉ
škoLa

zvon

Datace: 2006
Výrobce: Jan Šeda, Kostelec nad Orlicí
Materiál: bronz (dělovina)
Rozměry: prům. cca 28 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
a nad oblastí úderového okruhu srdce opakující se drobný 
motiv s palmetkou. Na boku zvonu nápis do hloubky 
v 3 řádcích:
1881
ZÁKLADNÍ ŠKOLA V PÍSEČNÉM
2006
Nápis provedl kovorytec Karel Urban.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.
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PiVONiCe
kaPLe sv. anny

zvon

zvon

Datace: 1755
Výrobce: Baltazar Fröhlinger, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 35,8 cm
Hlavní tón: e3
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže. Na horním okraji vztyčený ornament s akanto-
vými listy. Nahoře v linkách nápis (začíná  ručičkou):
 S. DONATE ORA PRO NOBIS.
[Sv. Donáte, pros za nás]
Pod tím zavěšený ornament s akantovými listy (přerušený nad 
reliéfy). Na čelní straně reliéf sv. Donáta v biskupském rouchu, 
s berlou v levici, nad ním oblak s blesky. Na zadní straně Ukřižovaný, po stranách kříže sv. Maří Magda-
léna a Panna Maria. Věnec oddělen linkou, oblounem, linkou, oblounem, stupínkem. Na věnci v linkách 
nápis (pod křížem; začíná  ručičkou, tečky vysunuty na střední linii):
 B. F. IN BRÜNN 1755.
[Baltazar Fröhlinger v Brně 1755]
Na čepci z rekvizice zašlé číslo barvou: 2609.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 39 cm, hl. 28 cm, tl. věnce 
2,7 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Pod 
horním okrajem dva žlábky oddělené mezerou,
v polovině výšky žlábek. Kolem dolního okraje 
hladká obruba.
Zvon má dubovou hlavu. Nezavěšen, uložen 
v kapli.
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POčÍtKY
kaPLe navštívení Panny marie

zvon

zvon

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 60,6 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA L. P. 1946
Pod tím perlovec mezi linkami, na obloukových kružbách s lístky
zavěšeny křížové listy. Na boku nápis v 5 řádcích:
PAMÁTKA NA HLASATELE
[RADOSTI] A MÍRU,
KTERÝ DOZNĚL R. 1942
VE VÁLEČNÉM VÍRU.
[NÁKLADEM] OBCE POČÍTEK R. 1946.
Věnec oddělen linkou.
Pro nepřístupnost zvonu je čtení nápisů nejisté.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon elektromotorem, 
převod ojnicí.

Datace: 2000
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 55 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji zavěšené 
obloukové kružby. Na boku nápis v 2 řádcích:
JAK Z[…]
ORODUJ […]
Vlevo od nápisu 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.
Pro nepřístupnost zvonu je čtení nápisů nejisté.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon elektromotorem, převod
ojnicí.
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POčÍtKY

PODĚŠÍN

obecní dŘevěný aLtán

kaPLe Panny marie

zvon

zvon

Datace: konec 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 27 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
dvě linky. Věnec oddělen dvěma linkami. Na věnci málo 
výrazná linka. Dolní okraj rozevřený.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon elektromotorem,
převod přes kola s klínovými řemeny a ojnicí.
V roce 2000 přenesen z kaple.

Datace: 1970
Výrobce: Gabriel Knos a Rudolf Manoušek ml., Martinice u Velkého
Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 46,5 cm, celk. výš. 47 cm, hl. 36 cm, tl. věnce 3,3 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis:
ULIL G. KNOS – R. MANOUŠEK V MARTINICÍCH U VEL. MEZIŘÍČÍ.
Vespod dvě linky. Na boku nápis v 2 řádcích (mezi řádky vložen kříž):
ZDRÁVAS MARIA
VĚNUJÍ OBČANÉ Z PODĚŠÍNA L. P. 1970.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.
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PODOLÍ
kaPLe

zvon

zvon

Datace: 1917
Výrobce: Ignác Storek, ocelárna, slévárna železa 
a měkké litiny, Brno
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová) s čtyřmi podpůrnými 
žebry. Na horním okraji hrana. Pod horním okrajem 
odsazení. Na boku reliéf zkřížených mečů, pod ním 
letopočet:
1914
Na protější straně stejné meče, s letopočtem:
1917
Věnec oddělen třemi linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

POHLeDeC
kaPLe

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. cca 39 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na korpusu
slabé rýhy. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění.
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zvon

zvon sv. cyriL a metoděJ

POHOŘÍLKY
kaPLe sv. cyriLa 
a metoděJe

Datace: 1957
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 56,5 cm, celk. výš. 52 cm, hl. 42,5 cm, 
tl. věnce 3,9 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis, sevřený 
shora linkou a zdola dvojicí linek:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA L. P. 1957.
Pod ním akant oplétaný kolem stonku tvořeného dvojlinkou.
Na čelní straně tříčtvrteční reliéf sv. Cyrila a Metoděje.
Níže nápis:
SVATÍ CYRILE A METODĚJI, ORODUJTE ZA NÁS.
Na protější straně uprostřed výšky:
VĚNOVALI OBČANÉ Z POHOŘÍLEK.
Nad oblinou věnce linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ V)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 26 cm, hl. 25,3 cm, tl. věnce 1,8 cm
Hlavní tón: fis4
Popis: Koruna sloupková (čep). Sloupek okrouhlý, 
mírně zploštělý. Na horním okraji odsazení. Boky 
šikmé strmé. Nad věncem odsazení. Na dolním 
okraji hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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POKOjOV

POLNičKA

kaPLe Panny marie boLestnÉ

kaPLe

zvon

zvon

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ IV)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 38 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna sloupková (čep). Okrouhlý kónický sloupek, naplocho
seřízlý, s dvěma otvory pod sebou. Korpus homolovitý. Čepec klenutý, 
na horním okraji odsazení. Boky šikmé. Nad věncem odsazení (hrana). 
Na dolním okraji oblounová obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1927
Výrobce: Buřil a Riss (Antonín Buřil a Jindřich Riss), Hradec 
Králové-Kukleny
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 51 cm, celk. výš. 51 cm, hl. 40 cm, tl. věnce 
3,5 cm
Hlavní tón: as2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře dvouřádkový nápis 
sevřený a dělený linkami (v odstupu nápis uvozen  křížem
v kruhu; druhý řádek z protější strany):
(1) OBEC POLNIČKA, ROKU 1927. 
(2) ULIL BUŘIL A RISS V KUKLENÁCH 
Zavěšené akantové listy střídající se s rozvilinovým motivem. Na čelní straně velký reliéf: děvčátko
s kyticí na lávce, za ním Anděl strážný držící ochrannou ruku nad jeho hlavou, doplněno vegetací 
(květy), vespod orámování rokajemi. Na korpusu zvonu tenounké linky. Věnec oddělen dvěma 
linkami.
Na horním okraji žlutý obdélník z rekvizice.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě s dřevěným nástavcem. Ruční zvonění.
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POŘežÍN
kaPLe

zvon

zvon

zvon

Datace: 1942
Výrobce: Jakub Krátký, Přerov (J. Krátký, továrna strojů hospodář-
ských, parních mláticích složení a slévárna železa a kovů v Přerově)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 35 cm, celk. výš. 37 cm, hl. 26 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: b3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Pod polovinou výšky nápis:
J KRATKY PŘEROV 1942
Domicil menším písmem, letopočet nejmenším písmem. Věnec 
oddělen dvojicí linek. Kolem dolního okraje dvě linky a hladká oblá
obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1942
Výrobce: Jakub Krátký, Přerov (J. Krátký, továrna strojů hospodář-
ských, parních mláticích složení a slévárna železa a kovů v Přerově)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 39 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna válcová. Nad přechodem ve věnec:
J KRATKY PŘEROV 1942
Jméno výrobce větším písmem. Věnec oddělen dvěma oblouny. 
Kolem dolního okraje dvě linky a hladká obruba.
Nezavěšen. Uložen v kapli.

Datace: 1918–1920
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 32 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis (do hloubky):
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO […]
Pro nepřístupnoste zvonu je datace nejistá.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
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PrOsetÍN
kosteL sv. markÉty

Zvony jsou zavěšeny v samostatně stojící zděné zvonici.

zvon sv. cyriL a metoděJ

Datace: 1534
Výrobce: Jan ml., Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 78,8 cm, celk. výš. 72,7 cm, hl. 56 cm, 
tl. věnce 6,4 cm
Hlavní tón: cis2
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže
a zdobenými dolů otevřeným trojpramenným pletencem, 
uzavřeným v provazcích. Nahoře v dvojicích linek nápis gotickou 
minuskulou (jako dělicí znaménka užity  tlapaté kříže a  
rostlinky), který je dokončen volně v 2. řádku:
1 | Lpanye  m0  ccccc0  xxx0  iiii0  tento  zwon  
dyelan  kecty  Akchwale  panv  bohv  ak
2 | swate  markyte  doprosetyna 
[Léta Páně tisícího pětistého třicátého čtvrtého tento zvon dělán
ke cti a k chvále Pánu Bohu a k Svaté Markytě do Prosetína]
Nápis začíná pod nepárovým uchem. Věnec oddělen dvojicí linek. 
Nad dolním okrajem linka.
Zvon připsán Janu mladšímu z Velkého Meziříčí na základě doby vzniku, shody písma a celkového ztvárnění.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1925
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 65,9 cm, celk. výš. 63,7 cm, hl. 49,1 cm, 
tl. věnce 4,9 cm
Hlavní tón: dis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO 1925
Pod tím vavřínový věnec s květem, zavěšené festony. Na boku 
nápis (na protilehlé straně) v 2 řádcích:
SV. CYRILLE A METHODĚJI,
ORODUJTE ZA NÁS!
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon elektromagnetickou 
pumpou.

zvon
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PrOsetÍN
evangeLický kosteL

zvon umíráček

Datace: 1925
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.),
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 29,9 cm, celk. výš. 27,9 cm, hl. 21,7 cm, 
tl. věnce 2 cm
Hlavní tón: dis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO 1925.
Na boku na protilehlé straně nápis v 3 řádcích:
PANNO MARIA
V HODINCE SMRTI
PŘI NÁS STŮJ!
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

zvon

Datace: 1928
Výrobce: Irena Hillerová a Hermann Richard Hiller, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 122 cm, celk. výš. 108,3 cm, hl. 89 cm, 
tl. věnce 8,8 cm
Hlavní tón: e1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji zlom. 
Nahoře v linkách nápis (text umístěn dole na úzké prožla-
bené liště, vložené dovnitř nápisové pásky):
Hiller, Brno.
Pod tím ornament: vinná réva, proplétající se větévky. 
Na boku reliéf kalicha, pod nímž nápis v 4 řádcích 
(poslední řádek menším písmem):
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„SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU,
A NA ZEMI POKOJ,
LIDEM DOBRÉ VŮLE.“
(LUK., II., 14.)
Na protější straně nápis v 8 řádcích:
První tři zvony, pořízené roku 1895,
byly za světové války tehdejší vládou rakouskou
dne 18. května 1917. zrekvírovány k účelům válečným.
Na jejich místo pořídil
českobratrský sbor evangelický v Prosetíně
v roce 1928. na paměť jubilea
desetiletého trvání svobodné republiky československé
a ke chvále Boží tyto nové zvony.
Věnec oddělen oblounem a dvojicemi linek kolem. Na věnci ornament sevřený linkami (stvoly a klasy pšenice).
Zavěšen na starší litinové hlavě původního zvonu. Na jedné straně plastický nápis (předělený výdutí otvoru 
pro střední zavěšovací šroub) v 3 řádcích:
Čis. --- 9.
Ad. Hillera --- vdova a syn
BRNO --- 1898.
Na druhé straně německá varianta:
No. --- 9.
Ad. Hillers --- Wwe & Sohn
BRÜNN --- 1898.
Ruční zvonění.

zvon

Datace: 1928
Výrobce: Irena Hillerová a Hermann Richard Hiller, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 90,5 cm, celk. výš. 82 cm, hl. 65,5 cm, tl. věnce 
6,4 cm
Hlavní tón: a1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji zlom. Nahoře
v linkách nápis:
HILLER, BRNO 1928.
Pod tím ornament: vinná réva, proplétající se větévky. Na boku 
reliéf kalicha, pod nímž nápis v 2 řádcích (druhý řádek menším 
písmem):
„POJĎTE, NEBO JIŽ PŘIPRAVENO JEST VSECKO.“
(LUK., XIV., 17.)
Věnec oddělen třemi linkami, prostřední silnější. Na věnci 
ornament sevřený linkami (stvoly a klasy pšenice).
Zavěšen na starší litinové hlavě původního zvonu. Na jedné straně
plastický nápis (předělený výdutí otvoru pro střední zavěšovací 
šroub) v 3 řádcích:
Čis. --- 7.
Ad. Hillera --- vdova a syn
BRNO --- 1898.
Na druhé straně německá varianta:
No. --- 7.
Ad. Hillers --- Wwe & Sohn
BRÜNN --- 1898.
Ruční zvonění.
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zvon

zvon Jeroným PraŽský

Datace: 1928
Výrobce: Irena Hillerová a Hermann Richard Hiller, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 72,8 cm, celk. výš. 69,5 cm, hl. 53 cm, tl. věnce 5,1 cm
Hlavní tón: cis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji zlom. Nahoře 
v linkách nápis:
HILLER, BRNO 1928.
Pod tím ornament: vinná réva, proplétající se větévky. Na boku reliéf 
kalicha. Na protější straně nápis v 3 řádcích (poslední řádek menším
písmem):
„DNES, USLYŠELI-LI BYSTE, HLAS JEHO (T. J. KRISTŮV),
NEZATVRZUJTEŽ SRDCÍ SVÝCH.“
(ŽIDŮM, III., 7.–8.)
Věnec oddělen třemi linkami, prostřední silnější. Pod oblinou věnce oblounek, níže ornament sevřený
linkami (stvoly a klasy pšenice).
Zavěšen na starší litinové hlavě původního zvonu. Na jedné straně plastický nápis (předělený výdutí 
otvoru pro střední zavěšovací šroub) v 3 řádcích:
Čis. --- 5.
Ad. Hillera --- vdova a syn
BRNO --- 1898.
Na druhé straně německá varianta:
No. --- 5.
Ad. Hillers --- Wwe & Sohn
BRÜNN --- 1898.
Ruční zvonění.

Datace: 1903
Výrobce: Anna Hillerová a Richard Hiller („Vojtěcha Hillera vdova 
a syn“), Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 60 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji zlom. Nahoře 
v linkách nápis:
Ad. Hillera vdova a syn v Brně 1903.
Vespod pás ornamentu (stvoly a klasy pšenice). Na boku nápis 
v 2 řádcích:
Mistr Jeroným Pražský.
Dar mládeže evangelické církve Prosetínské.
Na protější straně nápis v 3 řádcích:
Pamatuj na Stvořitele svého ve dnech
mladosti své.
Kazatel, 12. k. 1. v.
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Nad věncem pás výrazných rozvilin. Věnec oddělen třemi linkami, 
prostřední silnější. Pod oblinou věnce prázdný pás vymezený oblounky.
Zavěšen na starší litinové hlavě původního zvonu. Na jedné straně 
plastický nápis (předělený výdutí otvoru pro střední zavěšovací šroub) 
v 3 řádcích:
Čis. --- 2.
Ad. Hillera --- vdova a syn
BRNO --- 1900.
Na druhé straně německá varianta:
No. --- 2.
Ad. Hillers --- Wwe & Sohn
BRÜNN --- 1900.
Ruční zvonění.

PustiNA

rAčiCe

kaPLe

kaPLe

zvon

zvon

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: cis3
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 rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 3. čtvrť 19. století
Výrobce: Kadovské železárny, Kadov (typ VIII)
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rAčÍN

rADeNiCe

hasičská zbroJnice

kaPLe sv. antonína

zvon

zvon

Materiál: železo
Rozměry: prům. cca 46 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě železného pásu s dvěma otvory nad
sebou, zalitého do čepce. Pod horním okrajem
linka, mezera, linka. Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1856
Výrobce: neznámý
Materiál: železo
Rozměry: prům. 32 cm, celk. výš. 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Stěny šikmé, v dolní 
části jemně prohnuté, bez věnce. Nad dolním okrajem 
nevýrazný plastický letopočet:
1856
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2017
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 46 cm, hm. 65 kg
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Při horním okraji dvě linky. Na boku 
nápis v 3 řádcích (nad a pod prvním řádkem v ose textu kříž):
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SV. ANTONÍN
L. P.
2017
Na protější straně znak obce (polcený štít, v němž jednorožec ve skoku, zleva, s lilií pod nohama), pod nímž 
nápis:
RADENICE
Na boku (po směru písma) zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzaklada-
telky dílny větší, zde tučně): ODLILA / RODINA / DYTRY / CHOVA / V BRODKU / U PŘEROVA. U plakety značka 
zapsané ochranné známky. Vpravo snítka túje.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

rADeŠÍN

rADeŠÍNsKÁ sVrAtKA

kaPLe

kosteL sv. vácLava

zvon

zvon sv. cyriL a metoděJ

Datace: 1917–1918
Výrobce: Ignác Storek, ocelárna, slévárna železa a měkké litiny, Brno
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 41 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna talířová s konzolkami (podpůrnými žebry). Na horním 
okraji hrana, pod ní dvojice linek. Na boku reliéf zkřížených mečů, 
pod ním letopočet:
1914
Na protější straně stejné meče, s letopočtem:
191[…]
Nad věncem dvě linky. Na věnci zlom.
Pro nepřístunopst zvonu je datace nejistá.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1959
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
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rADeŠÍNsKÁ sVrAtKA

zvon

zvon sv. LudmiLa a sv. zdisLava

Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 103 cm, celk. výš. 92 cm, hl. 74 cm, tl. věnce 6 cm
Hlavní tón: gis1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji mezi linkami rozviliny.
Pod tím nápis (menším písmem):
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Pod ním na boku nápis v 3 řádcích:
ULIT KE CTI
SV. CYRILA A METODA
L. P. 1959.
Na protější straně nápis:
RADEŠÍNSKÁ SVRATKA.
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1534
Výrobce: Jan ml., Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 90,5 cm, celk. výš. 86 cm, hl. 64 cm, tl. věnce 6 cm
Hlavní tón: h1
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže a zdobenými 
vzhůru otevřeným trojpramenným pletencem, uzavřeným v linkách. 
Nahoře dva řádky nápisu gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka užity
 tlapaté kříže a  rostlinky), nahoře a dole ohraničeny dvojicí linek 
a uprostřed odděleny dvojicí linek:
1 | L  panye  m°  ccccc°  xxx°  iiii°  tento  zwon  delan 
kecty  akchwale  panv  bohv  akswatem
2 | v  waclawv  dosfratkv
[Léta Páně tisícího pětistého třicátého čtvrtého tento zvon dělán ke cti 
a k chvále Pánu Bohu a k Svatému Václavu do Sfratky]
Nápis začíná pod nepárovým uchem. Věnec oddělen dvojicí linek. Kolem
dolního okraje hladká obruba.

Zvon připsán Janu mladšímu z Velkého Meziříčí na základě doby vzniku, shody písma a celkového ztvárnění.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1959
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 58 cm, celk. výš. 58 cm, hl. 46 cm, tl. věnce 4 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis sevřený shora linkou a zdola dvojicí linek:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Pod tím rozvilinový ornament. Na boku nápis v 3 řádcích:
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ULIT KE CTI
SV. LUDMILY A ZDISLAVY
L. P. 1959.
Na protější straně nápis:
RADEŠÍNSKÁ SVRATKA.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě.
Pohon rotačním elektromotorem.

rADeŠÍNsKÁ sVrAtKA

rADKOV

márnice

kaPLe sv. anny a sv. fLoriána

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním 
okraji tupý zlom. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

zvon

zvon
Datace: 2010
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 54 cm, celk. výš. 49 cm, hl. 36 cm, tl. věnce 3,5 cm
Hlavní tón: gis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji páska 
vymezená linkami, v ní na čelní straně kosočtverečná hlava
hřebu. Vespod proplétané zalamované vlnovky vytvářející 
křížky. Na boku reliéf sv. Floriána s praporcem v levici, 
pravicí hasí dům. Na protější straně nápis v 3 řádcích (jako 
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rADŇOVes
kaPLe

dělicí znaménka užity  tečky na střední linii; iniciály světice
S a A větší):
 SVATÁ ANNO 
MATKO VZÁCNÝCH CTNOSTÍ
S LÁSKOU NAŠE DÍTKY OPATRUJ
V ose textu nahoře kříž a dole kosočtverečná hlava hřebu. 
Věnec oddělen linkou. Na věnci nápis (jako dělicí znaménka 
užity  tečky na střední linii a  kříž):
PATRONE NÁŠ  SV [FLORIÁNE  PŘE]D OHNĚM 
NE[BEZPEČNÝM] NÁS  OCHRAŇUJ  L. P. 2010  RADKOV
Na závěr nápisu zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem 
v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky 
dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. 
U plakety značka zapsané ochranné známky.
Vpravo snítka túje.
Pro nepřístupnost zvonu je znění nápisu na věnci nejisté.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

zvon sv. zdisLava

zvon

Datace: 1995
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 25 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji linka, zavěšené
palmety a obloučky s volutami a s kvítkem. Na boku nápis 
v 2 řádcích (jako dělicí znaménko užita  tečka na střední linii):
L  P
1995
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. Věnec oddělen linkou. 
Na věnci nápis:
RADŇOVES – SVATÁ ZDISLAVO – ORODUJ ZA NÁS
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1790
Výrobce: Klement Stecher, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 25,7 cm, hm. 9,1 kg.
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách 
nápis (dvojtečky v podobě kosočtverečků):
: C : ST IN BRINN 1790 :
[Klement Stecher v Brně 1790]

Foto: Archiv obce Radňoves
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rADŇOViCe

rADONÍN

kaPLe

kaPLe

Datace: 3. čtvrť 19. století
Výrobce: Kadovské železárny, Kadov (typ IX)
Materiál: železo
Rozměry: prům. 43 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Původní koruna nedochována. Ze základu koruny 
vztyčen vertikální kovaný pás, za který zvon upevněn. Při 
horním okraji linka, mezera, linka, Věnec oddělen linkou,
mezerou, linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
V horní části je zvon prasklý: trhlina klesá z čepce a stáčí se 
horizontálně doprava, další, tenká trhlina je přes horní okraj.

zvon

zvon
Datace: 1. čtvrť 20. stol.
Výrobce: Anna Hillerová a Richard Hiller („Vojtěcha Hillera
vdova a syn“), Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 41 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
Hiller Brünn 19[…].
Na lince zavěšené kružbičky a obloučky. Na čelní straně 
sv. Josef s Ježíškem na levé ruce, v pravici drží lilii. 

Pod tím zavěšen pás z rokajových ornamentů střídaných krátkými rostlinnými výběžky. Věnec oddělen ostrou 
linkou, oblounkem v užších ostrých linkách, ostrou linkou.
Na čepci vyryta hmotnost v librách: 16 1/4.
Zvon má dubovou hlavu. Uložen v muzejní sbírce SDH Radňoves.
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rADŇOViCe

rADONÍN

rADOstÍN
kaPLe

zvon

Na protější straně reliéf Ukřižovaného (kříž stojí na pahorku, tabulka INRI se spodkem se svinujícím). 
Věnec oddělen oblounem mezi linkami. Pod oblinou věnce v linkách nápis:
Heil. Josef bitte für uns.
[Svatý Josefe, pros za nás]
Z protější strany:
Jn honorem s. crucis.
[Ke cti Svatého kříže]
Pro nepřístupnost zvonu je datace nejistá.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon elektromotorem, páka s ojnicí.

Datace: 2005
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 45 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji v linkách 
pás zavěšených květin. Na boku nápis v 4 řádcích (iniciály
světice a domicilu S, R, R větší):
SVATÁ ROZÁLIE
PATRONKO OBCE
RADOSTÍNA
ORODUJ ZA NÁS.
Na protější straně nápis v 2 řádcích:
OBEC
RADOSTÍN
Věnec oddělen třemi slabšími linkami. Na věnci (vpravo od modlitby) nápis:
L. P. 2005
Vpravo od něj nápis:
ŽĎAS
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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rADOstÍN

rADOstÍN 
NAD OsLAVOu

hasičská zbroJnice

kosteL sv. bartoLoměJe

zvon

zvon sv. bartoLoměJ

Datace: 3. čtvrť 19. století
Výrobce: Kadovské železárny, Kadov (typ IX)
Materiál: železo
Rozměry: prům. 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě železného pásu s dvěma 
otvory nad sebou, zalitého do čepce. Na horním
okraji a nad věncem linka, mezera, linka.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Zvony (kromě sanktusníku) jsou zavěšeny v samostatně stojící zděné zvonici.

Datace: 1955
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 101,5 cm, hl. 74,5 cm, tl. věnce 7,1 cm, hm. 640 kg
Hlavní tón: gis1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Pod tím na lince zavěšený ornament (dva střídající se rostlinné
motivy). Na boku reliéf sv. Bartoloměje (stojící vousatý muž, pravice
pozdvižena nad obětní trojnožkou, v levici svitek). Níže nápis:
SVATÝ BARTOLOMĚJI, ORODUJ ZA NÁS.
Na protější straně nápis:
RADOSTÍN L. P. 1955.
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
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zvon maria

zvon sv. Josef

zvon sanktusník

Datace: 1955
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 85 cm, hl. 64,5 cm, tl. věnce 6,2 cm, hm. 350 kg
Hlavní tón: h1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Pod tím na lince zavěšený ornament (dva střídající se rostlinné
motivy). Na boku reliéf Panny Marie Immaculaty na oblaku 
s čtyřmi andělíčky, kolem hlavy hvězdy. Níže nápis:
SVATÁ PANNO MARIA ORODUJ ZA NÁS.
Na protější straně nápis:
RADOSTÍN L. P. 1955.
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1955
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 71 cm, hl. 54 cm, tl. věnce 4,9–5,1 cm, hm. 210 kg
Hlavní tón: cis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Pod tím na lince zavěšený ornament (dva střídající se rostlinné 
motivy). Na boku reliéf sv. Josefa (drží za ramena před ním 
stojícího Ježíška). Níže nápis:
SVATÝ JOSEFE ORODUJ ZA NÁS
Na protější straně nápis:
RADOSTÍN L. P. 1955.
Věnec oddělen oblounkem sevřeným linkami.

Datace: 1918
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v předrytých 
linkách nápis (do hloubky):
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO 1918.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Zvon v sanktusové vížce kostela.
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hodinový cimbáL větší

hodinový cimbáL menší

zvon

Datace: 2. polovina 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 50,3 cm, hl. 21 cm, tl. stěny 2,5 cm
Hlavní tón: gis2
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru. Kolem 
dolního okraje výrazná hladká obruba, zvedající se fabionem,
nahoře se zaoblením.
Zavěšen v lucerně zvonice vedle menšího hodinového cimbálu.

Datace: 2. polovina 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 33 cm, hl. 13 cm, tl. stěny 1,5 cm
Hlavní tón: fis3
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen v lucerně zvonice vedle většího hodinového cimbálu.

rODKOV
hasičská zbroJnice

Datace: 1846
Výrobce: Karel Stecher, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37 cm, celk. výš. 36 cm, hl. 27 cm, 
tl. věnce 2 cm
Hlavní tón: d3
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádanými 
na půdorysu kříže. Nahoře pás vztyčeného ornamentu
(z obloučků vyrůstají akantové listy a trojice kuliček). 
Pod tím v linkách nápis (začíná  ručičkou, vložena  tečka vysunutá na střední linii; text při dolní
lince):
 S  FLORIANI ORA PRO NOBIS
[Sv. Floriáne, pros za nás]
Pod tím pás růží (přerušovaný reliéfy). Na boku sv. Florián s praporcem v levici, pravou rukou hasí hořící
dům (reliéf zasahuje do profilace oddělující věnec). Na protější straně reliéf milostného obrazu Panny 
Marie Svatotomské v ozdobném rámu. Vpravo od sv. Floriána oválný věnec z růží, v němž nápis v 4 řádcích:
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zvon

zvon

Gegossen
bey Karl
Stecher, in
Brünn.
[Ulit u Karla Stechera v Brně]
Vlevo od sv. Floriána ve věnci z růží letopočet:
1846
Věnec oddělen linkou, oblounem, dvěma linkami.
Na horním okraji (vlevo od sv. Floriána) žlutý rekviziční obdélník. Nad přechodem ve věnec barvou 
rekviziční nápis: Obec Rodkov okres Nové Město na Mor.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

rOKYtNO

rONOV

hasičská zbroJnice

kosteL sv. antonína PaduánskÉho

Datace: 1918
Výrobce: Ignác Storek, ocelárna, slévárna železa a měkké 
litiny, Brno
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 60 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová) s podpůrnými žebry. 
Na boku reliéf zkřížených mečů, pod ním letopočet:
1914
Na protější straně stejné meče, s letopočtem:
1918
Věnec oddělen třemi linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1476
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 60,5 cm, hl. 44,5 cm, tl. věnce 4,5 cm
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Hlavní tón: e2
Popis: Koruna s šesti uchy zdobenými výrazným pletencem a uspořá-
danými na půdorysu kříže. Mezi uchy půlkulatá žebérka. Levé párové 
ucho (nad slovem „angelorvm“) ulomeno. Nahoře v dvojicích linek 
nápis gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka užity  lilie,  liliovitý
rostlinný výběžek a  routy):
 anno  domi  i  cccc  lxxmvi  ave  mater  regina  
celorvm  regis  angelorvm  omaria
[Léta Páně 1476. Zdrávas, Královno nebes, matko krále andělů, ó Maria]
(středověká mariánská antifona, pořadí slov přehozeno: Ave, regina 
coelorum, mater regis angelorum, o Maria)
V dataci se písmeno „m“ zřejmě posnulo dozadu před desítky.
Věnec oddělen oblounem mezi linkami. Kolem dolního okraje hladká 
obruba.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

rOsičKA

rOusMĚrOV

kaPLe Panny marie

kaPLe

zvon

zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 33 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Věnec oddělen oblounem.
Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 39 cm, celk. výš. 38 cm, hl. cca 28 cm, tl. věnce 2,8 cm
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rOVečNÉ

rOusMĚrOV

 kosteL sv. martina

zvon

zvon sv. martin

Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na boku nápis 
(do hloubky) v 2 řádcích:
SVATÝ JOSEFE
ORODUJ ZA NÁS
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1547
Výrobce: Adam, Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 86 cm, celk. výš. 77,7 cm, hl. 60,6 cm, 
tl. věnce 6,3 cm
Hlavní tón: h1
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 
a zdobenými oblounem s tenkými linkami po stranách, vně
po prožlabené liště. Nahoře v dvojicích linek nápis raně 
humanistickou kapitálou (jako dělicí znaménka užity  lilie):
 LETA  PANE  MOCCCCCOXXXXOVII  TENTO  ZWON
 GEST  DIELAN  KECZTI  PANV  BVOHV  K
[Léta Páně tisícího pětistého čtyřicátého sedmého tento 
zvon jest dělán ke cti Pánu Bohu k…]
Písmena N retorgrádní, ve slově PANE písmeno N položeno
(otočeno o 90°). Pod tím pás střídavě nahoru a dolů obrá-
cených propojených souměrných motivů s květinou. Věnec 
oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zvon připsán Adamovi z Velkého Meziříčí na základě doby vzniku, shody písma, reliéfů a celkového
ztvárnění.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1979
Výrobce: Laetitia Dytrychová, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 63,5 cm, celk. výš. 59,5 cm, hl. 47,2 cm, 
tl. věnce 4,7 cm
Hlavní tón: dis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). V horní části zvon 
zdoben opačnými oblouky. Na boku reliéf sv. Martina 
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na koni, zleva, v orámování z oblouků. V téže úrovni pás pěti kvadrilobů složených z oblouků, v nich kříž. Na
přechodu ve věnec zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (do hloubky), iniciály zvonařky
větším písmem (vystupující): ULILA / LAE / TITIA / DYT / RY / CHOVÁ. Na věnci nápis (tečky v podobě koso-
čtverečků vysunuty na střední linii):
SVATÝ MARTINE ORODUJ ZA NÁS
(naproti) ROVEČNÉ L. P. 1979
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

zvon maria

zvon

Datace: 1979
Výrobce: Laetitia Dytrychová, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 50,5 cm, celk. výš. 50,3 cm, hl. 38,4 cm, tl. věnce 
3,6 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). V horní části zvon zdoben opačnými
oblouky. Na boku polopostava Madony s Ježíškem na pravé ruce, 
v orámování z oblouků. V téže úrovni pás čtyř kvadrilobů složených 
z oblouků, v nich kříž. Na přechodu ve věnec zvonařská značka:
obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (do hloubky), iniciály zvonařky
větším písmem (vystupující): ULILA / LAE / TITIA / DYT / RY / CHOVÁ.
Na věnci nápis (tečky v podobě kosočtverečků vysunuty u slov ADM. 
R. na střední linii):
KE CTI PANNY MARIE
(naproti) DARUJE DP. JAROSLAV PIVODA ADM. R. 1979 ROVEČNÉ
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon v sanktusové vížce.

Datace: 1918
Výrobce: Ignác Storek, ocelárna, slévárna železa 
a měkké litiny, Brno
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 54 cm, celk. výš. 55 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna talířová s otvory pro šrouby, podpůrná
žebra. Čepec nízký. Na horním okraji zlom. Na boku 
zkřížené meče, pod nimiž letopočet:
1914
Na protější straně zkřížené meče, pod nimiž letopočet:
1918
Věnec oddělen třemi oblounky.
Nezavěšen. Uložen ve věži.
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zvon víra

zvon víra

rOVečNÉ
evangeLický kosteL

Datace: 1971
Výrobce: Laetitia Dytrychová, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 113 cm, hl. 82 cm, tl. věnce 9,1 cm, hm. 850 kg
Hlavní tón: g1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji nápis velkým písmem:
VĚŘ V PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
Nápis je doplněn vykrajovanými stylizovanými rostlinnými motivy (listy) 
s rytým členěním. Za posledním slovem nápisu je ve dvou sloupcích 
malým písmem vertikální nápis:
(1. sloupec) ROVEČNÉ
(2. sloupec) LP – 1971
Pod tím zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích, iniciály 
zvonařky větším písmem: ULILA / LAE / TITIA / DYT / RY / CHOVÁ. Autorem
reliéfní výzdoby je Jan Kratochvíl.
Zavěšen na starší litinové hlavě původního zvonu. Na jedné straně plastický
nápis (předělený výdutí otvoru pro střední zavěšovací šroub) v 3 řádcích:
Čis. --- 8.
Ad. Hillera --- vdova a syn
BRNO --- 1898.
Na druhé straně německá varianta:
No. --- 8.
Ad. Hillers --- Wwe & Sohn
BRÜNN --- 1898.
Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1971
Výrobce: Laetitia Dytrychová, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 93 cm, hl. 64,5 cm, tl. věnce 7,1 cm, hm. 480 kg
Hlavní tón: a1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Pod polovinou výšky nápis 
velkým písmem, členěný bohatě vykrajovanými souměrnými 
motivy:
MILUJ BLIŽNÍHO SVÉHO JAKO SEBE SAMÉHO
Pod nápisem (na přechodu ve věnec) zvonařská značka: 
obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích, iniciály zvonařky větším 
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písmem: ULILA / LAE / TITIA / DYT / RY / CHOVÁ. Po stranách
malým písmem nápis:
ROVEČNÉ --- LP 1971
Autorem reliéfní výzdoby je Jan Kratochvíl.
Zavěšen na starší litinové hlavě původního zvonu. Na jedné 
straně plastický nápis (předělený výdutí otvoru pro střední 
zavěšovací šroub) v 3 řádcích:
Čis. --- 6.
Ad. Hillera --- vdova a syn
BRNO --- 1898.
Na druhé straně německá varianta:
No. --- 6.
Ad. Hillers --- Wwe & Sohn
BRÜNN --- 1898.
Pohon rotačním elektromotorem.

zvon naděJe

hodinový cimbáL větší

Datace: 1929
Výrobce: Rudolf Manoušek st., Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 65,5 cm, hl. 50,7 cm, tl. věnce 5 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis (text na dolní lince):
ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ 1929.
Pod tím ornament: perlovec, zavěšené kružbičky, na koncích čtyřlisty. 
Na boku nápis:
NADĚJÍ SE VESELTE.
Věnec oddělen linkou.
Na horním okraji zelený rekviziční obdélník, na boku rekviziční nápis
zelenou barvou: ČESKOBR. EVANG / ROVEČNÉ / OKR. BOSKOVICE.
Zavěšen na starší litinové hlavě původního zvonu. Na jedné straně plastický 
nápis (předělený výdutí otvoru pro střední zavěšovací šroub) v 3 řádcích:
Čis. --- 4.
Ad. Hillera --- vdova a syn
BRNO --- 1898.
Na druhé straně německá varianta:
No. --- 4.
Ad. Hillers --- Wwe & Sohn
BRÜNN --- 1898.
Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 60,7 cm, celk. výš. 23 cm, tl. stěny 2,4 cm
Hlavní tón: neměřen
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hodinový cimbáL menší

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 45,5 cm, celk. výš. 16 cm, tl. stěny 1,9 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Nad dolní hladkou
obrubou linka, mezera, linka.
Zavěšen v krovu střechy věže vedle většího hodinového 
cimbálu.

rOVNÉ
kaPLe neJsvětěJšího
srdce Páně

Datace: 1957
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 45 cm, celk. výš. 42 cm, hl. 34,2 cm, tl. věnce 3,3 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis, sevřený shora linkou 
a zdola dvojicí linek:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA L. P. 1957.
Na boku nápis:
NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO, SMILUJ SE NAD NÁMI.
Níže (nad přechodem ve věnec) nápis:
VĚNOVALI KATOLÍCI OBCE ROVNÉ.
Věnec oddělen trojicí linek, střední silnější.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

zvon

Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Nad dolní hladkou obrubou linka, mezera, linka.
Zavěšen v krovu střechy věže vedle menšího hodinového cimbálu.
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rOzseč
kaPLe

zvon

zvon

Datace: 2000
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 31,8 cm, celk. výš. 32,5 cm, hl. 24,5 cm, 
tl. věnce 2,4 cm
Hlavní tón: e3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji zavěšený
ornament (stylizované lilie). Na boku reliéf sv. Cyrila
a Metoděje. Na potější straně emblém 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 (první slovo půlkruhem nahoře, ostatek
půlkruhem dole):
IUBILAEUM A. D. 2000
[Kristus včera, dnes, na věky. Jubileum léta Páně 2000]
Věnec oddělen linkou. Na věnci nápis:
SV. CYRIL A METODĚJ
Z protější strany nápis (letopočet uvozen  křížkem):
VĚNUJÍ OBČANÉ ROZSEČE  L. P. 2000
Vpravo 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.
Z protější strany křížek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1785
Výrobce: Libor Martinů, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 27,7–27,8 cm, celk. výš. 35 cm, hl. 25,3 cm, 
tl. věnce 2,1 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna v podobě vysokého plochého sloupku s otvorem, 
na soklíku. Nahoře v linkách nápis:
LIBORIVS MARTINV IN BRINN 1785
[Libor Martinů v Brně 1785]
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rOzseč
Shora vztyčený a vespod zavěšený ornament. Na boku reliéf sv. Antonína Paduánského s Ježíškem v náručí
(přerušuje zavěšený ornament). Na zadní straně reliéf sv. Floriána s praporcem s křížem v pravici, levou 
rukou hasí hořící dům (zasahuje do nápisové pásky). Věnec oddělen slabší a silnější linkou. Nad oblinou 
věnce dvě linky. Na oblině věnce žlábek. Pod oblinou věnce linka, mezera, linka.
Nezavěšen. Uložen na obecním úřadě.

rOzsOCHY
kosteL sv. bartoLoměJe

zvon sv. bartoLoměJ

zvon maria

Datace: 1957
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 108 cm, celk. výš. 102,5 cm, hl. 82,2 cm, tl. věnce 
7,8 cm
Hlavní tón: fis1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře rozvilinový ornament 
sevřený dvojicemi linek. Níže nápis v 3 řádcích (volné místo vyplně-
no  drobnými hvězdičkami; třetí řádek menším písmem):
LÁSKA A OBĚTAVOST FARNÍKŮ ROZSOŠSKÝCH MĚ ULILA V ROCE 
SPÁSY 1957.     
OSLAVUJTE HOSPODINA, NEBOŤ JEST DOBRÝ, NEBO NA VĚKY TRVÁ
MILOSRDENSTVÍ JEHO.   
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Na boku reliéf sv. Bartoloměje (s vztyčeným nožem v pravici). Níže
nápis:
SV. BARTOLOMĚJI, ORODUJ ZA SVOU FARNOST.
Věnec oddělen trojicí linek, prostřední silnější.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v severní věži.

Datace: 1957
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 97 cm, celk. výš. 83,1 cm, hl. 67,2 cm, tl. věnce 
7,5 cm
Hlavní tón: a1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře rozvilinový ornament 
sevřený v linkách. Na boku reliéf Panny Marie Assumpty (na oblaku
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zvon sv. cyriL a metoděJ

zvon gLoria dei

stojící korunovaná Panna Maria se sejatýma rukama, stojí na 
srpku Měsíce, svatozář s hvězdami na obvodu). Níže nápis 
v 2 řádcích:
POD OCHRANU TVOU SE UTÍKÁME,
SVATÁ BOŽÍ RODIČKO.
Na protější straně pod ornamentem nápis:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Níže na boku nápis:
ROZSOCHY L. P. 1957.
Věnec oddělen trojicí linek, prostřední silnější.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon v severní věži.

Datace: 1957
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 85 cm, celk. výš. 79,4 cm, hl. 64,9 cm, tl. věnce 6,1 cm
Hlavní tón: h1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře rozvilinový ornament 
sevřený shora linkou a zdola dvojicí linek. Na boku reliéf sv. Cyrila
a Metoděje. Níže nápis v 4 řádcích:
KÉŽ NÁM CHRÁNÍ VAŠICH PŘÍMLUV SÍLA
POKLAD VÍRY V SRDCI NÁRODA
AŤ JEJ NIKDY ZEMĚ NAŠE MILÁ
ZA BLUD, ZA NEVĚRU NEPRODÁ.
Na protější straně pod ornamentem nápis:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Níže na boku nápis:
ROZSOCHY L. P. 1957.
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v severní věži.

Datace: 2006
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 69 cm, celk. výš. 64 cm, hl. 53 cm, tl. věnce 5,4 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v dvojicích linek nápis (uvozen  křížem a  kosočtverečnou
hlavou hřebu; diakritika přesahuje přes linku):



219

zvon sv. cyriL a metoděJ

 ZVOŇTE ZVONY NA VŠE STRANY  SVOLÁVEJTE MORAVANY
Na boku reliéf stojícího Ježíše s rozpřaženýma rukama. Pod ním 
nápis (počáteční písmena o něco větší):
GLORIA DEI
[Sláva Bohu]
Na protější straně znak obce Rozsochy (polcený štít, v prvním 
poli půl hlavy zubra, v druhém procesní kříž vyrůstající ze srdce, 
po stranách provázen heraldickými liliemi). Níže nápis v 2 řádcích:
ROZSOCHY
2006
Věnec oddělen dvojicí linek. Na věnci nápis (uvozen  kosočtve-
rečnou hlavou hřebu):
 K BOŽÍ SLÁVĚ VĚNOVALI OBČANÉ ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
ROZSOCHY 
O něco vpravo zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny 
větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Dole u plakety značka zapsané ochranné známky.
Vpravo snítka túje.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Zvon v severní věži.

zvon sv. Josef

Datace: 1923
Výrobce: Vojtěch Hiller ml. (Vojtěcha Hillera vdova a syn), Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 52,3 cm, celk. výš. 45,4 cm, hl. 38 cm, 
tl. věnce 3,5 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis 
(text položen na tenkou linku uvnitř):
Ad. Hillera vdova a syn, Brno.
Pod tím esovitě prohýbaný stonek s růžovými květy a listy. 
Na boku reliéf sv. Josefa s Ježíškem na levé ruce a lilií 
v pravici. Níže nápis:
Sv. Josefe, oroduj za nás
Na protější straně nápis v 3 řádcích (text na tenkých linkách):
Věnoval fr. Clemens Šípek,
benediktín z Ameriky,
v roce 1923.
Věnec oddělen oblounem mezi linkami. Nad dolním okrajem
pás vymezený oblouny.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v sanktusové vížce.
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Datace: 1961
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 72 cm, celk. výš. 68 cm, hl. 56 cm, tl. věnce 5 cm
Hlavní tón: h1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách rozvilinový pás. Níže nápis:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Na protější straně (o něco větším písmem) nápis:
DAR VĚŘÍCÍCH.
Na boku reliéf Panny Marie Immaculaty na oblaku s čtyřmi andělíčky, kolem hlavy hvězdy. Pod ní nápis:
KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!
Na protější straně reliéf sv. Josefa (polopostava), pod ním nápis:
SV. JOSEFE VZORE DĚLNÍKŮ, ORODUJ ZA NÁS!
Věnec oddělen trojicí linek. Na věnci zevnitř zlom.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

zvon sanktusník
Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 20 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Hladký.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v sanktusové vížce.

hodinový cimbáL menší

hodinový cimbáL větší
Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 31 cm, celk. výš. 16 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen v okně věže vedle menšího hodinového cimbálu.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel

rOžNÁ
kosteL sv. havLa

zvon
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zvon sv. vácLav

zvon maria

ruDA
kosteL sv. JiLJí

Datace: 1709
Výrobce: Jan Křtitel Melák, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 86 cm, hl. 60,4 cm, tl. věnce 6,5 cm
Hlavní tón: b1
Popis: Koruna s šesti uchy ozdobenými mužskými maskarony 
a uspořádanými na půdorysu kříže. Na horním okraji vztyčený 
rostlinný ornament s obloučky a stylizovanými palmetkovitými 
výběžky. Níže v linkách nápis (začíná  ručičkou; text umístěn
 na dolní linku, některá počáteční písmena zvětšená):
 ANNO 1709 IN HONOREM S: WENCESLAŸ MARTŸRIS. 
HANC CAMPANAM ADUM R: D: ADALBERTUS FORMANDL 
PAROCHVS LOCI FIERI FECIT
[Tento zvon dal roku 1709 ke cti mučedníka sv. Václava zhotovit zdejší farář veledůstojný pan Vojtěch Formandl]
Nad písmenem U v slově ADUM drobná routa označující zkrácení (ADMODUM REVERENDUS DOMINUS). 
Pod nápisem ornamentální pás, v němž se střídají dva motivy: pod úsekem vavřínového věnce feston 
s hlavou andílka, pod ozdobnou příčkou list akantu. Na boku čelní straně (nad přechodem ve věnec) reliéf 
sv. Václava s praporcem vlajícím za hlavou, levá ruka přidržuje štít. Pod nohama stuha s nápisem:
S. WENCESLAVS
Pod reliéfem do stran dva listy tvaru protáhlého oválu (připomínají šalvěj). Věnec oddělen dvojicí linek, 
zvlněním do oblounu, dvojicí linek. Na věnci v linkách nápis (začíná  ručičkou; text umístěn na dolní linku):
 MEMENTO MEI IN DIE OBITUS MEI.
[Pamatuj na mne v den mé smrti]
Z protější strany nápis:
IAN BAPTISTA MELAK MNIE W BRNIE LIL.
[Jan Baptista Melák mě v Brně lil]
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon pochází ze zrušeného (1785) kostela sv. Václava v Tasově.

Datace: 1970
Výrobce: Gabriel Knos a Rudolf Manoušek ml., Martinice u Velkého Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 75,3 cm, celk. výš. 73 cm, hl. 56,3 cm, tl. věnce cca 5,1 cm
Hlavní tón: c2

rOžNÁ
Rozměry: prům. 23 cm, celk. výš. 6 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen v okně věže vedle většího hodinového cimbálu.
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Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji nápis:
ULIL G. KNOS – R. MANOUŠEK V MARTINICÍCH U VEL. MEZIŘÍČÍ.
Vespod linka. Na boku nápis v 3 řádcích (první řádek větším písmem, třetí řádek o něco níže):
MARIA
ZŮSTAŇ MATKOU SVÉMU LIDU.
VĚNUJÍ FARNÍCI Z RUDY, JABLOŇOVA A BŘEZEJCE L. P. 1970.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

zvon

zvon sv. Josef

Datace: po roce 1483
Výrobce: Jan st., Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 64 cm, hl. 47 cm, tl. věnce 4,3 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 
a zdobenými pásem na sebe skládaných krokví, sevřeným v tenkých 
linkách. Nahoře ve dvojicích linek nápis v gotické minuskule (jako 
dělicí znaménko užity  dvojité pětičetné rozety na kulatém 
podkladu), který je ukončen druhým řádkem, volně umístěným na 
plášť zvonu:
1 | vdyelan  gest  tento  zwon  wmezyryczy  odmystra  
yana  keczty  swaty  marky
2 | tye  dozhorzye 
[Udělán jest tento zvon v Meziříčí od mistra Jana ke cti Svatý 
Markytě do Zhoře]
Nápis začíná pod nepárovým uchem. Pod začátkem nápisu pokračuje i dokončení v druhém řádku, který
však nedrží pomyslnou dolní linii a písmena se posunují dolů doprava. Věnec oddělen silnou linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Jako původní domicil je v nápisu uveden svatomarkétský kostel ve Zhoři (okr. Jihlava). Okolnosti ani doba 
přenesení do Rudy nejsou známy.

Datace: 1970
Výrobce: Gabriel Knos a Rudolf Manoušek ml., Martinice 
u Velkého Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 46,7 cm, celk. výš. cca 40 cm, hl. 35,5 cm, 
tl. věnce 3,2 cm
Hlavní tón: as2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis:
ULIL G. KNOS – R. MANOUŠEK V MARTINICÍCH U VEL. MEZIŘÍČÍ.
Vespod dvě linky. Na boku nápis v 3 řádcích (třetí řádek o něco
níže):
SV. JOSEFE
VYPROS NÁM ŠŤASTNOU HODINKU SMRTI.
FARNÍCI L. P. 1970.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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zvon

zvon

ruDOLeC

ruDOLeC

kaPLe sv. anny

hasičská zbroJnice

Datace: 1999
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 58 cm, celk. výš. 55 cm, hm. 129 kg
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis 
(jako dělicí znaménka užity  tečky na střední linii):
SVATÁ ANNO  ORODUJ ZA NÁS  IUBILAEUM A  D  
2000
[Jubileum léta Páně 2000]
Pod tím zavěšený ornament: lomené oblouky s květinami. 
Na boku reliéf sedící sv. Anny s děvčetem Pannou Marií 
s otevřenou knihou v rukách. Na protější straně emblém
Svatého roku 2000 (pět propojených stylizovaných holubic, položených přes kříž na kulaté plaketě), 
v němž mezi rameny kříže vepsáno motto:
CHRISTUS HERI HODIE SEMPER
[Kristus včera, dnes, na věky]
Pod tím 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.
Věnec oddělen linkou. Na věnci nápis (jako dělicí znaménka užity  tečky na střední linii):
ZVON BYL POŘÍZEN Z DARŮ VĚŘÍCÍCH OBCE RUDOLEC  L  P  1999
Tmavá patina, emblém Svatého roku vyleštěný.
Autorkou reliéfní výzdoby je akad. soch. Věra Kunčarová.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1918
Výrobce: Ignác Storek, ocelárna, slévárna železa a měkké litiny, Brno
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 40 cm, celk. výš. 38 cm, hl. 31 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: neměřen
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Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji dvě linky. Na boku 
zkřížené meče, pod nimiž letopočet:
1914
Na protější straně zkřížené meče, pod nimiž letopočet:
1918
V polovině výšky obloun, níže větší obloun. Na věnci zlom. 
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

ŘečiCe

sAMOtÍN

kaPLe sv. rodiny

hasičská zbroJnice

zvon

zvon

Datace: 1949
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 50 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis 
(text stojí na tenké lince vložené dovnitř nápisové pásky):
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ L. P. 1949.
Na boku menším písmem nápis v 2 řádcích:
SV. VOJTĚŠE, BUĎ NAŠÍ ÚTĚCHOU!
ŘEČICE.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1872
Výrobce: neznámý (Kadovské železárny?)
Materiál: železo nebo ocel
Rozměry: prům. 45,5 cm, hl. 26 cm, tl. věnce 3,5 cm
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ŘečiCe

sAMOtÍN

sÁzAVA
evangeLický kosteL

zvon

zvon

Hlavní tón: g2
Popis: Koruna sloupková. Čepec uprostřed vyboulený.
Pod horním okrajem linka. Na boku letopočet:
1872
Nad věncem obloun.
Zavěšen na dubové hlavě (datované nápisem 19 --- 22).
Ruční zvonění.

Datace: 1856
Výrobce: Bochumské ocelárny (Bochumer Verein für 
Gußstahlfabrikation), Bochum (Německo)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 73 cm, celk. výš. 72 cm, hl. 58 cm, tl. věnce 3,5 cm
Hlavní tón: dis2
Popis: Koruna s čtyřmi uchy (zalomenými, s patkami), zdobenými trojicí 
oblounů a uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře v dvojicích linek 
prázdná nápisová páska. Nad věncem v linkách nápis:
JOSEF REHA Z ČERNILOWA ČÍSLO 3. DAROWAL 125 ZL. STRÍBRA. 1856.
Počáteční písmena J, R, Č větší, háček nad Č nad linkou. Zdola dvojice linek
(horní výraznější), vespod (nad oblinou věnce) obloun.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Pro sázavskou věž, zbudovanou roku 1885, byl spolu s menším zvonem 
získán z evangelického kostela v Černilově (okr. Hradec Králové).

Datace: 1856
Výrobce: Bochumské ocelárny (Bochumer Verein für 
Gußstahlfabrikation), Bochum (Německo)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 47 cm, celk. výš. 47 cm, hl. 36 cm, tl. věnce 
3,8 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna s čtyřmi uchy (zalomenými), zdobenými trojicí 
oblounů (prostřední větší) a uspořádanými na půdorysu 
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kříže. Nahoře v linkách prázdná nápisová páska. Na přechodu ve věnec v linkách prázdná nápisová páska,
zdola dvojice linek, vespod (nad oblinou věnce) obloun.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Pro sázavskou věž, zbudovanou roku 1885, byl spolu s větším zvonem získán z evangelického kostela 
v Černilově (okr. Hradec Králové).

sÁzAVA

sÁzAVA

obecní kaPLe

kaPLe Panny marie karmeLskÉ

zvon

zvon

Datace: 1934
Výrobce: Rudolf Manoušek st., Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách 
prázdná nápisová páska. Pod ní květinový ornament
převazovaný stuhou. Pod ornamentem na boku nápis:
ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ
O něco níže nápis:
ZDRÁVAS MARIA – 1934
Na protější straně nápis:
ČIŇTE POKÁNÍ
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 36,5 cm, celk. výš. 34 cm, hl. 27 cm, tl. věnce 2,3 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji nápis (do hloubky):
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sAzOMÍN

seDLiŠtĚ

kaPLe

kaPLe sv. vácLava

zvon

zvon

R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO.
Z protější strany na boku nápis (do hloubky, v předrytých linkách) 
v 3 řádcích:
MARIA
TISÍCKRÁT POZDRAVUJEME
TEBE!
Zvon má dubovou hlavu. Nezavěšen. Uložen v kapli.

Datace: 2013
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji trojice linek. 
Na boku v dolní polovině nápis v 3 řádcích:
ŽĎAS
2013
SAZOMÍN
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon elektromotorem 
s ojnicí.

Ocelový nebo železný zvon z blíže neurčené doby (snad z 2. poloviny 19. století, kolem roku 1860), 
zdokumentovaný a zaregistrovaný památkovou péčí v roce 1964 (rejstř. č. 98533/37-119494), nebyl nalezen.

Datace: 1959
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
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Rozměry: prům. 45 cm, celk. výš. 42,3 cm, hl. 34 cm, tl. věnce 3,2 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis, sevřený shora linkou
a zdola dvojicí linek:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Z protější strany nápis:
POLIČKA L. P. 1959.
Pod tím akant oplétaný kolem stonku tvořeného dvojlinkou. Na boku
v polovině výšky nápis:
SV. VÁCLAVE ORODUJ ZA NÁS!
Věnec oddělen třemi linkami, prostřední silnější.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

sejŘeK

sirÁKOV

kaPLe sv. anny

kaPLe navštívení Panny marie

zvon

zvon

Datace: 1943
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 47 cm, celk. výš. 46 cm, hl. 35 cm, tl. věnce 3,5 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji nápis v 2 řádcích:
R. MANOUŠEK A SPOL: BRNO.
1943.
Věnec oddělen linkou. Uvnitř zvonu výrobní číslo černou barvou: 2206 (?).
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 55 cm, celk. výš. 52 cm, hl. 42 cm, tl. věnce 2,9 cm
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sKLeNÉ
kaPLe narození 
Panny marie

zvon

zvon

Hlavní tón: gis2
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nad věncem 
nevýrazný obloun. Kolem dolního okraje hladká obruba 
nabíhající zvlněním.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě s dřevěným nástavcem. 
Ruční zvonění.

Datace: 1969
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 35 cm, výš. 31 cm, tl. věnce 3,4 cm
Hlavní tón: d4
Popis: Koruna kruhová (talířová). Čepec klenutý. Na přechodu 
z čepce pás vymezený oblouny, v něm nápis:
L. P. 1969
Boky strmé. Věnec oddělen oblounem.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1969
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Gabriel Knos, Žďárec u Tišnova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 49 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ZVON BYL ULIT VE ŽĎÁRCI U TIŠNOVA L. P. 1969 – R. MANOUŠEK
 – G. KNOS
Na boku reliéf hlavy Panny Marie (zleva), po stranách nápis:
ZŮSTAŇ MATKOU --- LIDU SVÉMU!
Níže menším písmem nápis:
K OSLAVĚ BOŽÍ VĚNOVALI OBČANÉ
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.
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sKLeNÉ NAD OsLAVOu

sKOrOtiCe

kaPLe

kaPLe sv. Jana kŘtiteLe

zvon

zvon

Datace: 3. čtvrť 19. století
Výrobce: Kadovské železárny, Kadov (typ VIII)
Materiál: železo
Rozměry: prům. 45 cm, hl. 28 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: f3
Popis: Koruna v podobě železného pásu s dvěma otvory 
nad sebou, zalitého do čepce. Na horním okraji
linka, mezera, linka. Věnec oddělen oblounem.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1920
Výrobce: Vojtěch Hiller ml., Brno
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 45 cm, celk. výš. 37 cm, hl. 32 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře nápis:
Hiller, Brno 1920.
Na boku reliéf sv. Jana Křtitele s křížem ovinutým stuhou 
v levici. Na korpusu slabounké linky.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.
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sKLeNÉ NAD OsLAVOu sKŘiNÁŘOV

sLAVKOViCe

kaPLe

kosteL boŽího miLosrdenství 
a sv. faustýny

zvon

zvon

Datace: 1921
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 33,5 cm, celk. výš. 31 cm, hl. 23,8 cm, 
tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: dis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO 1921.
Na boku polopostava Madony s Ježíškem na levé ruce, oba s korunou a plnou svatozáří. Po stranách 
dole nápis:
ORODUJ --- ZA NÁS.
Nad přechodem ve věnec na protější straně nápis:
DAROVALI OBČANÉ Z KŘENÁŘOVA 1921.
Věnec oddělen ostrou linkou, výraznou linkou, ostrou linkou. Pod oblinou věnce obloun.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 2007
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 45 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách prázdná
nápisová páska. Na boku nápis v 2 řádcích:
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SVATA FAUSTYNO
ORODUJ ZA NÁS
Na protější straně nápis:
ŽĎAS
Věnec oddělen trojicí linek. Na věnci nápis:
K ÚCTĚ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ A OBNOVĚ NAŠEHO NÁRODA L. P. 2007
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

sLAVKOViCe

sNĚžNÉ

hasičská zbroJnice

kosteL sv. kŘíŽe

Datace: 3. čtvrť 19. století
Výrobce: Kadovské železárny, Kadov (typ VIII)
Materiál: železo
Rozměry: prům. 32 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě železného pásu s dvěma otvory nad sebou, 
zalitého do čepce. Pod horním okrajem linka,mezera, linka. Věnec 
oddělen oblounem.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

zvon

zvon sv. cyriL a metoděJ

Datace: 1972
Výrobce: Anna Gožďálová a František Kolář, Žďárec u Tišnova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 104 cm, celk. výš. 95,5 cm, hl. 75,7 cm, tl. věnce 
7,7 cm
Hlavní tón: gis1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULILA A. GOŽĎÁLOVÁ, DR. F. KOLÁŘ VE ŽĎÁRCI U TIŠNOVA L. P. 1972
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zvon

Před údajem o místě ulití větší mezera, letopočet jiným, 
menším typem písma. Na boku reliéf sv. Cyrila 
a Metoděje (dva světci, zády přitištěni k sobě: sv. 
Metoděj s mitrou, v napřažené ruce dvojitý kříž, 
sv. Cyril držící před sebou otevřenou knihu). Níže nápis 
v 2 řádcích:
SVATÍ CYRILE A METODĚJI
ORODUJTE ZA NÁS
Na protější straně pod polovinou výšky nápis v 2 řádcích:
VĚNOVALI
FARNÍCI SNĚŽENŠTÍ
Věnec oddělen linkou. Na věnci zevnitř zlom.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1752
Výrobce: Baltazar Fröhlinger, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 73,8 cm, celk. výš. 69,3 cm, hl. 53,7 cm,
tl. věnce 5,7 cm
Hlavní tón: cis2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy, uspořáda-
nými na půdorysu kříže. Na horním okraji vztyčený 
ornament. Nahoře v linkách nápis (začíná  ručičkou):
 AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINUS TECUM
[Zdrávas Maria, milostiplná, Pán s tebou]
Pod tím zavěšený rokokový ornament. Na boku obdélný 
reliéf se sedícími sv. Annou a Pannou Marií s Ježíškem
 na klíně, nahoře holubice Ducha svatého. Níže nápis 
v 3 řádcích (začíná  ručičkou; AE spojené; tečky 
vysunuty na střední linii; v slově MARIAE se písmena 
RI kácejí doprava):

 AD LAUDEM DEI OMNIPOTENTIS
B: VIRGINIS MARIAE EIUSQUE
GENITRICIS B. ANNAE.
[K chvále Boha všemohoucího, blahoslavené Panny Marie a její rodičky blahoslavené Anny]
Na protější straně alianční erb Anny Konstancie Miniati de Campoli: v kartuši s korunou dva oválné znaky –
vlevo Miniati de Campoli (kosmo dělený, v horním poli hvězda, v dolním srpek Měsíce), vpravo Žalkovští 
ze Žalkovic (ruka držící větévku s žaludy, na vrcholku sedící pták).
Po směru písma nad přechodem ve věnec nápis (začíná  ručičkou; tečky vysunuty na střední linii):
 B. F. IN BRUNA. 1752.
[Baltazar Fröhlinger v Brně 1752]
Věnec oddělen dvěma oblouny, oddělenými a sevřenými linkami.
Na věnci v linkách nápis (začíná  ručičkou; tečky vysunuty na střední linii):
 ANNA CONSTANTIA L. B. DE CAMPOLI. NATA ZIALKOWSKY DE ZIALKOWITZ. F. F.
[Dala zhotovit Anna Konstancie svobodná paní z Campoli, rozená Žalkovská ze Žalkovic]
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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zvon sv. Josef

hodinový cimbáL větší

hodinový cimbáL menší

Datace: 1972
Výrobce: Anna Gožďálová a František Kolář, Žďárec 
u Tišnova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 57,5 cm, celk. výš. 58,2 cm, hl. 45 cm, 
tl. věnce 4,2 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře dvě linky, pod 
nimi nápis:
– ULILA A. GOŽĎÁLOVÁ, DR. F. KOLÁŘ VE ŽĎÁRCI 
U TIŠ. L. P. 1972
Na boku reliéf sv. Josefa (stojící, s rukama do stran). 
Níže nápis:
SV. JOSEFE – ORODUJ ZA NÁS
Nad přechodem ve věnec na protější straně nápis 
v 2 řádcích:
KE CTI A K OSLAVĚ BOŽÍ,
VĚNOVALI FARNÍCI
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1999
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 43,2 cm, celk. výš. 24,5 cm, hl. 21 cm,
tl. stěny 1,8 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Kolem horní
základny linka. Dole v linkách nápis:
1999

Z protější strany 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 ve věži vedle menšího hodinového cimbálu.

Datace: 1998
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 29,7 cm, celk. výš. 15,5 cm, hl. 14,3 cm, 
tl. stěny 1,1 cm
Hlavní tón: neměřen
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hodinový cimbáL

Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Kolem horní základny linka. Na boku nápis:
1998
Na protější straně zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky
dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Vpravo snítka túje. Nad dolním okrajem 
na lince zavěšený opakující se motiv s rozvilinami.
Zavěšen ve věži vedle většího hodinového cimbálu.

sNĚžNÉ
evangeLický kosteL

zvon

Datace: 1929
Výrobce: Richard Herold, Chomutov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 62 cm, celk. výš. 63,8 cm, hl. 51,5 cm, 
tl. věnce 4,7 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. HEROLD V CHOMUTOVĚ.
Vespod ornament: festony, věnce a dvojice ptáků. 
Na boku nápis:
NADĚJE.
Na protější straně nápis v 6 řádcích:
ZVONY,
ODEBRANÉ VE SVĚTOVÉ VÁLCE,
DOPLNILI ÚDOVÉ ČESKOBRATRSKÉHO
EVANGELICKÉHO SBORU PÁNE
V NĚMECKÉM
1929.
Věnec oddělen třemi linkami.
Na horním okraji zelený rekviziční obdélník, na něm bílou barvou: A / 148 kg. Na boku rekviziční 
nápis: OKRES NOVÉ MĚSTO na Mor / ČESKOBR. EV. KOSTEL.

Datace: přelom 20. a 21. století
Výrobce: neznámý (dodala firma Elekon z Vyškova)
Materiál: bronz
Rozměry: prům. 33 cm, celk. výš. 16 cm, hl. 14 cm, 
tl. stěny 1,8 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru. 
Okraj oblý, zesílený.
Zavěšen ve věži.
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stArÝ teLečKOV

strÁNeCKÁ zHOŘ

kaPLe

kaPLe sv. benedikta

zvon

zvon

Datace: 1937
Výrobce: Richard Herold, Chomutov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 28 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě nízkého sloupku. Pod horním 
okrajem linka, na ní vztyčeny větší a menší lilie. 
Na boku nápis v 2 řádcích (text na tenkých linkách):
[SV.] FRANTIŠEK PAULÁNSKÝ.
[R. HEROLD] V CHOMUTOVĚ 1937
Věnec oddělen dvěma linkami.
Pro nepřístupnost zvonu je počátek nápisu nejistý.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1970
Výrobce: Gabriel Knos, Martinice u Velkého Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 46,7 cm, celk. výš. 48,5 cm, hl. 36 cm, tl. věnce
3,5 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis:
ULIL G. KNOS V MARTINICÍCH U VEL. MEZIŘÍČÍ
Vespod dvě linky. Na boku nápis v 2 řádcích (mezi řádky vložen
kříž):
PROS TY ZA NÁS SVATÁ ANNO.
VĚNUJÍ PRACOVNÍCI NA ZVONECH Z MARTINIC L. P. 1970.



237

strÁžeK

strÁNeCKÁ zHOŘ
kosteL sv. šimona a Judy

zvon

zvon

Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Zvon měl být darem pro Martinice (zřejmě pro plánovanou, ale nepostavenou kapli), ale byl poskytnut
do Stránecké Zhoře.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ IV)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 36,5 cm, celk. výš. 42,5 cm, hl. 30,5 cm, 
tl. věnce 2,7 cm
Hlavní tón: g2
Popis: Koruna sloupková (čep). Okrouhlý kónický sloupek, 
naplocho seřízlý, s dvěma otvory pod sebou. Korpus 
homolovitý. Čepec klenutý, na horním okraji odsazení. 
Boky šikmé. Nad věncem odsazení (hrana). Na dolním 
okraji oblounová obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1959
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 97 cm, celk. výš. 87 cm, hl. 66 cm, 
tl. věnce 7 cm
Hlavní tón: a1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře pás rozvilinového 
ornamentu vymezený shora dvěma linkami a vespod linkou. 
Pod ornamentem nápis:
FARNOST STRÁŽEK L. P. 1959.
Níže na boku nápis v 2 řádcích:
SVATÝ ŠIMONE A JUDO,
ORODUJTE ZA NÁS.
Na protější straně pod ornamentem nápis:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Věnec oddělen trojicí linek, prostřední silnější.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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zvon

hodinový cimbáL

Datace: 1684
Výrobce: Pavel Streckfuss, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 77 cm, celk. výš. 73 cm, hl. 58 cm, 
tl. věnce 5,5 cm
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (hrany uch 
okoseny, dole patky), uspořádanými na půdorysu kříže. 
Na horním okraji vztyčený ornament s obloučky, květy 
a poupaty. Pod tím v linkách nápis (začíná  ručičkou; 
velké mezery mezi slovy):
 AFVLGVRE ET TEMPESTATE LIBERA NOS DOMINE
[Pane, osvoboď nás od blesků a bouří]
Pod tím ve slabších linkách ornament s andílčími hlavičkami a rozvilinami, níže zavěšený ornament 
(stejný jako nahoře). Na boku reliéf sv. Floriána (postava odpovídá sv. Václavu) s praporcem s křížem, 
vlajícím za hlavou, v pravici, pod levicí hořící dům. Na protější straně reliéf sv. Jana Křtitele s přehoze-
ným pláštěm, čelně, s levicí na prsou, u pravého ramene drží beránka. Věnec oddělen třemi linkami. 
Nad dolním okrajem v linkách nápis (začíná  ručičkou, končí trojicí  ozdobných křížů; AE spojené):
 SANCTORVM FLORIANI ET IOANNIS BAPTISTAE SVFFRAGIA EXTINGVANT IGNI TAEDAS.   
[Pomoc svatých Floriána a Jana Křtitele uhasí plameny požáru]
V nápise chronogram 1684 (větší písmena, zde tučně).
Zvon připsán Pavlu Streckfussovi na základě doby vzniku, shody písma, reliéfní výzdoby a celkového
ztvárnění.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon v minulosti pukl a byl svařen (svařená svislá trhlina začínající pod polovinou výšky pod párovými 
uchy, u konce dolního nápisu).

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. 
Zesílený oblý dolní okraj.
Zavěšen ve věži u zvonů.
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hodinový cimbáL

zvon sanktusník

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Bez výzdoby. 
Pro nepřístupnost nebyl zvon blíže dokumentován.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v sanktusové vížce.

stržANOV
kaPLe sv. antonína
PaduánskÉho

zvon
Datace: 3. čtvrť 19. století
Výrobce: Kadovské železárny, Kadov (typ VIII)
Materiál: železo
Rozměry: prům. 42 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě železného pásu s dvěma otvory nad 
sebou, zalitého do čepce. Pod horním okrajem
linka, mezera, linka. Nad věncem obloun.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

zvon

stŘÍtež
kaPLe

Datace: 1943
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: zinek
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stuDNiCe
kaPLe

zvon

Datace: 1769
Výrobce: Jan Schlichtinger, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37,7 cm, celk. výš. 37 cm, hl. 28,5 cm, 
tl. věnce 2,8 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže. Kolem základu koruny oblounek a ostrá 
linka. Na horní okraji vztyčený ornament: opačné členité 
esovitě prohnuté listy a květ. Níže v linkách nápis (začíná
 ručičkou a končí  drobnou šesticípou hvězdou):
 GOSS MICH IOHANNES SCHLICHTINGER IN BRINN A: 
1769 
[Ulil mne Jan Schlichtinger v Brně roku 1769]
Pod tím zavěšený ornament (členité listy). Na boku reliéf 
sv. Petra a Pavla: sv. Petr s obráceným křížem drženým 
pravicí a s klíči v levici, sv. Pavel s mečem hrotem dolů, 
který drží pravicí, levá ruka položena na prsou. Na protější 
straně reliéf sv. Jana Nepomuckého s křížem nakoso, levice
drží dolní konec kříže a palmovou ratolest. Věnec oddělen 
prožlabenou lištou, oblounem, ostrou linkou. Na věnci 
v linkách prázdná nápisová páska.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Kaple dnes využívána jako hasičská zbrojnice.

Rozměry: prům. 45 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Při horním okraji
nápis v 2 řádcích:
R. MANOUŠEK A SPOL BRNO.
1943.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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suKY

suLKOVeC

kaPLe

kosteL sv. havLa

zvon

zvon

Datace: 1948
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 36 cm, celk. výš. 33 cm, hl. 27,5 cm, tl. věnce
2,2 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v dvojicích linek nápis:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA L. P. 1948.
Na boku nápis:
SVATÝ FLORIÁNE, ORODUJ ZA NÁS!
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1947
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 56,5 cm, celk. výš. 53 cm, hl. 43,3 cm, tl. věnce 4 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK A SPOL. ČESKÁ U BRNA. L. P. 1946.
Pod tím ornament s palmetami, květy a girlandami, podložený 
prožlabenou lištou. Na boku nápis v 2 řádcích:
VĚNOVALI FARNÍCI
L. P. 1947.
Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje nevýrazná hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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zvon umíráček

zvon

Datace: 1. čtvrť 14. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 38 cm, celk. výš. 38,5 cm, hl. 30,2 cm, 
tl. věnce 2,8 cm
Hlavní tón: e3
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže. Boční ucha se rozevírají. Střední sloupek 
s převýšeným velkým okem (uraženo). Nahoře v linkách 
nápis gotickou majuskulou s unciálními tvary (jako dělicí 
znaménka užity  kříže s trojlistým zakončením břeven 
a  tečky na střední linii):
 LUCUS  MARCUS  IOHANES  MATHEUS 
[Lukáš, Marek, Jan, Matouš]
Písmena S retrográdní. Věnec oddělen dvěma linkami. 
Kolem dolního okraje nevýrazná hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

sVAŘeNOV
kaPLe

Datace: 1969
Výrobce: Gabriel Knos, Martinice u Velkého Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 42 cm, hl. 31 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis:
ULIL G. KNOS V MARTINICÍCH U VEL. MEZIŘÍČÍ
Vespod dvě linky. Na boku nápis v 3 řádcích (mezi druhý 
a třetí řádek vložen kříž):
KRÁLOVNO NANEBEVZATÁ
ORODUJ ZA NÁS
VĚŘÍCÍ ZE SVAŘENOVA L. P. 1969.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektro-
motorem.

Malý rokokový zvon z roku 1794 od Františka Vaňka v Jihlavě, s reliéfy Panny Marie s Ježíškem v náručí 
a sv. Floriána a s nápisem na věnci (TENTO ZWONEK DALA DELAT WOBES CANOWSKA), zdokumentova-
ný a zaregistrovaný památkovou péčí v roce 1964 (rejstř. č. 98301/37-111068), nebyl nalezen.
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zvon

zvon

sVĚtNOV

sVĚtNOV

kaPLe

zvonička i

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna sloupková. Věnec oddělen oblounem. Kolem 
dolního okraje plynule se zvedající hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2012
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 21 cm, celk. výš. 23,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku nápis v 2 řádcích:
K TOBĚ BOŽE
VOLÁM
Na protější straně nápis v 2 řádcích:
SVĚTNOV
L. P. 2012
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Zvonička u usedlosti Josefa Pálky (od rybníčku severním směrem
100 metrů po ulici vedoucí vpravo kolem čp. 63).



244

sVĚtNOV

sViNY

sVrAtKA

zvonička ii

kaPLe

kosteL sv. Jana kŘtiteLe

zvon

zvon

Datace: 21. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 17 cm, celk. výš. cca 18 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Zvon 
bez zesíleného věnce. Dolní část oddělena linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění srdcem.
Zvonička u rybníčku, u čp. 63.

Datace: 1969
Výrobce: Gabriel Knos, Martinice u Velkého Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 54 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis:
ULIL G. KNOS V MARTINICÍCH U VEL. MEZIŘÍČÍ L. P. 1969.
Vespod dvě linky. Na boku nápis:
VĚNOVALI OBČANÉ VE SVINECH.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Zvony jsou zavěšeny v samostatně stojící zděné 
zvonici s dřevěným zvonovým patrem.
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zvon sv. Jan kŘtiteL

zvon 

Datace: 1972
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Květa Manoušková, 
Praha-Zbraslav
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 81,5 cm, celk. výš. 73 cm, hl. 59,2 cm, 
tl. věnce 5,7 cm
Hlavní tón: h1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře pás složený 
z kostiček, ve dvou středních pásech děleny úhlopříčně 
na čtyři díly, v užších krajních pásech děleny šikmo na 
dva díly, v dílcích trojúhelníčky. Na boku reliéf sv. Jana 
Křtitele: s kruhovou svatozáří, pravice žehná, levice drží
hůl s křížem a s nápisovou páskou (stuhou):
ECCE AGNUS DEI
[Hle, Beránek Boží] (Jan 1,29)
Pod reliéfem nápis v 2 řádcích:
„MNOZÍ SE BUDOU RADOVATI
Z JEHO NAROZENÍ“
Na protější straně nápis:
SVRATKA L. P. 1972
Nad věncem nápis v 2 řádcích (menším písmem):
ULILI RUDOLF A KVĚTA MANOUŠKOVI
ZBRASLAV N. VLT.
Shora zvon (znak zvonaře), zdola květ (znak zvonařky). 
Na věnci zevnitř zlom.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1480
Výrobce: Jiří, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 70 cm, celk. výš. 65,7 cm, hl. 50,2 cm, 
tl. věnce 6 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna s šesti uchy zdobenými nahoru otevře-
ným pletencem a uspořádanými na půdorysu kříže. 
Mezi uchy šest žebérek. Nahoře v dvojicích linek ná-
pis gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka užity 
 jetelové kříže):
 anno  domi  i  cccc  lxxx  f[e]cit  me 
 magiste[r]  georgivs  de  brvnna
[Léta Páně 1480 mne zhotovil mistr Jiří z Brna]
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Nápis začíná pod nepárovým uchem. V letopočtu
první písmeno „i“ užito namísto jedničky. První 
a třetí písmeno „x“ je fragmentární (z třetího jen 
dolní polovina). Ve slově „fecit“ odpadlo při výrobě 
písmeno „e“, ve slově „magister“ písmeno „r“ (zbyl
jen vlasový výběžek). Pod nápisem tři reliéfy: pod 
začátkem nápisu výjev Zvěstování, vpravo stojící 
anděl s veraikonem (rouškou s obličejem Krista), 
dále vpravo Pieta. Věnec oddělen oblounkem.
Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektro-
motorem.

zvon sv. vácLav

Datace: 1972
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Květa Manoušková, 
Praha-Zbraslav
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 66,8 cm, celk. výš. 64,3 cm, hl. 52,2 cm, 
tl. věnce 4,6 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře pás o čtyřech 
řadách střídajících se kuliček a čtyřbokých jehlanů 
(jakoby složený ze cvoků). Na boku reliéf sv. Václava
s praporcem v pravici a štítem s orlicí, který přidržuje 
levicí, kruhová svatozář. Pod reliéfem nápis v 2 řádcích:
„NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM
NI BUDOUCÍM“
Na protější straně nápis:
SVRATKA L. P. 1972
Nad věncem nápis v 2 řádcích (menším písmem):
ULILI RUDOLF A KVĚTA MANOUŠKOVI
ZBRASLAV N. VLT.
Shora zvon (znak zvonaře), zdola květ (znak zvonařky). Na věnci zevnitř zlom.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

ŠeBOrOV
kaPLe

zvon 
Datace: po roce 1945
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
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ŠKrDLOViCe
kaPLe sv. cyriLa 
a metoděJe

zvon 

Rozměry: prům. 30 cm, celk. výš. 32 cm, hl. 24,5 cm, 
tl. věnce 2,2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 2000
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 52 cm, hm. 159 kg
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku šikmý kříž se silnými 
břevny. U paty kříže klečící sv. Václav (postava zprava, s pozdviže-
nýma rukama). Kříž překrývá větvoví, dole uprostřed štít s orlicí. 
U vrcholu kříže kapka. Na protější straně velký kříž s úzkými břevny.
Vprostřed na něj položen emblém Svatého roku 2000 (pět propo-
jených stylizovaných holubic, 
položených přes kříž na kulaté plaketě), v němž mezi rameny kříže vepsáno motto:
CHRISTUS HERI HODIE SEMPER
[Kristus včera, dnes, na věky]
Od vodorovného břevna kříže splývá draperie, nad břevnem po stranách emblému nápis (jako
dělicí znaménko užita  kosočtverečná hlava hřebu):
IUBILAEUM --- A  D 2000
[Jubileum léta Páně 2000]
Na horním konci svislého břevna trojlist z tří kapek, na dolním konci kapka. Pod koncem pravého 
ramene zvonařská značka. Na věnci nápis (jako dělicí znaménka užity  kosočtverečné hlavy hřebu):
ZVON VĚNOVANÝ OBČANY ŠKRDLOVIC  KE CTI SVATÉHO VÁCLAVA  V JUBILEJNÍM ROCE 2000
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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ŠKrDLOViCe

ŠPiNOV

hasičská zbroJnice

kaPLe Panny marie

zvon 

zvon 

Datace: 3. čtvrť 19. století
Výrobce: Kadovské železárny, Kadov (typ VIII)
Materiál: železo
Rozměry: prům. 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě železného pásu s dvěma otvory
nad sebou, zalitého do čepce. Pod horním okrajem linka,
mezera, linka. Věnec oddělen oblounkem.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko
(typ III)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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ŠtĚPÁNOV 
NAD sVrAtKOu
kosteL sv. Petra a PavLa

zvon sv. vácLav

zvon sv. voJtěch

Zvony jsou zavěšeny v samostatně stojící zděné zvonici.

Datace: 1948
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 83,3 cm, celk. výš. 72,9 cm, hl. 59,6 cm, 
tl. věnce 6,5 cm
Hlavní tón: h1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ L. P. 1948.
Na boku reliéf sv. Václava, stojícího, s praporcem a mečem 
v pochvě postaveném na špičce, který drží oběma rukama. 
Níže nápis:
SV. VÁCLAVE NEDEJ ZAHYNOUTI!
Na protější straně nápis v 3 řádcích:
HROZNÁ DRUHÁ VÁLKA VZALA,
LÁSKA LIDU OPĚT ZBUDOVALA
ZA FARÁŘE LUDVÍKA PEŠKA.
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1948
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 69 cm, celk. výš. 62,3 cm, hl. 47,9 cm, 
tl. věnce 5,4 cm
Hlavní tón: dis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ L. P. 1948.
Na boku sv. Vojtěch (stojící biskup, s berlou v levici a knihou
v pravici). Níže nápis:
SV. VOJTĚCHU, ORODUJ ZA NÁS!
Na věnci shora dvě linky.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektro-
motorem.
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zvon maria

hodinový cimbáL větší

hodinový cimbáL menší

Datace: 1924
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 55 cm, celk. výš. 54 cm, hl. 42,5 cm, tl. věnce
4 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Při horním okraji dvojice 
vavřínových věnců střídaných skupinou andělů. Na boku 
polopostava Madony s Ježíškem na levé ruce, oba s korunou
a kruhovou svatozáří. Níže nápis:
KU CTI A CHVÁLE BL. P. MARIE.
Věnec oddělen dvěma linkami. Na věnci na zadní straně nápis:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO 1924.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: přelom 20. a 21. století
Výrobce: neznámý (dodala firma Elekon z Vyškova)
Materiál: bronz
Rozměry: prům. 44 cm, celk. výš. 22 cm, hl. 19,2 cm,
tl. věnce 2,2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen v lucerně zvonice vedle menšího hodinového 
cimbálu.

Datace: přelom 20. a 21. století
Výrobce: neznámý (dodala firma Elekon z Vyškova)
Materiál: bronz
Rozměry: prům. 33 cm, celk. výš. 16,5 cm, hl. 14,7 cm,
tl. stěny 1,8 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen v lucerně zvonice vedle většího hodinového 
cimbálu.
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zvon sanktusník

hodinový cimbáL větší

Datace: 1993
Výrobce: Josef Tkadlec st., Halenkov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 40,6 cm, celk. výš. 38,5 cm, hl. 30,7 cm, tl. věnce 
2,8 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna kruhová (talířová). V horní části zvonu výzoba sklá-
daná z vertikálních zalomených a zprohýbaných motivů. V dolní
polovině nápis v 4 řádcích:
ULIL
JOSEF TKADLEC
HALENKOV
1993
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon v sanktusové vížce kostela.

ŠVAŘeC
kaPLe neJsvětěJší troJice

zvon 

zvon 

Datace: 1946–1950
Výrobce: Rudolf Perner, národní správa/podnik, České Budějovice-
Suché Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 34 cm, celk. výš. 33 cm, hl. 26,3 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: d3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na věnci shora dvě linky.
Zvon připsán suchovrbenské dílně podle shody žebra a celkového
ztvárnění.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1582
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 18 cm, hl. 11,6 cm, tl. věnce 1,1 cm
Hlavní tón: e4
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Popis: Koruna odstraněna. Na horním okraji dvojlinka. Níže kolem obvodu čtyři litery oddělované většími
mezerami: jako první  routa se zavinutými výběžky nahoru a dolů (v podobě paragrafu), po ní tři číslice
 5 8 2
Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje vysazená hladká obruba, shora zešikmení.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

tAsOV
kosteL sv. Petra a PavLa

zvon 

zvon 

Datace: 1483
Výrobce: Ondřej Žáček, Hradec Králové, a Jan st., Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 103,5 cm, hl. 79,5 cm, tl. věnce 7,6 cm
Hlavní tón: gis1
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 
a zdobenými řadou na sebe skládaných krokví, uzavřených 
v provazcích. Nahoře v trojicích linek nápis v gotické minuskule 
(jako dělicí znaménka užity  dvojité pětičetné rozety na kulatém
podkladu):
 anno  domini  m  cccc  octvagesimo  tercio  hec 
 campana  fvsa  est  per  magistrvm  andream  
dehradecz  yohanes  demezricz  aen
[Léta Páně tisícího čtyřstého osmdesátého třetího byl tento zvon ulit mistrem Ondřejem z Hradce. Jan
z Meziříčí. Amen]
Věnec oddělen dvojicí linek. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1555
Výrobce: velkomeziříčská dílna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 78 cm, hl. 57 cm, tl. věnce 6 cm
Hlavní tón: cis2
Popis: Koruna s šesti uchy, zdobenými dolů otevřeným 
trojpramenným pletencem sevřeným linkami, a uspořá-
danými na půdorysu kříže. Nahoře v dvojicích linek nápis 
kapitálou, dokončen volně v 2. řádku (jako dělicí znamén-
ka užity  routy se zavinutými výběžky nahoru a dolů, 
v podobě paragrafu,  routy položené na vodorovnou 
čárku, pod níž routa s výběžkem dolů – též podoba 
minuskulního písmene „z“):
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trHONiCe
kaPLe Panny marie

zvon 

zvon 

1 |  TENTO  ZWON  GEST  DIELAN  KECTI  AKCWALE  KPANVBOHV  SWOLANI 
KSLOWV  BOZIMV
2 |  LETA 1555 
[Tento zvon jest dělán ke cti a k chvále k Pánu Bohu, svolání k slovu Božímu. Léta 1555]
Pod letopočtem trojice symetrických vegetabilních motivů, dva dolní vztyčené, horní obrácený, všechny 
propojeny stonkem. Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Na čelní straně zvonu v dolní části svařená svislá trhlina.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1969
Výrobce: Gabriel Knos, Martinice u Velkého Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 46,5 cm, hl. 36 cm, tl. věnce 3,3 cm
Hlavní tón: gis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis, sevřený
shora nevýraznou linkou a zdola dvojicí linek:
ULIL G. KNOS V MARTINICÍCH U VEL. MEZIŘÍČÍ L. P. 1969.
Na boku nápis v 2 řádcích:
SVATÁ TROJICE
SMILUJ SE NAD NÁMI!
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1947
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 54 cm, celk. výš. 49,5 cm, hl. 40 cm, tl. věnce
3,7 cm
Hlavní tón: g2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Pod tím akant oplétaný kolem stonku tvořeného dvojlinkou. 
Na boku polopostava sv. Václava vystupující z oblaku, s prapor-
cem v pravici. Pod reliéfem nápis:
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SV. VÁCLAVE, NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM NI BUDOUCÍM!
Nad linkou oddělující věnec nápis:
KU CTI A CHVÁLE BOŽÍ VĚNOVALI FRANTIŠEK A FRANTIŠKA MLYNÁŘOVI Z TRHONIC L. P. 1947.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

tŘi stuDNĚ

uHŘÍNOV

kaPLe

kosteL Povýšení sv. kŘíŽe

Datace: konec 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 32 cm
Hlavní tón: b3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Pod horním
okrajem linka, mezera, linka. Věnec oddělen linkou,
mezerou, linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním
elektromotorem.

zvon 

zvon sv. Petr a PaveL

Datace: 1956
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 101 cm, celk. výš. 92 cm, hl. 77 cm, tl. věnce 
6,8 cm
Hlavní tón: fis1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji rozvilinový 
pás v linkách, pod ním nápis v linkách (volné místo vyplněno 
trojicí  drobných hvězdiček):
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BOHU K OSLAVĚ, DUŠÍM K MODLITBĚ, VLASTI K OZDOBĚ A SVĚTU KU POKOJI VĚNOVALI FARNÍCI  
Pod tím nápis:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Pod tím na boku nápis:
SV. PAVEL.
Na protější straně:
UHŘÍNOV L. P. 1956.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

zvon maria

zvon sv. cyriL a metoděJ

Datace: 1955
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 83,5 cm, celk. výš. 77,5 cm, hl. 63,8 cm, tl. 
věnce 6 cm
Hlavní tón: ais1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis, sevřený shora 
linkou a zdola dvojicí linek (za letopočtem větší mezera):
UHŘÍNOV L. P. 1955. ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Pod tím rozvilinový ornament. Na boku reliéf Panny Marie 
Immaculaty na oblaku s čtyřmi andělíčky, pod nohama srpek
Měsíce, kolem hlavy hvězdy. Níže nápis:
ZDRÁVAS MARIA.
Na protější straně reliéf Ukřižovaného. Níže nápis:
KŘÍŽ JE NAŠE SPÁSA
Věnec oddělen trojicí linek, prostřední silnější.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1955
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 66,5 cm, celk. výš. 62 cm, hl. 52,5 cm, 
tl. věnce 5 cm
Hlavní tón: cis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis, sevřený 
shora linkou a zdola dvojicí linek:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Pod tím girlandy s rozvilinami, střídané květem v orámo-
vání půlkruhů zakončených volutami. Na boku reliéf sv. 
Cyrila a Metoděje. Níže nápis:
SVATÍ CYRILE A METODĚJI ORODUJTE ZA NÁS.
Na protější straně nápis:
UHŘINOV L. P. 1955.
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.
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zvon sv. Josef

zvon sv. Jan nePomucký

Datace: 1955
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 62,3 cm, celk. výš. 58 cm, hl. 48,2 cm, 
tl. věnce 4,5 cm
Hlavní tón: dis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis, sevřený 
shora linkou a zdola dvojicí linek:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Pod tím girlandy s rozvilinami, střídané květem v orámová-
ní půlkruhů zakončených volutami. Na boku reliéf sv. Jose-
fa (čelně, s lilií v levici, před ním stojí Ježíšek). Níže nápis:
SVATÝ JOSEFE ORODUJ ZA UMÍRAJÍCÍ.
Na protější straně nápis:
UHŘINOV L. P. 1955.
Věnec oddělen trojicí linek, prostřední silnější.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1842
Výrobce: Karel Stecher, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37,5 cm, hl. 26 cm, tl. věnce 2,6 cm, hm. 44 kg
Hlavní tón: d3
Popis: Původní šestiuchá koruna nahrazena železnou korunou se 
základem, která je přišroubována k základně. Na horním okraji pás 
vztyčených palmet přesahujících na čepec. Níže v linkách nápis 
(začíná  ručičkou; před letopočtem, provedeným většími literami,
 tečka na střední linii):
 DEO FIERI FEEIT  1720.
[Zhotoven a dán Bohu. 1720]
Místo FECIT chybně FEEIT. Na boku tři reliéfy: sv. Jan Nepomucký (s křížem na levé ruce, v pravici palma, kolem 
hlavy kruh s pěti hvězdami), vpravo od něj Panna Maria Loretánská (Madona s Ježíškem na levé ruce, v plášti 
s řetězy, oba s korunami, paprsčité svatozáře), vpravo od ní oválný věnec z růží s nápisem v 4 řádcích:
Gegossen
bey Karl
Stecher, in
Brünn.
[Ulit u Karla Stechera v Brně]
V mezipolohách (po nápidsovou páskou) čtyřikrát feston s ženskou hlavou. Nad přechodem ve věnec obloun
sevřený linkami. Odsazení oddělené prožlabením. Na věnci v linkách nápis (začíná  ručičkou):
 RENOVARI . CVRAVIT . IOAN . NEPOMVCENVS . KASCHTIL . HVIVS ECCLESIAE . LOCALIS . PASTOR
[Dal obnovit (= přelít) Jan Nepomucký Kaštil, farář tohoto místního kostela]
Nápis obsahuje chronogram 1842 (větší písmena, zde tučně). Písmeno I ve slově IOAN nakoso.
Nápisová páska nahoře obsahuje začátek nápisu ze zvonu, jenž visel v kapli Sv. Jana Nepomuckého v Měříně 
(zrušené roku 1791), pak byl přenesen do Uhřínova a roku 1842 přelit, přičemž byly převzaty také oba původní 
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zvon

zvon

reliéfy. Chronogram v latinském nápisu původního zvonu, zmiňujícím donátora měřínského děkana
Jakuba Felixe Pachera, vycházel na rok 1731, odpovídající datu zbudování kaple. Rok 1720 na přeli-
tém zvonu vychází zřejmě z mylné interpretace původního chronogramu nebo se pojí k roku vyhoře-
ní uhřínovského kostela.
Zvon v minulosti pukl a byl svařen (trhlina byla na věnci u konce nápisu).
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

ujčOV

ÚjezD

kaPLe sv. františka z assisi

kaPLe Panny marie kráLovny

Datace: 1922
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 45,7 cm, celk. výš. 42 cm, hl. 33,6 cm, tl. věnce
3,6 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO 1922.
Pod tím široký třívrstvý kružbový ornament s horní dvojlinkou
a se zavěšenými hroty (střídavě tři větší a dva menší). Na boku
nápis v 2 řádcích:
DAROVALI STAROUSEDLÍCI
Z UJČOVA R. 1922.
Věnec oddělen trojicí linek, prostřední silnější. Pod oblinou věnce a nad dolním okrajem po oblounu.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 2001
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 52 cm
Hlavní tón: neměřen
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Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji linka a oválné 
kartušky, mezi nimiž rozviliny. Na boku na zvýšené ploše nápis 
v 3 řádcích:
PANNA
MARIA
BOLESTNÁ
Na protější straně nápis v 2 řádcích:
50
ŽĎAS
Druhý řádek proveden jako logo podniku. Věnec oddělen linkou. 
Na věnci na čelní straně na zvýšené ploše nápis:
L. P. 2001
Z protější strany nápis:
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon elektromotorem, převod ojnicí.

zvon

zvon

VAtÍN
kaPLe Panny marie sedmiboLestnÉ

Datace: 1918–1920
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 42 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji nápis do
hloubky:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon elektromotorem, 
převod ojnicí.

Datace: 2008
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 45,5 cm, celk. výš. 44 cm, hl. 34 cm, tl. věnce 3,2 cm
Hlavní tón: f3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách prázdná nápisová páska. 
Na boku nápis v 4 řádcích:
MARIA
POČATÁ BEZ POSKVRNY
PRVOTNÍHO HŘÍCHU
ORODUJ ZA NÁS,
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VĚCOV
hasičská zbroJnice

KTEŘÍ SE K TOBĚ UTÍKÁME
Na protější straně pod polovinou výšky nápis:
VATÍN 2008
Věnec oddělen třemi linkami. Na věnci nápis:
ŽĎAS
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

zvon

zvon

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 44 cm, hl. 31 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: dis3
Popis: Bez koruny. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1845
Výrobce: Karel Stecher, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 36,8 cm, hl. 26,2 cm, tl. věnce 2,7 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže. Nahoře pás ornamentu (vztyčený rostlinný 
motiv), níže prázdná nápisová páska v linkách (horní výraznější), 
níže festony. Na boku reliéf sv. Barbory s kalichem v pozdvižené 
levici, v pravici palma. Na protější straně reliéf sv. Jana Křtitele 
(světec s paprsčitou svatozáří, s holí s křížem v pravici, levice drží 
o tělo opřenou knihu). Vlevo od světce (vsazený mezi festony) 
oválný věnec z růží s nápisem v 4 řádcích:
Gegossen
bey Karl
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Stecher, in
Brünn.
[Ulit u Karla Stechera v Brně]
Vpravo od světce oválný věnec z růží s letopočtem:
1845
Věnec oddělen prožlabenou lištou, oblounem, linkou.
Přes horní okraj obdélník žlutou barvou z rekvizice.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

VĚCOV

VĚCOV

obecní úŘad

dŘevěná zvonička

zvon

zvon

Datace: 1919
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 49,5 cm, celk. výš. 45 cm, hl. 36 cm, tl. věnce 2,9 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji nápis (do hloubky):
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO.
Na boku nápis (do hloubky):
1919.
Zvon údajně pochází z Odrance. Nezavěšen. Uložen na obecním úřadě.

Datace: 2. polovina 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 12 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Bez výzdoby.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvonička v západní části obce u silnice na Odranec.
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VĚCHNOV

VeLKÁ BÍteŠ

kaPLe sv. antonína PaduánskÉho

kosteL sv. Jana kŘtiteLe

zvon sv. antonín

zvon veLký (sova)

Datace: 1969
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Gabriel Knos, Letovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 70 cm, celk. výš. 66 cm, hl. 51 cm, tl. věnce 4,4 cm
Hlavní tón: cis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL V LETOVICÍCH – R. MANOUŠEK – G. KNOS.
Pod tím rozvilinový ornament. Na boku nápis v 4 řádcích:
AŤ ZVON ZNÍ
JAKO HLAS DOMOVA
VĚNUJÍ
OBČANÉ Z VĚCHNOVA
Na protější straně nápis v 4 řádcích:
K CHVÁLE OTCE
I SYNA I DUCHA SVATÉHO
K POCTĚ SVĚTCE
ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO
Pod tím, na přechodu ve věnec, nápis (letopočet menší):
V ROCE VÍRY CYRILO – METODĚJSKÉ 1969.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Zvony zavěšeny ve věži kostela a v samostatně stojící vstupní 
bráně (zvonici).

Datace: 1503
Výrobce: Jeroným Haubic, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 141,5 cm, hl. 105 cm, tl. věnce 11,8–11,9 cm
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Hlavní tón: dis1
Popis: Koruna s šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže a ozdo-
benými dolů otevřeným, trojpramenným řetězovitým pletencem 
složeným z málo utažených pramenů, sevřeným v tenkých linkách. 
Od středního sloupku čtyři krátká žebérka. Kolem základu koruny 
tenká linka. Nahoře dvouřádkový nápis gotickou minuskulou, ohra-
ničený shora a zdola dvojicí linek a dělený dvojicí linek (jako dělicí 
znaménka užity  routy se zavinutými rostlinnými výběžky nahoru 
a dolů, v podobě paragrafu):
1 |  hoc  opvs  fvndatv  est  in  honore  domini  
nostri  iesv  cristi  et  beate  marie  virginis  et  sancti 
 iohannis
2 |  ewangeliste  regina  celi  letare a qvia  qvem  mervisti  portare a resvrexit  sicvt 
dixit a ora  prnobis  devm  xvC iiiO

[Toto dílo bylo darováno ke cti našeho Pána Ježíše Krista a blahoslavené Marie Panny a svatého Jana Evan-
gelisty. Raduj se, Královno nebeská, aleluja, neboť ten, jehož jsi nosila, aleluja, vstal z mrtvých, jak řekl, 
aleluja, pros za nás u Boha. Patnáctistého třetího]
Nápis začíná pod nepárovým uchem. Stovky v letopočtu jsou označeny římskou číslicí „c“ v horním indexu
 (xvC = patnáct set). Vpravo nahoře u slova „fvndatv“ zkracovací čárka. Na boku pod začátkem nápisu reliéf 
Kalvárie: Kristus na kříži s krátkým horním břevnem, bederní rouška s konci do stran, vlevo od kříže Panna 
Maria, vpravo sv. Jan Evangelista, u prsou drží postavenou knihu, oba s kruhovými svatozářemi s kratšími 
vnitřními paprsky, výjev umístěn na společném kamenitém terénu. Pod Kalvárií nápis raně humanistickou 
kapitálou (jako dělicí znaménka užity  kroužky na střední linii):
 PAVL  SOWA  MARCINE  WIDRA 
[Pavel Sova, Martin Vydra]
Věnec oddělen oblounkem na liště. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zvon připsán Jeronýmu Haubicovi na základě doby vzniku, shody písma, reliéfů a celkového ztvárnění.
Zavěšen na dubové hlavě (vyřezán letopočet 1754). Srdce zdobeno puncy a hvězdičkami. Ruční zvonění.
Zvon v samostatně stojící vstupní bráně (zvonici).

zvon maria
Datace: 1568
Výrobce: Václav Konvář, Velká Bíteš
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 134 cm, hl. 95,5 cm, tl. věnce 11,9–12,1 cm
Hlavní tón: fis1
Popis: Koruna s šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže. 
Ucha obdélného profilu s pravoúhle vyříznutými nárožími, mají 
šikmé patky (ze čtyř stran). Na čelní straně uch (po okrajích linky)
zalamovaná páska s vloženými trojlisty, na pásce nápis kapitálou 
(části nezřetelné):
[VER / BVM] / DOM / INI / MAN / ET / INET / [ERN / VM]
[Slovo Páně zůstává na věky]
Nahoře dvouřádkový nápis kapitálou, sevřený shora dvojicí linek 
a zdola linkou a dělený linkou (jako dělicí znaménka užity  lilie
a  ležatá podkova):
1 |  LETA  PANIE  1568 TENTO ZWON GEST SLIT ODWACLAWA KONWARZE  Z WELIKE BYTESSE 
ZA PRIMASA P
2 |  ROKOPA KAMASA WAWRZINCE WIDRI BILKA FAVSKA RVZKA TRZETIHO  HAWLA  MICHALA 
PILNIHO  
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zvon svatý kŘíŽ

zvon PoLedník

[Léta Páně 1568 tento zvon jest slit od Václava Konváře z Veliké Bíteše za primasa Prokopa Kamasa,
Vavřince Vydry, Bílka Fouska, Růžka Třetího, Havla, Michala Pilnýho]
Pod nápisem na tenké lince zavěšené mírně lomené obloučky s liliemi. Na boku Madona s Ježíškem 
(držícím říšské jablko), velmi vysokého reliéfu (vystupuje 4 cm), esovitě prohnutá, s korunkou, výrazné 
záhyby draperie. Na protější straně reliéf Ukřižovaného: kříž z osekaných kmenů, u paty kříže lebka a pod 
ní terén (skalisko), obličej Krista nejasný, nad hlavou umístěna prohnutá tabulka s písmeny INRI. Korpus 
vysoce plastický (vystupuje 2,5 cm), za nohama a rukama mezery, kontrastuje se zcela plochým křížem.
Věnec oddělen oblounem. Nad dolní hladkou obrubou je linka a vztyčené obloučky s liliemi (jako nahoře
pod nápisem).
Zavěšen na dubové hlavě. Srdce zdobeno monogramy a křížky. Ruční zvonění.
Zvon ve věži kostela.

Datace: 1505
Výrobce: Jeroným Haubic, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 127 cm, hl. 88,5 cm, tl. věnce 9,5 cm
Hlavní tón: e1
Popis: Koruna s šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 
a ozdobenými dolů otevřeným, trojpramenným řetězovitým 
pletencem složeným z málo utažených pramenů, sevřeným 
v linkách. Boční ucha na spodní části bez pletence. Od střed-
ního sloupku šest výrazných žebérek vybíhajících až na kraj 
základu koruny. Kolem základu koruny tenká linka. Nahoře 
v dvojicích linek nápis gotickou minuskulou (jako dělicí zna-
ménka užity  rozvilinky různého tvaru a  routy s otvorem 
vprostřed):
regina  celi  letare  alla  qvia  qvem  mervisti  portare  alla  resvrxit  sicvt  dixit  
alla  ora  pronobis  devm  alle  domine  nate 
[Raduj se, Královno nebeská, aleluja / neboť ten, jehož jsi nosila, aleluja / vstal z mrtvých, jak řekl, aleluja
/ pros za nás u Boha. Aleluja, Pane, zrozený…]
Na boku reliéf Ukřižování: na skalisku vztyčený kříž, nad hlavou Krista tabulka, draperie s cípy do stran, 
vlevo Panna Maria se sepjatýma rukama, vpravo sv. Jan Evangelista s pravou rukou na srdci (při rameni), 
otáčí se k divákovi. Pod reliéfem letopočet:
1505
Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zvon připsán Jeronýmu Haubicovi na základě doby vzniku, shody písma, reliéfů a celkového ztvárnění.
Zavěšen na dubové hlavě. Na srdci monogramy IHS a MARIA a datum 1812. Ruční zvonění.
Zvon ve věži kostela.

Datace: 4. čtvrť 15. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 99 cm, hl. 70,5 cm, tl. věnce 7,6–7,7 cm
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Hlavní tón: a1
Popis: Koruna s šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 
a zdobenými nahoru otevřeným trojpramenným pletencem. 
Ucha jsou širší, než je jejich tloušťka, zezadu jsou oblá. Čelní 
ucha mají ohyb pod polovinou výšky. Od středního sloupku čtyři 
kraťoučké ale při sloupku vysoké výběhy. Kolem základu koruny 
tenká linka. Nahoře v dvojicích linek nápis gotickou minuskulou 
(jako dělicí znaménka užity  kříž s rozeklanými konci ramen, 
 lilie a  srpek měsíce proklatý šípem hrotem vzhůru):
 o  rex  glorie  xpe  veni  cvm  pace  lvcas  
marcvs  iohannes  mathevs  caspar  malthisar  melchior 
 amen
[Ó, králi slávy, Kriste, přijď v pokoji. Lukáš, Marek, Jan, Matouš. 
Kašpar, Baltazar, Melichar. Amen]
Na boku korpus Krista bez kříže, po stranách (v úrovni stehenních 
partií) symboly evangelistů, s mluvícími páskami: vlevo anděl 
(sv. Matouš), vpravo okřídlený lev (sv. Marek). Na protější straně 
totožný korpus Krista, vlevo od něj býk (sv. Lukáš), vpravo orel (sv. Jan). V nečitelných páskách jsou snad jména
evangelistů. V mezipolohách shodné reliéfy trůnící korunované Madony s Ježíškem na levém koleni, po stra-
nách andělé nesoucí trůn (modelováno podle gotické sochy). Věnec oddělen linkou. Nad dolním okrajem dvě
linky.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Zvon ve věži kostela.

zvon umíráček

Datace: 1961
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 45 cm, hl. 34,8 cm, tl. věnce 3,2–3,5 cm
Hlavní tón: ais2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis sevřený 
shora linkou a zdola dvojicí linek:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Pod tím akant oplétaný kolem stonku tvořeného 
dvojlinkou. Na boku nápis v 2 řádcích:
„BLAHOSLAVENÍ MRTVÍ, KTEŘÍ UMÍRAJÍ V PÁNU“
ZJEV: 14, 13. L. P. 1961.
První jednička v letopočtu pokácena, že se dotýká P. 
Na protější straně nápis:
VELKÁ BÍTEŠ
Věnec oddělen silnější linkou sevřenou dvěma slabšími 
linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v samostatně stojící vstupní bráně (zvonici).
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hodinový cimbáL

VeLKÁ BÍteŠ

VeLKÁ LOseNiCe

radnice

kosteL sv. Jakuba staršího

Datace: 1779
Výrobce: Libor Martinů, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 52,3 cm, celk. výš. cca 21 cm, hl. 20 cm, 
tl. věnce 3,3 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. Bez koruny, 
v horní části kuželové trny. Nahoře v linkách nápis (začíná 
 ručičkou):
 LIBORIVS MARTINV IN BRINN 1779
[Libor Martinů v Brně 1779]
Věnec oddělen linkou, oblounem, linkou, prožlabenou lištou, linkou. Pod 
oblinou věnce linka. Kolem dolního okraje úzká hladká obruba.
Zavěšen v hodinové věži radnice.

zvon
Datace: 1622
Výrobce: Lukáš Gleixner, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 102 cm, celk. výš. 95 cm, hl. 70 cm, tl. věnce 
8,5 cm
Hlavní tón: gis1
Popis: Koruna s šesti uchy, zdobenými kosmými pásky (naznaču-
jícími provazec) mezi okrajovými lištami a uspořádanými na pů-
dorysu kříže. Nahoře linka, v linkách pás s antickými múzami 
v podobě dětí v arkádách, na lince zavěšený pás trojúhelných 
akantových lístků. Ze sady celkem devíti múz, od norimberského 
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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 7 řádcích:
DIESE GLOCKEN WAR IM FEVER
VERDORBEN ANNO 1621 DEN 7.
APRIL IST WIDER ZV GOTTES LOB
VND DER KIRCHEN ZV GROSLOSNITZ
GETLICHEN GEBRAVCH AVFS NEW
GEGOSSEN WORDEN DVRCH LVCAS
GLEIXNER IN IGLAW ANNO 1622.
[Tento zvon byl zničen požárem 7. dubna roku 1621 a roku 1622 byl znovu ulit Lukášem Gleixnerem v Jihlavě
k chvále Boží a k Božím službám v kostele ve Velké Losenici]
Na protější straně nápis v 2 řádcích (AE spojené):
ESAIAE. XL.
DAS WORT VNSERS GOTTES BLEIBET EWIGLICH
[Izaiáš 40. Slovo našeho Pána zůstává na věky] (Iz 40,8)
Pod tím v kruhovém vavřínovém věnci reliéf Nejsvětější Trojice: na oblacích polopostavy Krista s říšským 
jablkem a Boha otce s korunou a žezlem, pod nimi holubice Ducha Svatého v orámování paprsky. Níže nápis:
PAROCH. IOHAN. HEINICK
[Farář Jan Heinick]
Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

zvon maria

Datace: 1971
Výrobce: Rudolf Manoušek ml. a Květa Manoušková, Praha-Zbraslav
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 77,5 cm, celk. výš. 77 cm, hl. 62 cm, tl. věnce 6,5 cm
Hlavní tón: h1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách pás útvarů s výběžky,
připomínající neuronální síť. Na boku reliéf Panny Marie Assumpty, 
s korunou, stojící na zeměkouli ovíjené hadem. Níže nápis v 3 řádcích:
KDYKOLI ZAZNÍ TOHOTO ZVONU HLAS
VŽDY POZDRAVUJEM TĚ MARIA
MATKO RAJSKÝCH KRÁS.
Na protější straně nápis v 3 řádcích (třetí řádek o něco níže, menším
písmem):
DARUJÍ OBČANÉ FARNOSTI
VELKÉ LOSENICE
VYSVĚCEN L. P. 1971
Níže pod tím, na přechodu ve věnec nápis v 2 řádcích:
ULILI RUDOLF A KVĚTA MANOUŠKOVI
VE ZBRASLAVI N. VLT.
Shora v ose textu umístěn malý reliéf zvonu.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
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zvon sv. ProkoP

hodinový cimbáL větší

hodinový cimbáL menší

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 58 cm, celk. výš. 16,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Nad dolní hladkou obrubou linka.
Zavěšen v okně věže vedle menšího hodinového cimbálu.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 39 cm, celk. výš. 11 cm, hl. 10 cm, tl. stěny 0,9 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Nad dolní hladkou 
obrubou linka.
Zavěšen v okně věže vedle většího hodinového cimbálu.

VeLKÁ LOseNiCe
vstuPní hŘbitovní brána

Datace: 1923
Výrobce: Karel Šilhavý, Pardubice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 43 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji čtyři
linky. Na boku reliéf sv. Prokopa jako mnicha s berlou
v levici, při jejím dolním konci čert. Po stranách nápis 
v 3 řádcích (třetí řádek o něco níže):
SVATÝ --- PROKOPE
U BOHA --- SE PŘIMLOUVEJ
LETA PÁNĚ --- 1923.
Na protější straně v polovině výšky nápis v 2 řádcích:
[…]
[…] Šilhavý zvonárna Pardubice
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Věnec oddělen třemi linkami. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Pro nepřístupnost zvonu nemohla být provedena kompletní dokumentace.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Zvon ve vížce vstupní brány do areálu kostela se hřbitovem.

VeLKÁ LOseNiCe

VeLKÉ jANOViCe

zvonička u kosteLa

kaPLe Panny marie LurdskÉ

zvon

zvon

Datace: 2009
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 21,5 cm, hl. 18,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na boku nápis 
v 3 řádcích:
AVE
MARIA
2009
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 49 cm, celk. výš. 47,7 cm, hl. 38,2 cm, 
tl. věnce 3,6 cm
Hlavní tón: g2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis 
(text při spodní lince):
ULIL R. MANOUŠEK A SPOL. V BRNĚ.
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VeLKÉ MeziŘÍčÍ
 kosteL sv. mikuLáše

zvon sv. mikuLáš

Pod tím akant oplétaný kolem stonku tvořeného dvojlinkou. Na boku reliéf Panny Marie Assumpty, 
korunované, se sepjatýma rukama, na oblaku, stojící na srpku Měsíce, kolem hlavy svatozář s hvězdami 
po obvodu. Pod reliéfem nápis:
SVATÁ MARIA ORODUJ ZA NÁS!
Na protější straně (v téže úrovni nad věncem) nápis:
ULIT L P. 1946 PRO VELKE JANOVICE.
Na věnci shora linka.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1969
Výrobce: Gabriel Knos a Rudolf Manoušek ml., Martinice 
u Velkého Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 155 cm, celk. výš. 141 cm, hl. 116,5 cm, 
tl. věnce 11,1 cm, hm. 2 090 kg
Hlavní tón: c1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji pás 
s mnoha drobnými reliéfy (motivy z dějin Velkomeziříčska): 
lipový list, smrkový les, hrad, erb s křídlem, rostlina, pluh, ovce,
obdélník s jménem místa, letopočtem 1197 a péřovou korunou,
pohled na město s kostelem, váhy, šibenice, ležící lev se svatozáří, erb se zavinutou střelou, loukoťové 
kolo, tabulka s písmeny, brk, pečeť, zvon, znaky, znaky řemesel, erby, písmena, křížky, kříž, ležící meč, 
pečeť, znak s leknem, razítka, model sluneční soustavy, zatopené domy, symboly řemesel, pták, znak 
spojených cechů (?), paragraf, kola poháněná řemenicí, znaky, notová osnova, divadelní maska, symbol 
lékárny, hasičská helma (?), vlak, kniha, sova, erby, blesk, ležící vrtule, meč hrotem dolů, helma s lipovou 
ratolestí, křížky, československý lev. Na čelní straně v přerušení jednoduchý kříž, pod nímž na boku reliéf 
sv. Mikuláše jako biskupa s berlou v levici, v pravici na knize tři jablka. Níže nápis v 5 řádcích:
SVATÉMU MIKULÁŠI
SVÉMU PATRONU
VĚNUJE FARNOST
VELKOMEZIŘÍČSKÁ
L. P. 1969
Na protější straně nahoře pod pásem nápis:
LIL G. KNOS R. MANOUŠEK V MARTINICÍCH U VEL. MEZIŘÍČÍ.
Níže, nad věncem, autorská značka Oldřicha Drahotušského (kruh s vertikální příčkou – do písmene O
vloženo písmeno D). Nad oblinou věnce linka.
Autorem výzdoby je akad. soch. Oldřich Drahotušský.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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zvon sv. cyriL a metoděJ

zvon maria

Datace: 1969
Výrobce: Gabriel Knos a Rudolf Manoušek ml., Martinice 
u Velkého Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 127 cm, celk. výš. 118 cm, hl. 96 cm, 
tl. věnce 9 cm, hm. 1 150 kg
Hlavní tón: es1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji pás 
s drobnými reliéfy zvířat, ptactva a hmyzu (fauna regionu). 
Nad pásem nápis (drobným písmem):
LIL G. KNOS A R. MANOUŠEK V MARTINICÍCH U VEL. MEZIŘÍČÍ
Na boku na čelní straně otevřená kniha, na listech letopočty
869 a 1969, kolem dvojramenné kříže a stylizované lipové 
větévky. Po stranách nápis:
CYRIL A METOD --- KÁZALI NÁM SPÁSU
Níže nápis v 6 řádcích:
NEZHYNE ROD
JENŽ VĚŘIT
NEUSTANE
DĚDICTVÍ OTCŮ
ZACHOVEJ NÁM
PANE
Na zadní straně nápis v 4 řádcích:
K 1100. VÝROČÍ
SV. CYRILA
ZBUDOVALA FARNOST
VELKOMEZIŘÍČSKÁ
Pod tím autorská značka Oldřicha Drahotušského (kruh s vertikální příčkou – do písmene O vloženo 
písmeno D).
Věnec oddělen linkou.
Autorem výzdoby je akad. soch. Oldřich Drahotušský.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1969
Výrobce: Gabriel Knos a Rudolf Manoušek ml., Martinice u Velkého Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 112,5 cm, celk. výš. 108 cm, tl. věnce 8 cm, hm. 850 kg
Hlavní tón: f1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji pás s rostlinnými motivy (listy a květy – flora regionu).
Na boku hlava Panny Marie se zahalenými vlasy. Kolem oválný opis (první tři slova vrchem, druhá tři 
slova spodem):
MARIA, POMOCNICE KŘESŤANŮ ORODUJ ZA NÁS.
Pod reliéfem autorská značka Oldřicha Drahotušského (kruh s vertikální příčkou – do písmene O vloženo 
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zvon sv. Josef

písmeno D). Na protější straně nápis v 5 řádcích (třetí až pátý řádek
o něco níže, větším písmem; pátý 
řádek zarovnán napravo):
LIL G. KNOS – R. MANOUŠEK
V MARTINICÍCH U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
ZBUDOVALA FARNOST
VELKOMEZIŘÍČSKÁ
L. P. 1969
Věnec oddělen linkou.
Autorem výzdoby je akad. soch. Oldřich Drahotušský.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1969
Výrobce: Gabriel Knos a Rudolf Manoušek ml., Martinice 
u Velkého Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 95,7 cm, celk. výš. 89,5 cm, tl. věnce
6,8–6,9 cm, hm. 550 kg
Hlavní tón: as1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji devět 
znaků místních firem a podniků (Místní hospodářství, 
Motorpal, Strojírny nákupních podniků, Svit, Kablo, Energetic-
ké závody, Mlékárna, Alpa, Agropodnik), propojovaných perlo-
vcem, po trojicích perel střídáno pětilaločným listem. V přeru-
šení na zadní straně československý lev, pod ním obdélník 
s péřovou korunou rozdělenou mečem, na jehož levém konci 
hákový kříž, v rozích letopočet 1938, v protějších rozích 1945 
(nahoře a dole po dvojici čísel). Na boku reliéf sv. Josefa s holí 
v levici, loktem se opírajícího o pracovní stůl. Nad reliéfem 
nápis:
SVATÝ JOSEFE, ZÁŠTITO RODIN ORODUJ ZA NÁS.
Pod reliéfem nápis:
SÁM BŮH DAL TI POD OCHRANU
SYNÁČKA A SVATOU PANNU
Na protější straně nad přechodem ve věnec nápis:
LIL G. KNOS – R. MANOUŠEK V MARTINICÍCH U VEL. MEZIŘÍČÍ
L. P. 1969.
Nad oblinou věnce linka.
Autorem výzdoby je akad. soch. Oldřich Drahotušský.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektro-
motorem.
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zvon sv. františek

zvon umíráček

Datace: 1791
Výrobce: František Vaněk, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 59,5 cm, celk. výš. 56,5 cm, tl. věnce 5,3 cm, 
hm. 127 kg
Hlavní tón: g2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (s malými patkami) 
uspořádanými na půdorysu kříže. Levé párové ucho (nad konci 
nápisů) uraženo. Mezi uchy žebérka. Na horním okraji zlom. 
Při horním okraji dvojice linek, shora vztyčený ornament s rokajemi, 
vespod na slabší lince zavěšený rozvilinový ornament s rokajemi
a květy. Na boku polopostava Madony s Ježíškem na pravé ruce, na oblaku, po stranách dole po 
šalvějovém listu. Níže nápis v 5 řádcích (začíná  ručičkou a končí  květem):
 TENTO ZWON SLŸT GEST
KECTI A CHWALE BLAHOSLAWENE
PANNŸ MARŸE. ZAPVLMISTRA
PANA JANNA BAPTISTA DELINZ.
ANNO 1791 
[Tento zvon slit jest ke cti a chvále blahoslavené Panny Marie za pulmistra pana Jana Křtitele Delinče
roku 1791]
Na protější straně reliéf Ukřižovaného, kříž stojí na pahorku, po stranách dole po šalvějovém listu.
Věnec oddělen oblounem sevřeným linkami. Pod oblinou věnce linka. Nad dolní hladkou obrubou 
nápis (začíná  ručičkou a končí  květem):
 FRANZ WANIECK PŘELIL MNIE WGIHLAWIE 
[František Vaněk přelil mě v Jihlavě]
Na boku nápis z rekvizice žlutou barvou: MESERITSCH – GROSS MESERITSCH / GEMEINDE / OBEC / 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ – VELKÉ MEZIŘÍČÍ.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1706
Výrobce: brněnská dílna (Jan Křtitel Melák?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 38 cm, hl. 27,7 cm, tl. věnce 2,5 cm, 
hm. 33 kg
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádanými 
na půdorysu kříže. Na horním okraji vztyčený ornament 
s liliemi a trojdílnými listy propojenými obloučky. Pod 
ním v linkách nápis (začíná  ručičkou; pokračuje na 
věnci):
 SANCTA MARIA ORA PRONOBIS.
Zavěšený ornament: obloučky s malými a velkými liliovi-
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hodinový cimbáL

zvon k odbíJení hodin

tými výběžky. Na boku korunovaná Madona s Ježíškem na levé ruce, v pravici žezlo, kolem mandorlovitá
svatozář (u terénu useklá). Věnec oddělen třemi linkami. Na věnci v linkách nápis (začíná  ručičkou; 
AE spojené):
 PECATORIBUS NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ANNO 1706.
[Svatá Maria, pros za nás, hříšníky, teď i v hodinu naší smrti. Roku 1706]
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1813
Výrobce: Klement Stecher
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 73 cm, hl. cca 33 cm, tl. věnce 4,5–4,8 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. Koruna s šesti 
nezdobenými uchy uspořádanými na půdorysu kříže. Na 
horním okraji zlom. Vztyčený vegetabilní ornament, linka, na obloučcích střídavě zavěšené listy 
a hrozny. Na boku reliéf se smrtkou s kosou v pravici, levice se opírá o podstavec s vázou, na válcovém
dříku podstavce nápis v 4 řádcích:
HODIE
MIHI
CRAS
TIBI
[Dnes mně, zítra tobě]
Na protější straně kruhová zvonařská značka: uprostřed zvon se srdcem, opis vymezený linkami 
(začíná vpravo nahoře; jako dělicí znaménka užity  tečky na střední linii):
 CLEMENS STECHER IN BRINN  MDCCCXIII
[Klement Stecher v Brně 1813]
Věnec oddělen oblounem mezi prožlabenými lištami. Na věnci vztyčený akant.
Zavěšen v lucerně věže ve funkci většího hodinového cimbálu.

Datace: 1846
Výrobce: Josef Hilzer, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 35,8 cm, hl. 26 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách
nápis (tečka vysunuta na střední linii):
GEGOSSEN V IOSEPH HILZER IN IGLAU A. 1846
[Ulit Josefem Hilzerem v Jihlavě roku 1846]
Shora i vespod rozvilinový ornament s květy. Na boku 
reliéf sv. Josefa s Ježíškem na pravé ruce, oba s paprsčitou
svatozáří. Na protější straně reliéf Ukřižovaného, kříž na 
pahorku, v patě kříže lebka. Věnec oddělen oblounem
sevřeným linkami.
Zavěšen v lucerně věže ve funkci menšího hodinového cimbálu.
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zvon sanktusník

zvon

Datace: 1969
Výrobce: Gabriel Knos a Rudolf Manoušek ml., Martinice 
u Velkého Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách prázdná 
nápisová páska. Na boku nápis v 2 řádcích:
[…] [S]VOLÁ[VÁM]
JEŽÍŠ JOSEF MARIA […]
Věnec oddělen linkou.
Pro nepřístupnost nemohl být zvon blíže dokumentován.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v sanktusové vížce.

Datace: 1969
Výrobce: Gabriel Knos a Rudolf Manoušek ml.,
Martinice u Velkého Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 159 cm, celk. výš. 145 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním 
okraji pás s mnoha drobnými reliéfy (dějiny 
Velkomeziříčska): lipový list, smrkový les, hrad,
 erb s křídlem, rostlina, pluh, ovce, ?, ležící lev 
se svatozáří, erb se zavinutou střelou, loukoťové 
kolo, tabulka s písmeny, brk, pečeť, zvon, znaky, 
znaky řemesel, erby, písmena, křížky, kříž, ležící 
meč, pečeť, znak s leknem, razítka, model sluneč-
ní soustavy, zatopené domy, symboly řemesel, 
pták, znak spojených cechů (?), paragraf, kola 

poháněná řemenicí, znaky, notová osnova, divadelní maska, symbol lékárny, hasičská helma (?), vlak, 
kniha, sova, erby, blesk, ležící vrtule, meč hrotem dolů, helma s lipovou ratolestí, křížky, 
československý lev. Na čelní straně vsazen nápis uspořádaný do 4 řádků:
LIL G. KNOS – R. M
ANOUŠEK V MA
RTINICÍCH U VEL
KÉHO MEZIŘÍCÍ
Pod tím na boku sv. Mikuláš jako biskup s berlou v levici, v pravici na knize tři jablka. Níže nápis 
v 5 řádcích (poslední řádek o něco níže):
SVATÉMU MIKULÁŠI,
SVÉMU PATRONU,
VĚNUJE FARNOST
VELKOMEZIŘÍČSKÁ
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zvon

zvon (inv. č. h 1553, PŘír. č. 195/73)

VeLKÉ MeziŘÍčÍ

VePŘOVÁ

muzeum

kaPLe

Datace: 1726
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37,2 cm, celk. výš. 32,8 cm, hl. 21 cm, tl. věnce 2,7 cm
Hlavní tón: e3
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádanými na půdorysu
kříže. Nahoře v linkách nápis:
1726
Věnec oddělen dvěma linkami. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zvon má dubovou hlavu. Původně visel na průčelí radnice, používán 
údajně také při konání poprav. Vystaven v expozici muzea.

Datace: 1977
Výrobce: rodina Manouškova, Praha-Zbraslav
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 42 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji 
ornamentální pás s úzkými listy. Pod tím nápis:
ZDRÁVAS MARIA
Níže na boku mariánský monogram v otevřeném věnci,
nahoře koruna. Na protější straně pod ornamentem:

L. P. 1969.
Níže pod tím autorská značka Oldřicha Drahotušského (kruh s vertikální příčkou – do písmene O vloženo 
písmeno D). Nad oblinou věnce linka.
Autorem výzdoby je akad. soch. Oldřich Drahotušský.
Ulit pro kostel sv. Mikuláše. Kvůli koruně s nedolitými místy a liteckým vadám neuznán při kolaudaci jako 
vhodný. Lit znovu, ale z nového kovu. Vystaven na nádvoří při východní straně kostela sv. Kříže (ve Špitálku).

Foto: Archiv Muzea Velké Meziříčí
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VEPŘOVÁ L. P. 1977
Pod tím na přechodu ve věnec zvonařská značka rodiny Manouškovy: nad sebou zvon, klíč, květina. 
Po stranách nápis:
ULILI MANOUŠKOVI --- PRAHA – ZBRASLAV
Všechny nápisy provedeny českou unciálou Oldřicha Menharta.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

VeseLÍ

VeseLÍčKO

evangeLický kosteL

kaPLe

zvon Jan hus

zvon

Datace: 1909
Výrobce: Anna Hillerová a Richard Hiller („Vojtěcha 
Hillera vdova a syn“), Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 45 cm, celk. výš. 40,8 cm, hl. 32,4 cm, 
tl. věnce 3,2 cm
Hlavní tón: gis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v silných linkách
nápis:
Ad. Hillera vdova a syn v Brně.
Níže na boku velký medailon s vysoce plastickým poprsím 
Jana Husa zprava zpředu. Věnec oddělen linkou mezi ostrými linkami. Nad dolním okrajem v silných 
linkách nápis:
Mistr Jan Hus 1909.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1891
Výrobce: Anna Hillerová a Richard Hiller („Vojtěcha Hillera 
vdova a syn“), Brno
Materiál: zvonovina
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VĚžNÁ
kosteL sv. martina

zvon

zvon

Rozměry: prům. 47,9 cm, hl. 35,5 cm, tl. věnce 3,2 cm
Hlavní tón: g2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis v linkách 
(horní linka na hraně na horním okraji):
Vojt. Hillera vdova a syn v Brně.
Pod tím zavěšeny festony s ženskou hlavou. Na čelní straně
sv. Florián s praporcem v pravici, levice hasí hořící dům.
Na protější straně nápis v 5 řádcích:
Tento zvon byl pořízen
v roku 1891 podporou
vznešené pani hraběnky
Člam-Gallas a dobrovolnou
zbirkou mezi občany.
Věnec oddělen trojicí linek. Pod oblinou věnce a nad dolním 
okrajem po silné lince. Na věnci zevnitř zlom.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon elektromotorem, převod ojnicí přes dvě kola s klínovými 
řemeny.

Datace: 1525
Výrobce: Matěj, Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 65 cm, hl. 53 cm, tl. věnce 5,4 cm
Hlavní tón: f2

Datace: 3. čtvrť 19. století
Výrobce: Kadovské železárny, Kadov (typ IX)
Materiál: železo
Rozměry: prům. 39,5 cm, hl. 28 cm, tl. věnce 2,7 cm
Hlavní tón: fis3
Popis: Koruna v podobě železného pásu s dvěma 
otvory nad sebou, zalitého do čepce. Pod horním 
okrajem linka – mezera – linka. 
Věnec oddělen linkou.
Nezavěšen. Uložen v kapli ve vstupu na půdu.
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Rozměry: prům. 42 cm, hl. 30,5 cm, tl. věnce 2,8 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Pod horním okrajem 
dvě linky. Níže nápis:
ULIL G. KNOS V MARTINICÍCH U VEL. MEZIŘÍČÍ L. P. 1969.
Z protější strany nad polovinou výšky nápis (shora v ose 
textu malý kříž):

VÍDeŇ
kaPLe sv. anny

zvon

Datace: 1969
Výrobce: Gabriel Knos, Martinice u Velkého Meziříčí
Materiál: zvonovina

Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 
a zdobenými dolů otevřeným trojpramenným pletencem, 
uzavřeným v linkách. Nahoře v dvojicích linek nápis gotickou 
minuskulou (jako dělicí znaménka užity  dvojice rout 
s výběžkem, předělených vodorovným dříkem a  tlapatý kříž), 
volně dokončený v druhém řádku:
1 |  heccampana  dicata  est  in  honorem  dei  
omnipotentis  ad  [v]iezz  nianno  v 
2 |  vvvv  xxv 
[Tento zvon je posvěcen ke cti Boha všemohoucího do Věžné
roku 1525]
Nápis začíná mírně vlevo pod nepárovým uchem. Věnec oddělen 
silnou linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zvon připsán Matějovi z Velkého Meziříčí na základě shody písma, 
dělicích znamének a celkového ztvárnění.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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ViDONÍN
kaPLe

Datace: 1942
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 39 cm, hl. 28,5 cm, tl. věnce 2,9 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Bez koruny. Pod horním okrajem a nad přechodem
ve věnec rýha, mezera, rýha, věnec oddělen rýhou. Na boku 
nápis (do hloubky) v 2 řádcích:
VĚNOVALA OMLADINA OBCE VIDONÍN
1942
Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

zvon

VÍDeŇ

SVATÝ KŘÍŽI TEBE CTÍME
Diakritika samohlásek omylem obrácena doleva. Věnec 
oddělen linkou.
Zavěšen na starší litinové hlavě původního zvonu. Na jedné 
straně plastický nápis (předělený výdutí otvoru pro střední 
zavěšovací šroub) v 3 řádcích:
Čis. --- 0.
Ad. Hillera --- vdova a syn
BRNO --- 1890.
Na druhé straně německá varianta:
No. --- 0.
Ad. Hillers --- Wwe & Sohn
BRÜNN --- 1890.
Pohon rotačním elektromotorem.
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VÍr
kaPLe sv. sedmiPočetníkŮ

zvon sv. gorazd
Datace: 1998
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 43 cm, celk. výš. 43,1 cm, hl. 32,3 cm, tl. 
věnce 3,1 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku velká postava sv.
Gorazda jako
mladého muže v pozici oranta. Po stranách nahoře nápisy
cyrilicí:
СВIИ ГОРАЗДЪ МОРАВСК АРХ
[Svatý Gorazd, moravský arcibiskup]
Druhé a třetí slovo má první dvě hlásky v řádku a poté pokračuje
svisle dolů. Na protější straně zvětšený velkomoravský kříž 
z Mikulčic, kolem něj
nápis cyrilicí (jako dělicí znaménka užity  kosočtverečky 
rozdělené křížem na čtyři tabulky):
 ГОСПОДИ  СПАСИ  И СОХРАНИ
[Pane, ochraň nás a zachovej]
První slovo nad křížem, druhé a třetí svisle vlevo, čtvrté slovo svisle vpravo. Vlevo od reliéfu
sv. Gorazda nápis v 3 řádcích (jako dělicí znaménka užity  kosočtverečky rozdělené křížem na 
čtyři tabulky):
 SVATÝ GORAZDE 
POHLEĎ NA LID SVŮJ ZDE
PŘÍMLUVOU SVOU MOCNOU
Výše nad nápisem nepravidelně oválná plaketka s nápisem v 5 řádcích (drobným písmem; jako 
dělicí znaménka užity  tečky na střední linii):
SPOLEČENSTVÍ
SV. GORAZDA
A DRUHŮ –
– ŽIVÉ DĚDICTVÍ
 VÍR  1998 
Vpravo od reliéfu sv. Gorazda nápis v 3 řádcích:
PODEJ NÁM RUKU POMOCNOU
BYCHOM NEZAHYNULI
PRO ŽIVOT VĚČNÝ…
Výše nad nápisem zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzaklada-
telky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Vpravo snítka túje. Na věnci 
nápis (jako dělicí znaménka užity  kosočtverečky rozdělené křížem na čtyři tabulky):
 SV. CYRIL  SV. GORAZD  SV. METODĚJ  SV. KLIMENT  SV. SÁVA  SV. NAUM  SV. ANGELÁR 
 SV. LAVRENT
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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VÍr

kaPLe sv. sedmiPočetníkŮ

zvonička i

zvon

zvon

Datace: 1776
Výrobce: Libor Martinů, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 38,3 cm, celk. výš. 38 cm, hl. 28,9 cm, tl. věnce
2,9 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádanými na půdo-
rysu kříže. Na horním okraji vztyčený ornament s rokajemi. Níže
v linkách nápis (začíná  ručičkou):
 KCTI ASLAWIE GMENA IEŽISSE MARIGI A IOSEPHA
[K cti a slávě jména Ježíše, Marie a Josefa]
Zavěšený ornament (opakující se souměrný motiv s volutami, 
přerušení reliéfy). Na boku Svatá rodina (Malý Ježíš mezi Marií 
a Josefem, který drží v levici lilii). Na protější straně reliéf sv. Jana 
Nepomuckého s křížem nakoso a svatozáří s hvězdami. Nad pře-
chodem ve věnec, vpravo od svatojanského reliéfu, nápis (začíná
 ručičkou):
 LIBORIVS MARTINV IN BRVNN
[Libor Martinů v Brně]
Věnec oddělen třemi linkami. Na věnci v linkách nápis (začíná 
ručičkou; tečka vysunuta na střední linii):
 GEST TENTO ZWONNEK OBIETOWANE OD PANNA CHRISTIANA 
I. N: SCHADTLA ROKV PANIE 1776
[Jest tento zvonek obětované od pana Kristiána Jana Nepomucké-
ho Schadtla roku Páně 1776]
Nad a pod linkami nápisu rýha. Kolem dolního okraje málo znatel-
ná hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 2018
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 21 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na boku
nápis v 3 řádcích:
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O. S.
PŘÁTELÉ
VÍRU
Věnec oddělen malovanou linkou, na věnci malovaná větévka s listy a plody (kuličkami kolem).
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění.
Zvonička u obecního úřadu.

VÍr

VÍtOCHOV

zvonička ii

kosteL sv. michaLa

zvon

zvon

Datace: 2018
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 16,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na boku nápis:
NA PÍSKOVNĚ
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění srdcem.
Zvonička u domu čp. 11 (hospoda).

Datace: 1535
Výrobce: Matěj, Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 87,3 cm, celk. výš. 83,2 cm, hl. 64 cm, tl. věnce 
5,8 cm
Hlavní tón: b1
Popis: Koruna s šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 
a zdobenými trojpramenným dolů otevřeným pletencem mezi 
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VLACHOViCe
hasičská zbroJnice

zvon

zvon

linkami. Nahoře v dvojicích linek nápis kapitálou (jako dělicí znaménka užity  pětičetné rozety a  lilie):
 1O  5O  XXXV  TENTO  GEST  ZWON  DYELAN  KECTY  KWALE  TYTO  OBCI
[Tisícího pětistého třicátého pátého tento jest zvon dělán ke cti, k chvále týto obci]
Některá písmena E v podobě retrográdní trojky, v slově GEST písmeno G otočeno o 180°. Pod nápisem 
reliéf Ukřižovaného, na kříži tabulka s nápisem IHS. Kříž postaven na souměrném ornamentu: spojená 
dvě dračí půltěla na obou koncích s hlavami, propletená kolem prohnutého, hrubě otesaného kmínku. 
Na protější straně týž ornament a dva spirálové stonky s květy. Věnec oddělen linkou. Kolem dolního 
okraje hladká obruba.
Připsán velkomeziříčskému zvonaři Matějovi na základě doby vzniku, shody písma, reliéfů a celkového 
ztvárnění.
Na vnitřní stěně zvonu jsou historické nápisy z 16. století ([…] sabartus Leta 1591) a 17. století (WPB / AD
1624 laurentiu[s]) a další nedatované fragmenty textu (MMB).
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1. čtvrť 16. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 64,8 cm, celk. výš. 58,5 cm, hl. 47,2 cm, 
tl. věnce 4,6 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (s okosenými hranami), 
uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře v dvojicích linek nápis
gotickou minuskulou:
keczti a kch vale panv bohv a pannie marigy a swatemv waczlawv
[Ke cti a k chvále Pánu Bohu a Panně Marii a svatému Václavu]
Poslední písmeno „z“ retrográdní. Písmena „w“ složena z písmen „i“ a „v“. Věnec oddělen linkou. Kolem
dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. cca 38 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Pod horním okrajem 
rýžka, mezera, rýžka. Pod polovinou výšky rýžka, mezera, rýžka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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VLKOV

VOjNŮV MĚsteC

zvonice

kosteL sv. ondŘeJe

Datace: 1948
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 59,5 cm, celk. výš. 55 cm, hl. 45 cm, 
tl. věnce 4,2 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ.
Na boku reliéf Panny Marie Assumpty (na oblaku, na srpku 
Měsíce, se sepjatýma rukama, s korunou na hlavě, kolem 
hlavy svatozář s hvězdami po obvodu). Níže nápis:
OBEC VLKOV L. P. 1948.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

zvon

zvon

Datace: 1534
Výrobce: Jan ml., Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 96,5–97 cm, celk. výš. cca 91 cm, výš. 
cca 75 cm, tl. věnce 7,7–7,8 cm
Hlavní tón: b1
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu 
kříže a zdobenými vzhůru otevřeným trojpramenným 
pletencem, uzavřeným v linkách. Nahoře v dvojicích linek
nápis gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka užity 
tlapaté kříže a  rostlinky), který je dokončen volně 
v 2. řádku:
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zvon

hodinový cimbáL

1 |  Lpanye  m0  ccccc0  xxx0  iiii0  tento  zwon  delan  kecty  akchwale  panv  bohv
 akswAtemv  wondrzegy
2 | domesce 
[Léta Páně tisícího pětistého třicátého čtvrtého tento zvon dělán ke cti a k chvále Pánu Bohu a k Svatému 
Vondřeji]
Nápis začíná pod nepárovým uchem. Místo písmene „p“ použito podobně vypadající „x“. Věnec oddělen 
dvojicí linek. Nad dolním okrajem linka.
Uvnitř zvonu historické nápisy křídou (např.: Huic loco adv[…] Joannes Colin9). Na věnci červenou barvou 
rekviziční nápis: Vojnův Městec.
Zvon připsán Janu mladšímu z Velkého Meziříčí na základě doby vzniku, shody písma, dělicích znamének 
a celkového ztvárnění.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Srdce zdobeno puncy a provazcem. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1505
Výrobce: Jan ml., Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 78,8 cm, celk. výš. cca 74 cm, hl. 58 cm, 
tl. věnce 6,2 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže a zdobenými dolů otevřeným drobným 
trojpramenným pletencem, sevřeným v provazcích. Nahoře ve dvojicích linek nápis gotickou minuskulou 
(jako dělicí znaménko užity  tlapaté kříže). Dokončení nápisu v druhém řádku volně na plášti:
1 |  anno  domyny  myLesymo  qvendtetnesymo  
qvnito  ylla  campana  facta  est  aq 
2 | lavdem  dey  et  honorem  sancte  andree  
admestecz 
[Léta Páně tisícího pětistého pátého byl tento zvon zhotoven 
k chvále Boží a slávě Svatému Ondřeji do Městce]
Zvon připsán Janu mladšímu z Velkého Meziříčí na základě doby
vzniku, shody písma, dělicích znamének a celkového ztvárnění.
Nápis začíná pod nepárovým uchem. Věnec oddělen dvojicí 
linek. Nad dolním okrajem linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1690
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 44 cm, hl. 14,9 cm, tl. stěny 2,2 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru s vyšší, kolmou stěnou. Bez koruny. Nad dolním okrajem obloun 
a linka. Dorytá výzdoba na čepci: korunovaná kartuš s erbem, v polceném štítě buben nakoso a lví hlava 
vyrůstající z hraběcí koruny. Nad kartuší nápis:
F: A: G: V: B: V: L
Při spodku kartuše po stranách letopočet:
16 --- 90
[Franz Adam Graf von Bubna vnd Lititz = František Adam hrabě z Bubna a Litic 1690]
Zavěšen v lucerně věže.
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VOjNŮV MĚsteC

VOjtĚCHOV

hŘbitovní kaPLe sv. antonína

kaPLe

zvon

zvon

Datace: 1999
Výrobce: Výrobce: Petr Rudolf Manoušek, Praha-Zbraslav
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 30–35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách pás s křížky 
různých velikostí. Pod tím na boku nápis:
VOJNŮV MĚSTEC
Níže znak městyse Vojnův Městec (zkřížené ostrve, přes které 
položen vinařský nůž). Pod znakem nápis:
L. P. 1999
Nad věncem na protilehlé straně zvonařská značka rodiny Manouškovy: nad sebou zvon, klíč, květina. 
Po stranách nápis:
MANOUŠEK --- PRAHA – ZBRASLAV
Věnec oddělen linkou. 
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1950
Výrobce: n. p. Závody umělecké kovovýroby (Rudolf Manoušek ml.),
Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 44,5 cm, celk. výš. 41,2 cm, hl. 35 cm, tl. věnce 3,2 cm
Hlavní tón: a2
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VrtĚžÍŘ

VYsOKÉ

VOjtĚCHOV

kaPLe Panny marie rŮŽencovÉ

kaPLe

zvon

zvon

Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis sevřený shora linkou a zdola dvojicí linek:
Z. U. K. ČESKÁ U BRNA.
Na boku nápis v 2 řádcích:
KU CTI A SLÁVĚ BOŽÍ
VĚNUJI OBČANÉ VOJTĚCHOVA L. P. 1950.
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 třemi linkami, prostřední silnější.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1922
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.),
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 46 cm, celk. výš. 45 cm, hl. 34,5 cm, 
tl. věnce 3,6 cm, hm. 59 kg
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji předsa-
zení čepce. Níže na dvojlince zavěšen široký třívrstvý kruž-
bový ornament s visícími hroty (střídavě tři větší a dva menší). Věnec oddělen třemi linkami. Na věnci 
v linkách nápis (písmo hranatých tvarů):
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO 1922.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1990
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 52 cm
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Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku zvonařská značka:
obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatel-
ky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. 
Po stranách letopočet:
19 --- 90
Vespod snítka túje.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromo-
torem.

zADNÍ zHOŘeC

zAHrADiŠtĚ

kaPLe

kaPLe

zvon

zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nápisy do hloubky. Nahoře nápis:
[R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO]
Na boku nápis v 2 řádcích:
[KU CTI A] CHVÁLE
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Pro nepřístupnost zvonu je znění nápisů nejisté.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1919
Výrobce: Vojtěch Hiller ml., Brno
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zÁseKA

zÁVist

kaPLe

kaPLe

zvon

zvon

Materiál: zinek
Rozměry: prům. 34 cm, celk. výš. cca 32 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji zlom.
 Nahoře nápis:
Hiller, Brno 1919
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1956
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 38 cm,hl. 28,5 cm, tl. věnce 2,8 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis, sevřený shora 
linkou a zdola dvojicí linek:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Pod tím rozvilinový ornament. Na boku nápis:
ORODUJ ZA NÁS SV. BOŽÍ RODIČKO.
Na protější straně nápis v 2 řádcích:
POŘÍDILI OBČANÉ
ZE ZÁSEKY 1956.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1748
Výrobce: Jan Jiří Jordan, Cheb
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Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 39 cm, hl. 28,5 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádanými 
na půdorysu kříže. Na horním okraji vztyčený akant. Nahoře
v linkách nápis (text při dolní lince):
IOHANN GEORG IORDAN GOSS MICH IN EGER A 1748
[Ulil mne Jan Jiří Jordan v Chebu roku 1748]
Pod tím zavěšené rozvilinové laloky s kartušemi s poprsími. 
Na boku rozmístěny tři reliéfy. Na čelní straně sv. Florián 
(tříčtvrteční postava na oblaku, pravice drží praporec s 
křížem, levá ruka hasí dům při levé noze). Vpravo od něj 
sv. Jan Křtitel (postava s holí s křížem, lehce zahalená, 
pravice ukazuje dolů. Vpravo od něj sv. Donát (polopostava
na oblaku s ratolestí ve spuštěné pravici, levice položena 
na prsou, vpravo nahoře blesky z oblaku). Věnec oddělen 
prožlabenou lištou, oblounkem, prožlabenou lištou. Kolem 
dolního okraje hladká obruba. Nad ní nápis:
IOHANN IOSEPH POLLERT WIRDT I HIRSCHFELD
[Jan Josef Pollert, hospodář v Polné]
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon pochází z vížky domu čp. 3 v obci Polná, okr. Cheb. Roku 1941 byl rekvírován (rekv. č. 20/3/116 C), 
nebyl však roztaven a po válce byl navrácen do Československa. V blíže neurčené době byl poskytnut
do Závisti.

zLAtKOV
kaPLe neJsvětěJší troJice

zvon

Datace: 1713 
Výrobce: Zikmund Kercker, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 59 cm, celk. výš. 56 cm, hl. 42 cm, 
tl. věnce 4,5 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (s patkami) 
uspořádanými na půdorysu kříže. Na horním okraji 
vztyčený rozvilinový ornament přesahující na čepec. 
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zNĚtÍNeK

zuBŘÍ

kaPLe sv. Josefa

 kaPLe sv. Petra a PavLa

zvon

zvon

Nahoře dvouřádkový nápis sevřený shora a zdola linkou 
a dělený linkou (řádky začínají  ručičkou):
 S: IOHANE ET [PAUL]E ORA PRO NOPIS
 A: 1713 GOSS MICH SIGMUND KERCKER IN BRINN
[Sv. Jane a Pavle, pros(te) za nás. Roku 1713 mne ulil 
Zikmund Kercker v Brně]
Pod tím zavěšené rozvilinové motivy s maskarony. Na boku
na protilehlých stranách reliéfy římských mučedníků sv. 
Jana a Pavla. Sv. Jan jako světec držící v levici meč stojící 
na špičce, pravice drží palmu nad hlavou, sv. Pavel jako
světec s přilbicí přidržuje meč pravou rukou, pozdvižená
levice u prsou drží palmu. Věnec oddělen linkou, oblounem,
linkou, prožlabenou lištou, linkou. Nad dolním okrajem 
v linkách nápis (začíná  ručičkou):
 DOMINUS FRANCISCUS [IOSE]F STOKHAMER
HAEREDITARIUS DOMINUS IN BERNSTEIN
[Pan František Josef Stockhammer, dědičný pán z Pernštejna]
Na boku nápis z rekvizice bílou barvou: OBEC […].
Pro nepřístupnost zvonu jsou některé části nápisů nejisté.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 45 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Pro nepřístupnost nebyl zvon blíže dokumentován.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění (zvon se 
nehoupe, zvoní se údery srdcem).

Datace: počátek 20. století
Výrobce: Anna Hillerová a Richard Hiller
(„Vojtěcha Hillera vdova a syn“), Brno
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Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 30,3 cm, hl. 22,2 cm, tl. věnce 1,8 cm
Hlavní tón: e3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách 
prázdná nápisová páska. Níže na lince zavěšené kružbičky a dole 
obloučky. Věnec oddělen oblounem mezi linkami.
Zvon připsán dílně Hillerů na základě použité výzdoby.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

zuBŘÍ
 hasičská zbroJnice

zvon

zvon

Datace: 1992
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37 cm, celk. výš. 37,5 cm, hl. 28,5 cm, tl. 
věnce 2,7 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře linka, na níž zavěšené
festony. Na věnci nápis:
SMILUJ SE NAD NÁMI
Z protější strany nápis (slova oddělena  kosočtverečnou hlavou 
hřebu):
ZUBŘÍ  L P 1992
Vpravo vedle letopočtu zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatel-
ky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Vpravo snítka túje.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 39 cm, hl. 28,3 cm, tl. věnce 2,8 cm
Hlavní tón: dis3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na korpusu jemné rýhy. 
Nápisy do hloubky. Na boku nápis v 2 řádcích:
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zuBŘÍ zVOLe
 hasičská zbroJnice

kosteL sv. vácLava

zvon sv. vácLav

PANE,
SMILUJ SE NAD NÁMI.
Na protější straně nápis v 4 řádcích:
L. P.
20./V. 1944.
S poctivosti
nejdál dojdeš.
Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zvon má dubovou hlavu (do ní vyřezáno na jedné straně: Ant. --- Svoboda, na druhé straně: 18 97 / 2/8).
Nezavěšen. Uložen na obecním úřadě.

Datace: 1985
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 116 cm, celk. výš. 96 cm, hl. 80 cm, tl. věnce 
9,5 cm, hm. 850 kg
Hlavní tón: f1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji dokola 
reliéfní výjevy ze života sv. Václava: masivní kříž s draperií; 
stojící muž u keře s hroznem, biskup s berlou v levici, pravicí 
žehná; dítě s rukama nad hlavou, stojící tlustá postava drží 
meč nad jeho hlavou, za postavou holčička se zdviženýma 
rukama; tři pochodující vojáci a dvě mrtvé děti; masivní kříž, 
při něm stojící muž a žena; šikmý kříž, před ním klečící muž 
zprava, s rukama vztaženýma ke kříži krytému větvemi, stojící 
muž zleva; muž zprava drží za spodek štít s křížem. Vespod 
nápis (jako dělicí znaménka užity  kosočtverečné hlavy hřebu):
NESMRTELNÁ A STÁLE ČERSTVÁ PLANE SKVRNA  JIŽ KREV 
SVATÉHO VÁCLAVA NA SNÍH KRESLÍ  VYDRŽ  ČECHU 
PALIČATÝ  NEPOUŠTĚJ KRUH    VÁCLAVE
Na boku štíhlý široký kříž s trojlistým zakončením břeven, pata kříže v oblouku s dovnitř stočenými 
konci. Od paty kříže splývá draperie. Křížení překrývá zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem 
v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. 
Na věnci velkým písmem nápis (vložena  kosočtverečná hlava hřebu):
SVATÝ VÁCLAVE  TVŮJ LID TĚ VOLÁ
Vpravo od něj nápis (předložka menším písmem, vysunuta o něco nahoru):
ZVOLE NAD PERNŠTEJNEM
Vpravo od něj nápis v 2 řádcích (menším písmem; ukončen  kosočtverečnou hlavou hřebu):
ULILA RODINA
DYTRYCHOVA 
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Vpravo snítka túje, připevněná kosočtverečnou hlavou hřebu. Dále vpravo nápis (vložena  kosočtverečná
hlava hřebu):
LP  1985
Autorem reliéfní výzdoby je akad. soch. Otmar Oliva.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon v jižní věži.

zvon sv. Josef

zvon sv. barbora

Datace: 1745
Výrobce: Kateřina Kerckerová, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 91 cm, celk. výš. 89 cm, hl. 66 cm, tl. 
věnce 6 cm
Hlavní tón: a1
Popis: Koruna s šesti uchy uspořádanými na půdorysu
kříže a zdobenými mužskými hlavami s vousy. Na horním 
okraji vztyčený rostlinný ornament. Nahoře v linkách nápis
(začíná  ručičkou; AE spojené):
 EX CINERIBUS SUIS REDIVIVA B: MARIAE VIRGINI ET 
S IOSEPHO SACRA
[Znovuzrozen ze svých spálených trosek a zasvěcen
blahoslavené Panně Marii a svatému Josefu]
V nápisu chronogram 1745 (tučná písmena větší). Pod nápisem zavěšený rozvilinový ornament s maska-
rony. Na boku reliéf milostného obrazu Panny Marie Svatotomské v ozdobném rámu. Na protější straně
polopostava sv. Josefa s Ježíškem na levé ruce, v pravici drží lilii, oba s kruhovou svatozáří s parsky. Kolem 
věnec z vavřínových ratolestí, vespod připojen rokajová kartuše s květinou a dvanácti listy. Nad věncem 
(pod začátkem horního nápisu) nápis (začíná  ručičkou; tečky vysunuty na střední linii):
 C. K. IN BRÜNN 1745.
[Kateřina Kerckerová v Brně 1745]
Věnec oddělen třemi linkami. Nad dolním okrajem nápis (začíná  ručičkou):
 CURANTE ET BENEFICENTE BERNARDO I. ABBA: ZAAR:
[Péčí a dobrodiním Bernarda (Henneta), žďárského opata]
Nad přechodem ve věnec nápis z rekvizice (Farní úřad Zvole okres…).
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon v severní věži.

Datace: 1926
Výrobce: Rudolf Manoušek st., Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 75 cm, celk. výš. 69 cm, hl. 59 cm, tl. věnce 
4,6 cm
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
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zvon bL. zdisLava

hodinový cimbáL

ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ L. P. 1926.
Níže pásek vavřínového věnce, na němž zavěšené květinové festony. 
Na boku nápis v 3 řádcích 
(text na předrytých linkách, třetí řádek o něco níže, větším písmem):
SV. BARBORO,
VYPROS NÁM ŠŤASTNOU HODINKU SMRTI.
FARNÍCI ZVOLŠTÍ.
Věnec oddělen dvěma linkami. Na věnci zevnitř oblý zlom.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1985
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 64,5 cm, hl. 55 cm, tl. věnce 4,5 cm, 
hm. 180 kg
Hlavní tón: es2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na čelní straně reliéf 
sv. Zdislavy (stojící žena, v pozdvižené pravici drží srdce, 
levice ukazuje k nebi). Na zadní straně velký kříž s štíhlými 
břevny s trojlisty na koncích (pod dolním trojlistem kapka),
po stranách andělé: levý (zprava) sedí, pravý (zleva) troubí.
Svislé břevno přerušeno zvonařskou značkou: obdélnou 
plaketou s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky 

dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Vlevo od sv. Zdislavy nahoře nápis v 2 řádcích 
(vsazena  kosočtverečná hlava hřebu):
L  P
1985
Pod tím kompozice z části draperie (vlevo), plaménku (vpravo) a kapky (dole). Vpravo od sv. Zdislavy na 
horním okraji kříž s štíhlými břevny s trojlisty na koncích, horizontální břevno delší. Levé rameno kříže 
překryto dvojicí stylizovaných plaménků, spodek kříže v oblouku s dovnitř stočenými konci, pod tím splývá 
draperie. Vlevo dole od sv. Zdislavy nad věnec vysunuty dva řádky začátku domicilu (pokračování je vloženo 
za nápis s modlitbou na věnci):
ZVOLE
NAD
Pod tím snítka túje připevněná kosočtverečnou hlavou hřebu. Na věnci nápis (jako dělicí znaménka užity 
kosočtverečné hlavy hřebu):
BLAHOSLAVENÁ ZDISLAVO  BUĎ OCHRÁNKYNÍ RODINNÝCH CTNOSTÍ  PERNŠTEJNEM 
Na věnci zevnitř zlom.
Autorem reliéfní výzdoby je akad. soch. Otmar Oliva.

Datace: přelom 20. a 21. století
Výrobce: neznámý (dodala firma Elekon z Vyškova)
Materiál: bronz
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen v jižní věži nad zvony.



296

zVOLe
šikLŮv mLýn

zvon

zvon sv. cyriL a metoděJ

Datace: 1995
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 25 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře linka, pod ní nápis (uvozen
z protější strany  kosočtverečnou hlavou hřebu):
ZVOLE NAD PERNŠTEJNEM 
Na boku kruhový reliéf: uvnitř jezdec na vzpínajícím se koni na pozadí
budovy mlýna, v opisu (rozděleno  pěticípými hvězdami; první dvě
slova půlkruhem nahoře, ostatní dole):
 WESTERN CITY 
ŠIKLʼS MILL
Na protější straně 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 věnci nápis (jako
dělicí znaménka užity  kosočtverečné hlavy hřebu a  tečka na střední linii):
WESTERNOVÉ MĚSTEČKO ŠIKLŮV MLÝN  L  P 1995 
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v otevřené vížce kaple ve westernovém městečku.

žďÁr NAD sÁzAVOu
kosteL sv. ProkoPa

Datace: 1989
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 114 cm, hl. 80 cm, tl. věnce 8,6 cm.
hm. 850 kg
Hlavní tón: fis1
Popis: Koruna kruhová (talířová). V horní části korpusu 
reliéf sv. Cyrila (světec držící svitek), na protější straně 
reliéf sv. Metoděje (světec s dvojitým křížem). Nalevo 
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zVOLe
šikLŮv mLýn

zvon sv. ProkoP

žďÁr NAD sÁzAVOu

od sv. Cyrila reliéf kříže, na vrcholku srdce, od něhož spadá draperie, přes to nápis IHS. Vlevo větvičky 
a sedící postava. Pod draperií čtverec s písmeny JD/S (iniciály Jiřího Dytrycha-Svobody) a kosočtverečná 
hlava hřebu. Napravo od sv. Cyrila reliéf dvojitého kříže s draperií, po stranách horního břevna nápis:
C --- M
V polovině výšky nápis přerušovaný horními reliéfy (jako dělicí znaménka užity  kosočtverečné hlavy 
hřebu):
SVATÍ CYRILE A METODĚJI  NAŠI ZEMI SPÍCÍ ---  PROMĚŇUJTE VE --- VINICI PÁNĚ 
Variace na počátek kancionálové písně Svatým bratřím chvály znějí (č. 838). Na dolním okraji nápis, do nějž
 vloženy reliéfky a oddělovací znaménka ( dvojitý plamen a fragment dvou plamenů,  kosočtverečná 
hlava hřebu,  zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích – iniciály spoluzakladatelky dílny 
větší, zde tučně: ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA, vpravo snítka túje připevněná kosočtverečnou 
hlavou hřebu,  dvojitý plamen připevněný kosočtverečnou hlavou hřebu,  kapka):
 SLYŠTE  JAK SE OZÝVÁ JEHO HLAS  UZNEJTE VLÁDU BOŽÍ  KYRIE ELEISON  CHRISTE ELEISON 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU L  P 1989
[… Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se …]
Počátek nápisu je citátem z žalmu (Ž 68, 34–35). Mezi slova ŽĎÁR a SÁZAVOU vložena sochařská značka
Otmara Olivy (ve vztyčeném obdélníku monogram OL, kapka, nahoře tři plameny). Slovo NAD (menším 
písmem) položeno nad tuto značku. V letopočtu písmeno L vysunuto výše.
Autorem reliéfní výzdoby je akad. soch. Otmar Oliva.

Datace: 1989
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 100,5 cm, hl. 71,5 cm, tl. věnce 7,6 cm, 
hm. 620 kg
Hlavní tón: gis1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře reliéf sv. Prokopa 
(postava s berlou v levici, opírající se o dvojitý kříž s draperií). 
Vlevo u jeho nohou sochařská značka Otmara Olivy (ve čtverci
monogram OL, vpravo kapka). Vlevo od sv. Prokopa postava
ďábla ovíjená hadem. Vpravo od sv. Prokopa nápis:
PROKOP
Dále vpravo pokračuje reliéfní pás s kříži a postavami. Do prostoru mezi reliéfy umístěn nápis:
SÁZAVA
STAVITELÉ
KŘÍŽŮ
Text uspořádán do tří řádků (první nad vodorovnými břevny křížů). Pod berlou sv. Prokopa začíná nápis,
umístěný pod reliéfním pásem (jako dělicí znaménka užity  plamen a  kosočtverečné hlavy hřebu):
 KŘESŤANSTVÍ PEVNĚ ZASADIT  DO SRDCE ZEMĚ ŠTÍT  PROTI VŠEM NÁSTRAHÁM  SVĚTLO PROTI 
TMÁM 
Část druhé strofy básně Svatý Prokop (1940) od Jana Zahradníčka. Na boku (pod slovem ŠTÍT) velmi široký 
kříž ze slabých břeven s trojlistým zakončením nahoře, dole a vpravo, při levém, jednoduchém konci kapka.
V pravém horním úhlu pět plamenů, v levém dolním úhlu čtverec s písmeny OTMAR (T zasahuje do O,
do M shora vložena kapka). Kříž vyrůstá z jablíčka s dvěma plameny. U vodorovného břevna kříže nápis 
(první slovo vlevo pod břevnem, druhé slovo vpravo nad břevnem, třetí slovo vpravo pod břevnem):
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
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Na dolním okraji nápis, do nějž vložena oddělovací znaménka, reliéfky a zvonařská značka ( kosočtvereč-
ná hlava hřebu,  plameny,  zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích – iniciály spolu-
zakladatelky dílny větší, zde tučně: ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA, vpravo snítka túje připevněná 
kosočtverečnou hlavou hřebu):
SVATÝ PROKOPE  PATRONE NAŠÍ DUCHOVNOSTI  ORODUJ ZA NÁS  KYRIE ELEISON  CHRISTE 
ELEISON 
[… Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se …]
První dvě slova v nápise větším písmem. Nad zvonařskou značkou na věnci nápis v 2 řádcích (vložena 
kosočtverečná hlava hřebu):
L  P
1989
Autorem reliéfní výzdoby je akad. soch. Otmar Oliva.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

zvon maria

zvon sv. aneŽka

Datace: 1489
Výrobce: Ondřej Ptáček, Kutná Hora
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 96 cm, hl. 72,3 cm, tl. věnce 7,6–7,8 cm
Hlavní tón: h1
Popis: Koruna s šesti uchy zdobenými dolů otevřeným 
trojpramenným pletencem. Nahoře v dvojicích linek nápis 
gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka užity  routy; 
zkrácená slova rozepsána v závorkách):
 Anno domini m  cccc  lxxxix  hec campana fusa est 
adhonorem dei ac beate virgnis marie per magistrvm anderiam pack
[Léta Páně 1489 byl tento zvon ulit mistrem Ondřejem Ptáčkem ke cti Boží a blahoslavené Panny Marie]
Začátek pod nepárovým uchem. Nad písmenem „c“ ve slově „pack“ zkracovací čárka. Počáteční písmena 
„m“ v letopočtu, ve slovech „marie“ a „magistrvm“ složena z převrácených písmen „v“ a „l“. Věnec oddělen
dvojicí linek. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Pod začátkem nápisu bílou barvou tři tlapaté kříže, prostřední výše. Níže červenou rudkou nakreslena čelně 
hlava s očima velmi blízko u sebe. Uvnitř různé nápisy z 20. století.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1990
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 76,5 cm, hl. 57,5 cm, tl. věnce 5,9 cm,
hm. 230 kg
Hlavní tón: cis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Pod horním okrajem
a na boku trojice reliéfů. Sv. František z Assisi (klečící 
světec s rozpřaženýma rukama, nad jeho pravicí kapka
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hodinový cimbáL větší

hodinový cimbáL menší

levice vztažena ke kříži s korpusem Krista). Vpravo dole vedle kříže nápis:
FRANTIŠKU
Dále vpravo reliéf sv. Kláry (světice s rukama pozdviženýma, hledí k nebi, vedle kříž rozštípnutý srdcem, 
vpravo nad křížem kapka). Vpravo dole vedle kříže nápis:
KLÁRO
Dále vpravo reliéf sv. Anežky (postava s rozpřaženýma rukama, na levici drží srdce). Vpravo dole nápis:
ANEŽKO
Na dolním okraji nápis, do nějž vloženy reliéfky a oddělovací znaménka ( snítka túje připevněná hlavičkou 
hřebu a vedle kapka,  sochařská značka Otmara Olivy – ve čtverci monogram OL, v němž vpravo nahoře 
spodek plamenů, pod nímž hlavička hřebu,  kosočtverečná hlava hřebu a plameny,  zvonařská značka: 
obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích – iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně: ULILA / RO / DINA / 
DYT / RY / CHOVA):
VŠICHNI OCHRÁNCOVÉ NAŠÍ VLASTI   ORODUJTE ZA NÁS U BOHA  KYRIE ELEISON 
[… Pane, smiluj se]
Mezi konec a začátek nápisu dále vložen domicil s letopočtem – text začíná nad věncem jako nápis 
v 2 řádcích (nad písmenem U kapka):
ŽĎÁR NAD
SÁZAVOU
Pokračuje níže v 2 řádcích (vložena kosočtverečná hlava hřebu; písmeno P odsazeno a vysunuto vzhůru):
L  19
P 90
Autorem reliéfní výzdoby je akad. soch. Otmar Oliva.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1716
Výrobce: Zikmund Jan Kercker, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 69 cm, hl. 26,2 cm, tl. věnce 4,2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. Koruna 
s čtyřmi nezdobenými uchy uspořádanými na půdorysu 
kříže, střední sloupek se soklem. Na horním okraji vztyčené lilie. Níže v linkách nápis (začíná  ručičkou; 
text při dolní lince; AE spojené):
 BRUNAE DIE 29 DEC: SIGISMVNDVS IO: KERCKER IBI FECIT
[V Brně dne 29. prosince. Zhotovil zde Zikmund Jan Kercker]
V druhé části nápisu chronogram 1716 (větší písmena, zde tučně). Níže na obloučcích zavěšený rostlinný
ornament. Věnec oddělen linkou, oblounem, prožlabenou lištou, linkou. Nad dolním okrajem linka, 
mezera, linka.
Zavěšen v lucerně věže vedle menšího hodinového cimbálu.

Datace: 1527
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 56 cm, hl. 30,5 cm, tl. věnce 5,1 cm
Hlavní tón: neměřen
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Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. Koruna s čtyř-
mi nezdobenými uchy uspořádanými na půdorysu kříže. 
Při horním okraji letopočet (jako dělicí znaménka užity 
pootočené routy na střední linii):
 1  5  2  7 
Věnec oddělen třemi linkami, prostřední silnější. Kolem 
dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen v lucerně věže vedle většího hodinového cimbálu.

žďÁr NAD sÁzAVOu
kaPLe sv. barbory

zámek Žďár nad sázavou 

žďÁr NAD sÁzAVOu

žďÁr NAD sÁzAVOu

zvon

zvon

Datace: 1943
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.),
Brno-Husovice
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 47,5 cm, hl. 34,2 cm, tl. věnce 3,9 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis v 2 řádcích:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO.
1943.
Na věnci shora dvě linky.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Kaple poblíž kostela sv. Prokopa.

Datace: 1650
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 56,5 cm, celk. výš. 50 cm,
hl. 39 cm, tl. věnce 3,2 cm
Hlavní tón: g2
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zvon

hodinový cimbáL větší

hodinový cimbáL menší

Popis: Koruna s šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže a zdobenými hrotitými šupinami mezi 
linkami. Nahoře dvouřádkový nápis sevřený dvojicemi linek a dělený linkou (tečky vysunuty na střední 
linii; na začátku druhého řádku reliéfek  sedícího ptáka s hlavou otočenou dozadu):
SVB GVBERNIO GVARDIANATVS [F. … …RANO] TYROLENSIS [SS]: THEOL. DOC:
 : IN HONOREM S. ANTONII DE PADVA REFVSA ET DVPLO ADAVCTA SVM. ANNO IVBILAEI. M: DC: L.
[Za správy kvardianátu (…) Tyrolského, doktora svaté teologie, jsem byl přelit a dvakrát zvětšen ke cti 
sv. Antonína Paduánského. V jubilejním roce 1650]
Z prvního řádku na dvou místech dodatečně odstraněn text – první místo nečitelné (přibližně třicet 
písmen). Pod koncem nápisu dorytý letopočet (tečky na střední linii):
1. 6. 5. 5.
Letopočet znamená pravděpodobně rok posvěcení zvonu anebo přenesení odjinud. Věnec oddělen 
trojicí linek. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1926
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 45 cm, celk. výš. 43 cm, hl. 34,5 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO.
Pod tím na lince na obloučcích zavěšené květy a trojlístky. Na boku 
uprostřed výšky nápis:
L. P. 1926.
Nad zlomem věnce dvě linky.
Uvnitř číslo bílou barvou 1118. Na horním okraji (přes BRNO) červený 
obdélník z rekvizice.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 55 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Pro nepřístupnost 
nemohl být zdokumentován.
Zavěšen v lucerně věže vedle menšího hodinového cimbálu.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Pro nepřístupnost 
nemohl být zdokumentován.
Zavěšen v lucerně věže vedle většího hodinového cimbálu.
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žďÁr NAD sÁzAVOu
hŘbitovní kosteL neJsvětěJší troJice

žďÁr NAD sÁzAVOu

zvon maria

zvon sv. Josef

Datace: 2007
Výrobce: Josef Tkadlec ml., Halenkov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 45,5 cm, celk. výš. 45,5 cm, hl. 33 cm, tl. 
věnce 3,3 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna s šesti uchy (čelní hrany prožlabeny), uspořáda-
nými na půdorysu hvězdy. Nahoře velký kříž, kolem draperie 
částečně zahalující vodorovné břevno, vpravo nahoře srdce. 
Na čepci nad křížem snítka hluchavky. Nahoře po stranách kříže
nápis:
(vlevo) SANCTA
(vpravo) MARIA
[Svatá Maria]
Pod křížem signatura Otmara Olivy: ve čtverci OL a kapka. Nahoře na protější straně draperie, pod níž nápis:
SAR
[Žďár]
Vlevo od SAR na boku nápis (vložena  kosočtverečná hlava hřebu):
A  D
Vpravo od SAR na boku nápis v 2 řádcích (ukončen  kosočtverečnou hlavou hřebu):
MM
VII 
[Léta Páně 2007]
Na věnci nápis (jako dělicí znaménka užity  kosočtverečné hlavy hřebu; údaj o výrobci menším písmem):
REQUIEM AETERNAM DONA EIS  DOMINE    FECIT JOSEF TKADLEC  HALENKOV 
[Odpočinutí dej jim věčné, Pane. Zhotovil Josef Tkadlec, Halenkov]
Nápis (modlitba za zemřelé) pokračuje na menším zvonu.
Autorem výzdoby je akad. soch. Otmar Oliva.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 2007
Výrobce: Josef Tkadlec ml., Halenkov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 41 cm, celk. výš. 42 cm, hl. 31 cm, 
tl. věnce 3,1 cm
Hlavní tón: c3
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žďÁr NAD sÁzAVOu
Poutní kosteL 
sv. Jana nePomuckÉho

 

zvon sv. cyriL a metoděJ
Datace: 2015
Výrobce: Petr Rudolf Manoušek a Joost Eijsbouts, Asten (Nizozemí)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 51,5 cm, tl. věnce 3,7 cm, hm. 84 kg
Hlavní tón: g2
Popis: Koruna bez středního sloupku, s šesti nezdobenými uchy
uspořádanými na půdorysu kříže. Při horním okraji dvojlinka, pod
ní nápis:
SVATÝ CYRIL A METODĚJ
Na protější straně nápis:
L. P. 2015
Níže v linkách pás útvarů s výběžky, připomínající neuronální síť. Na boku reliéf sv. Cyrila

Popis: Koruna s šesti uchy (čelní hrany prožlabeny), uspořádanými na půdorysu hvězdy. Nahoře draperie, 
po stranách:
(vlevo) SANCTUS
(vpravo) IOSEPH
[Svatý Josef]
Pod draperií nápis:
SAR
[Žďár]
Vlevo od SAR na boku nápis (vložena  kosočtverečná hlava hřebu):
A  D
Vpravo od SAR na boku nápis (ukončen  kosočtverečnou hlavou hřebu):
MMVII 
[Léta Páně 2007]
Nad přechodem ve věnec (pod SAR) nápis v 2 řádcích (vložena  kosočtverečná hlava hřebu):
FECIT
J  TKADLEC
[Zhotovil Josef Tkadlec]
Na protější straně nahoře dva kříže (pravý zdvojen) s draperií, částečně zahalené, v horní části srdce. 
Na věnci nápis:
ET LUX PERPETUA LUCEAT EIS  REQUIESCANT IN PACE   
V závěru nápisu signatura Otmara Olivy: ve čtverci OL a kapka.
[A světlo věčné ať jim svítí. Odpočívejte v pokoji]
Pokračování nápisu (modlitba za zemřelé) z většího zvonu.
Autorem výzdoby je akad. soch. Otmar Oliva.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

a Metoděje. Pod tím, nad přechodem ve věnec, nápis:
VĚNOVALI KNĚŽÍ BRNĚNSKÉ DIECÉZE
Na boku na protější straně znak brněnské diecéze (ve štítu dva překřížené klíče sv. Petra,
podložené mečem sv. Pavla, pod štítem kříž, mitra a berla), v polovině výšky nápis v 2 řádcích:
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zvon sv. zdisLava

zvon sv. voJtěch

Datace: 2015
Výrobce: Petr Rudolf Manoušek a Joost Eijsbouts, Asten
(Nizozemí)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 45,7 cm, tl. věnce 3,2 cm, hm. 60 kg
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna bez středního sloupku, s šesti nezdobenými 
uchy uspořádanými na půdorysu kříže. Při horním okraji 
dvojlinka, pod ní nápis:
SVATÁ ZDISLAVA
Na protější straně nápis:
L. P. 2015
Níže v linkách pás útvarů s výběžky, připomínající neuronální síť. Na boku reliéf sv. Zdislavy (jako světice
s košem). Pod tím, nad přechodem ve věnec, nápis:
VĚNOVALA FARNOST A MĚSTO ŽĎÁR N. SÁZ.
Na protější straně znak města Žďár nad Sázavou v oválné ozdobné kartuši. Níže nápis v 2 řádcích:
KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO
NA ZELENÉ HOŘE
Pod tím, nad přechodem ve věnec zvonařská značka rodiny Manouškovy: nad sebou zvon, klíč, květina. 
Po stranách nápis:
MANOUŠEK --- EIJSBOUTS
(pod květinou) ASTEN
Věnec oddělen trojicí linek.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon ve vížce ambitu severně od vstupu.

Datace: 2015
Výrobce: Petr Rudolf Manoušek a Joost Eijsbouts, Asten (Nizozemí)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 38,4 cm, tl. věnce 2,7 cm, hm. 35 kg
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna bez středního sloupku, s šesti nezdobenými uchy uspořádanými na půdorysu kříže. 
Při horním okraji dvojlinka, pod ní nápis:
SVATÝ VOJTĚCH

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO
NA ZELENÉ HOŘE
Pod tím, nad přechodem ve věnec zvonařská značka rodiny Manouškovy: nad sebou zvon, klíč, květina. 
Po stranách nápis:
MANOUŠEK --- EIJSBOUTS
(pod květinou) ASTEN
Věnec oddělen trojicí linek.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon v lucerně střešní báně kostela.
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žďÁr NAD 
sÁzAVOu
stará radnice

zvon sv. Jan nePomucký

Na severovýchodní fasádě staré radnice čp. 294 na ocelové konstrukci s rameny rozvěšeno devět zvonů 
na způsob zvonohry, rozeznívaných automaticky, elektromagnetickými kladívky umístěnými uvnitř zvonů.

Datace: 2011
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 40 cm, hm. 46 kg
Hlavní tón: neměřen
Popis: Bez koruny. Na horním okraji trojice linek. 
Níže nápis (jako dělicí znaménka užity  tečky na 
střední linii):
JAN NEPOMUK  C3  1951 ZDAS 2011 
Na boku kartuše se znakem města. Věnec oddělen linkou.

Na protější straně nápis:
L. P. 2015
Níže v linkách pás útvarů s výběžky, připomínající neuronální síť. Na
boku reliéf sv. Vojtěcha (světec s mitrou a berlou v levici, při pravé 
noze váhy). Pod tím, nad přechodem ve věnec, nápis:
VĚNOVALA SPOLEČNOST ŽĎAS
Název firmy ve tvaru jejího loga. Na protější straně nápis v 2 řádcích:
KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO
NA ZELENÉ HOŘE
Pod tím, nad přechodem ve věnec zvonařská značka rodiny Manouš-
kovy: nad sebou zvon, klíč, květina. Po stranách nápis:
MANOUŠEK --- EIJSBOUTS
(pod květinou) ASTEN
Věnec oddělen trojicí linek.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon ve vížce ambitu jižně od vstupu.
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zvon vLadimír

zvon mirosLav

Datace: 2011
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 36,5 cm, hm. 34 kg
Hlavní tón: neměřen
Popis: Bez koruny. Na horním okraji trojice linek. 
Níže nápis (jako dělicí znaménka užity  tečky 
na střední linii):
VLADIMIR  D3  1951 ZDAS 2011 
Věnec oddělen linkou.

Datace: 2011
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 32,5 cm, hm. 23 kg
Hlavní tón: neměřen
Popis: Bez koruny. Na horním okraji trojice linek. 
Níže nápis (jako dělicí znaménka užity  tečky 
na střední linii):
MIROSLAV  E3  1951 ZDAS 2011 
Věnec oddělen linkou.

zvon Jaromír

zvon constantin

Datace: 2011
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 30 cm, hm. 22 kg
Hlavní tón: neměřen
Popis: Na horním okraji trojice linek. Níže nápis
(jako dělicí znaménka užity  tečky na střední linii):
JAROMIR  F3  1951 ZDAS 2011 

Datace: 2011
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 28 cm, hm. 16 kg
Hlavní tón: neměřen
Popis: Bez koruny. Na horním okraji trojice linek. Níže nápis:
CONSTANTIN G3 1951 ZDAS 2011
Věnec oddělen linkou.
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zvon stanisLav

zvon JarosLav

Datace: 2011
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 25 cm, hm. 12 kg
Hlavní tón: neměřen
Popis: Bez koruny. Na horním okraji trojice linek. Níže nápis:
STANISLAV A3 1951 ZDAS 2011
Věnec oddělen linkou.

Datace: 2011
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 23 cm, hm. 9 kg
Hlavní tón: neměřen
Popis: Bez koruny. Na horním okraji trojice linek. 
Níže nápis:
JAROSLAV H3 1951 ZDAS 2011
Věnec oddělen linkou.

zvon arnošt

zvon maria

Datace: 2011
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 22,5 cm, hm. 9 kg
Hlavní tón: neměřen
Popis: Bez koruny. Na horním okraji trojice linek. Níže nápis:
ARNOST C4 1951 ZDAS 2011
Věnec oddělen linkou.

Datace: 2011
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 21,4 cm, hm. 7,4 kg
Hlavní tón: neměřen
Popis: Bez koruny. Na horním okraji trojice linek. Níže nápis:
MARIE D4 1951 ZDAS 2011
Věnec oddělen linkou.
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zvon

žďÁr NAD sÁzAVOu
regionáLní muzeum

Datace: 2001
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 100,5 cm, celk. výš. 88 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji linka, 
pod ní pás orámovaných oválných pukliček, mezi nimiž 
vloženy stylizované rostlinné výběžky. Na boku kartuše 
se znakem města Žďáru nad Sázavou. Po stranách dole 
vlevo Madona s Ježíškem na levé ruce, stojící na srpku 
Měsíce, a vpravo sv. Prokop s mitrou, berlou v pravici a uvázaným čertem při levé noze. Nad 
znakem letící anděl s věncem v pravici a holí v levici. Na protější straně kříž z dvojic rovnoběžných 
linek (ramena vprostřed nespojena). Vlevo pod vodorovným ramenem nápis v 6 řádcích (název 
podniku ŽĎAS v podobě loga, poslední trojice řádků o něco níže):
1951
2001
ŽĎAS
ZVON BYL ODLIT
NA PAMÁTKU 50. VÝROČÍ
ZAHÁJENÍ VÝROBY
Vpravo pod vodorovným ramenem nápis v 10 řádcích 
(poslední řádek menším písmem):
ČLENITÁ KOPULE CHRÁMU,
PRŮVODY SOCH.
RYBY KLOUŽOU ČASEM
A STROMY VZÝVAJÍ NEBESA.
ODKUD JDE VÍTR
A KAM VANE DÝM?
ZE SVÁRU OHNĚ A LESA
VZNIKLO MĚSTO.
ZE SVÁRU OTÁZEK TRVÁ.
LUDVÍK KUNDERA
Věnec oddělen linkou, mezerou, linkou. Na věnci (pod křížem) nápis v 2 řádcích (druhý řádek menším
písmem):
23. 8. 2001
DIVIZE METALURGIE
Nezavěšen. Umístěn na nádvoří tvrze u vstupu do muzea.
Reliéfy světců jsou kopií reliéfů ze zvonu Sv. Prokop (rekvírovaného 4. 4. 1942), které byly před 
rekvizicí odlity do sádry a uloženy na půdě kostela sv. Prokopa. Reliéf anděla proveden podle reliéfu
na keramickém džbánu z 19. století ze sbírek Regionálního muzea (inv. č. 401A). Báseň složil Ludvík 
Kundera přímo pro tento zvon.
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žďÁr NAD sÁzAVOu
regionáLní muzeum

zvon

Datace: 1951
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 88,5 cm, celk. výš. 82 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Věnec oddělen 2 linkami. 
Na věnci nápis (mezi jeho částmi odstupy):
ZDAŘ BŮH ZA MÍR  27. 8. 1951
Nezavěšen. Umístěn na nádvoří tvrze u vstupu do muzea. 
První zvon ulitý v podniku ŽĎAS.

výroční zvon

žďÁr NAD sÁzAVOu
vyšší odborná škoLa 
a stŘední PrŮmysLová škoLa

Datace: 2001
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 50,2 cm, celk. výš. 44,5 cm, hl. 35,3 cm, 
tl. věnce 3,3 cm
Hlavní tón: gis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku znak školy (čtverec 
nakoso, rozdělený do čtyř dílů vodorovnou vlnou a níže 
písmenem omega). Po levé straně nápis v 2 řádcích:
50
SPŠ
Po pravé straně nápis v 2 řádcích:
L P
2001
Po směru písma nápis v 3 řádcích (třetí řádek tvořen logem podniku):
1951
2001
ŽĎAS
Dále po směru písma kartuše s městským znakem Žďáru nad Sázavou. Věnec oddělen linkou.
Vystaven ve vstupní hale školní budovy (Studentská 761/1).
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výroční zvon

Datace: 2006
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 45,6 cm, celk. výš. 44 cm, hl. 35,5 cm, tl. 
věnce 4–4,1 cm
Hlavní tón: fis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
L. P. 2006
Na boku nápis v 2 řádcích:
55
ŽĎAS
Na protější straně nápis v 4 řádcích (první řádek větším 
písmem):
SPŠ
ZVON BYL ODLIT
NA PAMÁTKU 55. VÝROČÍ
ZAHÁJENÍ VÝUKY
V úrovni prvního řádku vlevo nahoře znak školy (čtverec nakoso, rozdělený do čtyř dílů vodorovnou 
vlnou a níže písmenem omega). Věnec oddělen trojicí linek.
Vystaven ve vstupní hale školní budovy (Studentská 761/1).

výroční zvon

Datace: 2011
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 36,7 cm, celk. výš. 36,5 cm, hl. 29,4 cm, 
tl. věnce 3,1 cm
Hlavní tón: g3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře trojice linek. 
Na boku znak školy 
(čtverec nakoso, rozdělený do čtyř dílů vodorovnou
vlnou a níže písmenem 
omega), po stranách nápis:
VOŠ --- SPŠ
Pod tím na přechodu ve věnec nápis:
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Naproti (ve stejné úrovni) nápis:
60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
Nad oblinou věnce linka.
Vystaven ve vstupní hale školní budovy (Studentská 761/1).
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výroční zvon

Datace: 2016
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 70,5 cm, výš. 58 cm, celk. výš. 68,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna bez středního sloupku, s čtyřmi nezdobenými
uchy uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře v linkách 
široký pás s pěti biblickými výjevy: Zvěstování; Mojžíš 
vystavuje měděného hada na poušti; Návrat ztraceného 
syna; Kristus na kříži, kterého objímá žena (vpravo vousatý 
muž s plátnem v náručí, v pozadí lotr na kříži); Ježíšovo 
kázání na hoře. Výjevy jsou provedeny podle dřevěné 
modlitební brány, umístěné v bazilice Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Mikuláše a nesoucí reliéfy vyřezané rodinami 
žďárské farnosti během adventního času 
roku 2015. Na čelní straně nápis v 2 řádcích (první řádek
tvořen logem podniku):
ŽĎAS
65
Pod tím (nad přechodem ve věnec) menším písmem nápis
(jako dělicí znaménka užity  tečky na střední linii):
AD OMNE OPUS BONUM PARTI  AD MAIOREM DEI 
GLORIAM  AD PERPETUAM MEMORIAM
[Připraveni ke každému dobrému dílu. K větší slávě Boží.
Na věčnou paměť]
První věta nápisu je motto premonstrátského řádu (vychází
z Nového zákona, 2 Tim 2,21 a 3,17), na zvonu chybně
(místo PARTI mělo být PARATI). Na protější straně kartuše
s městským znakem Žďáru nad Sázavou.
Věnec oddělen trojicí linek. Na čelní straně na věnci nápis:
ANNO DOMINI 2016
[Léta Páně 2016]
Zvon byl součástí výstavy Cesta k pramenům (k výročí 65 let od zahájení výroby v podniku ŽĎAS, 
14. 7. – 4. 9. 2016) v Regionálním muzeu města Žďáru nad Sázavou, následně byl prezentován na 
Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a poté vystaven v areálu žďárských strojíren. Dnes 
uložen ve skladu podniku.

žďÁr NAD sÁzAVOu
stroJírny Žďas

žďÁr NAD sÁzAVOu
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ZVONY
2.díl

NA VYSOČINĚ

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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