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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 ak-
tuálně nacházejí v kraji Vysočina. Z praktických důvodů je rozdělena do samostatných částí po jed-
notlivých okresech; publikovány takto jsou informace o zvonech z okresů Jihlava, Havlíčkův Brod  
a Žďár nad Sázavou. Zvony z okresů Pelhřimov a Třebíč budou dokumentovány a odborně zpracová-
ny 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 kampanologii. Skutečnost, že je kniha určena široké čtenářské obci, přirozeně 
ovlivnila podobu obsahu a formu zpracování informací o jednotlivých zvonařských památkách. Hlav-
ním 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 
provádělo Muzeum Vysočiny Jihlava a Národní památkový ústav. Projekt by nebyl vůbec myslitelný 
bez toho, aby majitelé a správci objektů, ve kterých se zvony nacházejí, umožnili řešitelům projektu 
přístup ke zvonům a souhlasili s jejich dokumentací. Poděkování proto patří zejména všem církvím, 
správcům farností, správcům kostelů a kaplí, farářům, pracovníkům obecních úřadů, dobrovolným 
hasičům, muzejníkům a jiným, kteří autorům věnovali svůj čas a byli často ochotni s nimi i doku-
mentaci 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 Fu-
číková, Jaroslav Havlíček, Adam Malý, František Malý, Matouš Malý, Linda Smejkalová a Viktorie 
Vantuchová. Za připomínky, které přispěly k vylepšení obsahu publikace, autoři děkují i odbornému 
recenzentovi Františku Johnovi.

Do katalogu okresu Havlíčkův Brod byly zahrnuty všechny existující zvony a hodinové cimbály, na-
cházející se v kostelech (ve věžích hlavních i sanktusových), kaplích, obecních kapličkách a zvonič-
kách, 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 zahrnu-
ta (na Havlíčkobrodsku je jich 36 z celkového počtu 354 zvonových stanovišť, tedy 10 %). Katalog 
neobsahuje zvon z roku 1947 z hřbitovní kaple v Zahrádce (který byl v 70. letech po zrušení obce  
a zatopení přehradou přenesen do obecní kaple v Šetějovicích, okr. Benešov) ani zvon z roku 1948 
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ze zvoničky ve Štikově, ukradený roku 2002 (o průměru 37 cm, ulitý zvonařstvím Rudolfa Penera 
v národní správě v Českých Budějovicích-Suchém Vrbném a nesoucí na plášti zvonařskou značku 
tohoto podniku a dataci L. P. 1948). Jen v tomto úvodu zmiňujeme čtyři malé bronzové fragmenty, 
uložené v Městském muzeu v Chotěboři a pocházející ze zvonu z roku 1836 od Josefa Hilzera v Jih-
lavě, rekvírovaného v první světové válce z kostela sv. Jakuba Staršího v Chotěboři. Jde o dva střepy  
s částí (prázdné) nápisové pásky, sevřené rozvilinovou výzdobou, střep s nohama figury světce, 
která byla umístěna nad věncem, a malý střep s dvojicí linek oddělujících věnec.

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

Hesla dodržují jednotnou strukturu. Křestní jména zvonařů jsou uvedena vždy v české podobě, jde-
li o osoby působící na území Čech a Moravy (František Karel Vaněk); v případě zahraničních osob 
jsou ponechána v originále (Franz Peter Schilling). Uvádíme tyto rozměry zvonu: průměr (prům.), 
celková výška i s korunou (celk. výš.), hloubka, tj. vnitřní výška, měřená odspoda k čepci (hl.),  
a tloušťka věnce (tl. věnce), popř. u hodinových cimbálů mísovitého tvaru tloušťka stěny (tl. stěny). 
Hmotnost (hm.) uvádíme, jen známe-li ji od výrobce nebo byl-li zvon někdy zvážen. Není-li některý 
z rozměrů uveden, znamená to, že z důvodu nepřístupnosti nešlo zvon spolehlivě změřit. U mno-
ha zvonů se podařilo pořídit krátkou nahrávku a provést analýzu zvuku (poslechem a s využitím 
počítačového programu Wavanal, nahrávky analyzovali Petr Vácha a Radek Lunga). 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“ označu-
je oblast zesíleného úderového okruhu srdce, popis „dole“ označuje dolní část zvonu pod věncem až 
k dolnímu okraji. Popis reliéfní výzdoby na bocích začíná vždy na čelní (přední) straně zvonu podle 
koncepce výzdoby, nikoli podle toho, jak je dnes zvon ve zvonové stolici orientován. Popisujeme-li ve 
výzdobě „reliéf Ukřižovaného“, vždy se tím myslí ukřižovaný Ježíš Kristus na kříži, nikoli jen samotné 
Ježíšovo tělo. Není-li uveden počet řádků nápisu, znamená to, že na zvonu je daný nápis v jednom 
řádku. Víceřádkové nápisy jsou v případě potřeby pro přehlednost uvozeny pomocnými čísly se 
svislicí. V nápisech rekvizičních, některých nápisech ve zvonařských značkách nebo v medailích jsou 
jednotlivé řádky originálního znění vyznačeny lomítkem. Zkrácená slova v nápisech rozepisujeme  
v kulaté závorce jen tehdy, jsou-li vyznačena zkracovací značkou. Jde-li o latinský nebo německý 
nápis, jsou zkrácená slova rozepsána v českém překladu. Hranaté závorky v přepisu nápisu ozna-
čují, že znění je nejisté. Trojice spojovníků (---) označuje přerušení nápisu samostatným reliéfem. 
Na samostatném řádku pod nápisem je v hranatých závorkách překlad nápisu, popř. transkrip-
ce 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.
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Katalog zahrnuje celkem 386 zvonů a 63 hodinových cimbálů. Nejstarší zvon není datován a může pocházet už  
z 1. poloviny 14. století: je to beznápisový zvon ve Skále. Z doby kolem roku 1350 pochází zvon s nápisem  
v gotické majuskule v Horním Studenci a také zvon z Pohledu, který je výjimečný svým tzv. abecedním nápisem, 
provedeným v gotické majuskule (abecední zvony v naší republice mají většinou nápis minuskulní). K nejstarším 
se řadí také dva zvony z přelomu 14. a 15. století, pocházející od stejného anonymního původce a dochované 
v Číhošti a Heřmanicích. Nejvýznamnější v této skupině je bezesporu velký zvon Vilém z děkanského kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě. O jeho přesné dataci se vedou diskuse již mnoho let, nejpravdě-
podobnější je rok 1334 nebo 1335. 

Následuje 13 zvonů s nápisy v gotické minuskule, z období od poloviny 15. století zhruba do poloviny  
16. století. Nejstarší datované jsou zvony z Havlíčkova Brodu (1449) a Sopot (1461). Autory gotických zvonů 
ne vždy známe, převažují anonymní díla, u nichž se podaří připsat vždy jen malou část. Nepřipsané zůstávají 
zvony např. ve Stříbrných Horách (konec 15. století – stejný, zatím neznámý původce je autorem zvonu v kos-
tele sv. Prokopa ve Starém Sedle-Orlíku nad Vltavou na Písecku), ve Skuhrově (2. polovina 15. století) nebo 
na ochozu věže děkanského kostela v Havlíčkově Brodě (přelom 15. a 16. století). Naopak signovaným re-
gionálním solitérem je zvon v Žižkově Poli (přelom 15. a 16. století), který ulil havlíčkobrodský kovolitec Jiří 
(Georgius de Broda Teutonica). Významné postavení tu mají kutnohorské dílny: Ondřej Ptáček ulil zvony pro 
Chrtníč-Radinov (1484) a Golčův Jeníkov (1485), Jakub Ptáček pro Loukov (1534), Lužec nad Cidlinou (1535; 
dnes v Heřmani) a Ledeč nad Sázavou (1536). Různí členové zvonařského rodu Klabalů (bratři Rafael, Ond-
řej, Tomáš) jsou autory zvonů z 2. poloviny 16. století. Rafael ulil zvony pro Krásnou Horu (1556), Hněvkovi-
ce (1557) a Úsobí (1557), pravděpodobně též pro Číhošť (1555). Některý z bratrů Klabalů je autorem neda-
tovaných a nesignovaných zvonů pro Chřenovice a Vilémov (oba z 50. let 16. století). Zvon pro Dolní Město 
(1529) ulil Bartoloměj (Bartoš) z Prahy-Nového Města. Dva zvony od Tomáše z Litoměřic (1. čtvrť 16. století)  
a Jana Konváře st. z Olomouce (1499), zavěšené ve věži kostela Nanebevzetí Panny Marie v Habrech, jsou pová-
lečné importy a pocházejí odjinud (první z Minic na Lounsku, druhý z Oder v Českém Slezsku).

Nejstarší nápis provedený kapitálou nalézáme na zvonu Adama z Velkého Meziříčí, ulitém pro Krucemburk 
(1541). Z velkomeziříčských dílen jsou v regionu zastoupeny i další výrobci: velký zvon v Havlíčkově Brodě ulili 
společně Matěj, Martin a Adam (1542), zvon v Krásné Hoře Matěj a Jakub (1545) a malý anonymní zvon z Při-
byslavi ulil Adam (1546). Kapitálu užívá na svých dílech i Tomáš Klabal z Kutné Hory: Světlá nad Sázavou (1569), 
Krásná Hora (1571), Dobrnice (1599). Frakturu v nápise nalézáme jen na zvonu pražského zvonaře Brikcího  
z Cinperka v Horním Studenci (1583).

V 17. a 18. století se o zakázky dělí jihlavští zvonaři (Lukáš Gleixner, Bartoloměj Nachystal, Kristián Joachim st., 
František Karel Vaněk) s pražskými kovolitci (Jan Kryštof Walther, Mikuláš Löw st., Jakub Konrád Löhner, dílna 
Dietrichů, Jan Jiří Kühner, František Antonín Frank, Jan Kristián Schuncke). Jako solitéry působí zvony mlado-
boleslavského Jana Pricqueye v České Bělé (1690) a Havlíčkově Brodě (1693) nebo hradeckého Ignáce Dracka  
v Chotěboři (1790).

Zvony z 19. století, které přežily válečné rekvizice, jsou pak dosti heterogenní skupinou: pocházejí z Jihlavy  
(Vincenc Staffelmayr, Josef Hilzer, Bedřich Hampl), Prahy (Karel Bellmann, Anna Bellmannová), Hradce Králové 
(Karel Vilém Paul), Znojma (Antonín Aufheimer), Českých Budějovic (Antonín Perner), ale i ze zahraničí z Lublaně 
(Albert Samassa).

Ve 20. století počet zvonů výrazně redukovaly rekvizice v první i druhé světové válce. Významným střediskem 
zvonařství se na počátku 20. století stalo Brno, kde na činnost hillerovské dílny (pracující až do 20. let) navázal Ru-
dolf 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 

zVONY A zVONAŘi 
NA hAVlÍčKObrODsKu
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roku 1921 pak už jen bronzové. Mezi válkami potřeba doplnění zvonů po rekvizicích vedla k rozmachu výroby. 
Několika zvony jsou na Havlíčkobrodsku zastoupeni všichni tehdejší významní dodavatelé – Rudolf Manoušek 
st., Richard Herold, Rudolf Perner ml., Oktáv Winter, Buřil a Riss – a vedle nich i jiné dílny: Josef Šidlikovský st. 
z Lomnice nad Popelkou nebo Arnošt Diepold z Prahy-Starého Města.

Po roce 1945 byla situace odlišná a vyžaduje podrobnější vysvětlení: ze zvonařských dílen, které přešly pod národ-
ní správu, byla v provozu ponechána jen slévárna Rudolfa Pernera ml. v Českých Budějovicích-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 sy-
novi do České u Brna a jeho bývalý podnik pracoval pod vedením Františka Michery pod názvem „První moravská 
zvonárna v Brně“. V roce 1948 byly všechny tři dílny začleněny do národního podniku Závody umělecké kovový-
roby (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-Hu-
sovicích 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.

V prvních třech poválečných letech bylo, zvláště pro obecní kaple nebo zvoničky, pořízeno mnoho zvonů (28 
kusů). Na rozdíl od jiných regionů Vysočiny bylo v následujícím čtyřicetiletém období nesvobody 1949–1989 
pro Havlíčkobrodsko ulito pouhých 10 zvonů, tedy jen 3 % z celkového počtu (na Jihlavsku je to 13 % a na 
Žďársku dokonce 21 %). V období politického uvolnění koncem 60. let 20. století polevila i perzekuce církví  
a veřejného církevního života. Na Havlíčkobrodsku velká poptávka po zvonech nebyla. Rudolf Manoušek ml. 
roku 1968 obnovil výrobu zvonů v nové dílně ve středočeské Zbraslavi (dnes součást Prahy). Mnoho zvonů 
dodala v 60. a 70. letech do Československa také dílna německého Schillingova zvonařství, činná v durynském 
městě Apolda a fungující stále na principu soukromé zvonařské dílny (teprve v roce 1972, kdy byla vyvlastněna 
a přeměněna na státní družstevní podnik VEB Apoldaer Glockengießerei, ji stihl podobný osud jako po válce díl-
ny české). Na Havlíčkobrodsku je z této dílny – od Franze Petera Schillinga – jeden zvon v Hněvkovicích (1970).

Větší rozkvět zvonařské výroby vidíme znovu až po roce 1989: zvony z této doby tvoří 12 % celkového fondu 
Havlíčkobrodska. V České republice dnes působí čtyři zvonařství: Petr Rudolf Manoušek v Praze-Zbraslavi, ro-
dina Dytrychova v Brodku u Přerova (dílnu založil Josef Dytrych a po něm ji postupně vedly Laetitia Dytrycho-
vá, 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 – byly tam ulity dva zvony 
pro kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Skále (2004 a 2005) a zvon pro kostel sv. Víta v Zahrádce (2019). Od 
zahraničního výrobce, Rudolfa Pernera z německého Pasova, jsou z této doby dva zvony pro kostel sv. Ondřeje 
v Pohledu (2005).

Katalog kromě zvonů zahrnul i hodinové cimbály. Mezi nimi menší, ale velmi cenný čtvrtinový podíl mají histo-
rické hodinové cimbály z 16. až 19. století. Vůbec nejstarší jsou radniční hodinové cimbály ve Vilémově (1586), 
v lucerně věže děkanského kostela v Havlíčkově Brodě (1602), ve Šlapanově (1658) a u Sv. Kateřiny v Havlíčko-
vě Brodě (1664). Zvláště cenné jsou dochované dvojice malého a velkého cimbálu: v Úsobí (1761), Přibyslavi 
(1773) nebo Habrech (1851).

Terénní výzkum zároveň umožnil zabývat se vůbec poprvé i zvony nebronzovými, tedy ze železa, oceli a zinku,  
a alespoň orientačně je klasifikovat a časově zařadit. Na Havlíčkobrodsku mají výrazně velký podíl, 40 % z celko-
vého počtu zvonů. Je to dáno přítomností sléváren ve Starém a Novém Ransku; zvláště slévárna Jana Pujmana 
v Novém Ransku po první světové válce menší ocelové zvony vyráběla ve velkém. Raritní je železný zvon z roku 
1823 z Dietrichsteinských železáren ve Starém Ransku, vystavený tamtéž v obecní zvonici.

Z v o n y  n a  v y s o č i n ě  •  o K R e s  H a v L Í č K Ů v  B R o D
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Bylo možné vyčlenit několik typů ocelových zvonů (pracovně je nazýváme typ I až typ VI) a pokusit se je přičle-
nit konkrétnímu výrobci. Domníváme se, že některé pocházejí z doby po první světové válce a produkovala 
je slévárna Jana Pujmana v Novém Ransku: typ I (Dobrá Voda Lipnická, Horní Bohušice, Chloumek, Kamenná 
Lhota, Klouzovy, Kochánov u Lipničky, Koňkovice, Kouty, Kyjov, Leštinka, Lhůta, Lipnička, Meziklasí, Mrzkovice, 
Nasavrky, Nejepín, Ostružno, Pavlov u Herálce, Pavlov u Ledče nad Sázavou, Podmoklany, Pohleď, Simtany, Si-
rákovice, Spytice, Stříbrné Hory, Utín, Vestecká Lhotka, Vilémovice, Zdislavice, Ždírec), typ II (Benetice, Bučovi-
ce, Čečkovice, Dobkov, Dolní Sokolovec, Druhanov, Hostovlice, Hřiště, Chuchel, Jarošov, Jiříkov, Jitkov, Kámen, 
Koječín, Kojetín, Kraborovice, Křemenice, Marieves, Modlíkov, Nová Ves u Světlé, Opatovice, Petrovice, Víska, 
Zahájí, Zvěstovice, Žebrákov), a typ III (Bělá, Bezděkov, Hranice, Hudeč, Jilem, Knyk, Košťany, Kunemil, Malčín, 
Oudoleň, Rozsochatec, Stružinec, Svinný, Zbožice, Ždánice, Ždírec nad Doubravou), popř. typ VI (Slavníč).

Ze zatím neznámé slévárny jsou ocelové zvony typu IV (Bačkov, Dobrá Voda u Jedlé, Frýdnava, Hlohov, Horní 
Paseka, Mikulášov, Okrouhlice, Olešná u Ledče nad Sázavou, Proseč, Vadín) nebo typu V (Čekánov, Klanečná, 
Kozlov, Rybníček, Štěpánov u Leštiny, Tis, Veselice, Volichov, Vrbice). Mimo tyto vytčené typy ulila Pujmanova 
slévárna také zvony pro Boňkov, Dolní Dlužiny, Dubí, Horní Studenec, Podmoky, Příseku, Pukšice a Závidkovice. 
Pro Husův sbor v Havlíčkově Brodě byl roku 1927 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 zinkovými (např. Lány, 
Libice nad Doubravou, 1920). Zinek tehdy používal také broumovský Oktáv Winter (např. Čistá, Spálava, 1918). 
Rudolf Manoušek st. zinek k lití zvonů využíval v roce 1943 v době druhé světové války, kdy cín a měď vůbec 
nebyly k dispozici.

Co se týče hudebních dispozic souborů, pak v případě dvojic zvonů (historických i novodobých) jde nejčastěji 
o interval velké sekundy (např. Česká Bělá, Chotěboř – kaple Povýšení Svatého kříže, Nová Ves u Chotěboře, 
Úsobí) nebo malé tercie (např. Havlíčkova Borová, Horní Studenec, Chřenovice, Přibyslav). V případě trojic zvo-
nů je využíván oblíbený motiv Te Deum (Dolní Krupá, Herálec), Gloria (Světlá nad Sázavou), mollový kvintakord 
(Ledeč nad Sázavou) nebo trojkombinace v rámci vybraných mollových tónin (Pohled, Skála). Nejpočetnějším 
souborem je čtveřice zvonů v Krásné Hoře (malý mollový septakord g1 – b1 – d2 – f2).

Výzkum v terénu zároveň přinesl překvapivé zjištění. Ani v dnešní, moderní době nebyla vždy hudební koncep-
ce souboru zvonů naplněna a na věžích tak nalézáme nové zvony v původním plánu nezdařené (např. Herálec, 
Hněvkovice, Světlá nad Sázavou). V některých případech je to dáno nežádoucí tónovou odchylkou vzniklou při 
lití nových zvonů, jindy jde zřejmě o nepochopení zvukového obrazu starších zvonů nebo zaměňování hlavní-
ho (nárazového) tónu za primu.

Největší na okresu Havlíčkův Brod jsou zvony Vilém (1334/1335, prům. 147,5 cm) a Václav (1542, prům.  
139 cm), zavěšené ve věži děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě. Následují zvo-
ny v Hněvkovicích (1557, prům. 123 cm), Krucemburku (1541, prům. 117 cm) a Krásné Hoře (1545, prům.  
116,3 cm).

Tři soubory historických zvonů na Havlíčkobrodsku můžeme označit za mimořádné. Za prvé Havlíčkův Brod 
(1334/1335, 1542, 1449): soubor založený na kombinaci největšího gotického zvonu s renesančním (d1 – e1) 
a v odstupu doplněný menším gotickým zvonem c2. Za druhé Krásná Hora: tři renesanční zvony v mollovém 
kvintakordu g1 – b1 – d2 (1545, 1571, 1556), dochované v původním stavu s dubovými hlavami a ruční obslu-
hou. A za třetí Dolní Krupá: ojediněle zachovaná trojice zvonů z roku 1927 od Rudolfa Manouška st. z Brna-Hu-
sovic, laděná v oblíbeném motivu Te Deum (h1 – d2 – e2). Vedle Lidmaně na Pelhřimovsku jsou dolnokrupské 
zvony v Čechách jediným větším Manouškovým souborem z meziválečné doby, který přežil válečnou rekvizici. 
Všude jinde jsou tyto soubory jen fragmentární a zbyl z nich zpravidla jen umíráček (odhlédnuto od území 
Slovenska, kde jsou meziválečné zvony, a to i Manouškovy, hojně dochovány).

Svou rozlohou je havlíčkobrodský okres v rámci kraje Vysočina druhý nejmenší. Katalog obsáhl 387 zvonů. Na 
kostelních věžích se nachází jen 35 % z nich. Pro jeden kostel vycházejí průměrně dva zvony (včetně umíráčků), 
což znamená, že kapacita věží na Havlíčkobrodsku dosud není zcela naplněna a bude ještě nějaký čas trvat, než 
se podaří zacelit rány válečných rekvizic. S mnoha svými památnými zvony však Havlíčkobrodsko již dnes tvoří 
příhodnou základnu pro bližší poznání dějin zvonařství v Čechách i na Moravě.
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bAbiCe

bAčKOV

Zvon

Zvon

KaPLe

KaPLe

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ IV)
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). 
Na dolním okraji oblounová obruba.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění.

Datace: po roce 1945
Výrobce: pravděpodobně Rudolf Perner,
národní správa, České Budějovice-Suché 
Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Zřejmě bez výzdoby. Věnec oddělen
linkou.
Pro nepřístupnost nemohl být zvon blíže 
zdokumentován.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční 
zvonění + elektromagnetické kladivo.
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KaPLe
bArOViCe

bArtOuŠOV

Zvon

Zvon

ZvoničKa

DŮM čP. 26

Datace: 1948
Výrobce: Rudolf Perner, národní správa, 
České Budějovice-Suché Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 37 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nad věncem 
zvonařská značka, používaná znárodněným 
Pernerovým zvonařstvím v období 1946–1952
(do kruhu vepsaný stylizovaný zvon ve věži).    Pod ní nápis v 2 řádcích:
L. P.
1948
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1919
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. 
(Rudolf Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 30–35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji 
nápis do hloubky:
[R.] MANOUŠEK A SPOL. BRNO 191[8]
Věnec oddělen linkou.
Pro nepřístupnost zvonu je znění nápisu nejisté.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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bArtOuŠOV

Zvon

HasičsKá ZBRoJnice

Datace: 2019
Výrobce: Michal Votruba, Myslkovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 40 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
 hvězdičky):
PARTUZCHDORF  1281  BARTOUŠOV
z protější strany:
 L P 2020 
Vespod zavěšený ornament (spojované konturované stylizované lilie). Na čelní straně sv. Florián s praporcem
v levici, pravicí hasí dům. Níže nápis:
SVATÝ FLORIÁN
Na zadní straně srdce, kříž, kotva. Níže nápis (jako dělicí znaménka užity  hvězdičky):
 LÁSKA, VÍRA, NADĚJE 
Na věnci shora linka. Níže nápis:
ULIL MICHAL VOTRUBA V MYSLKOVICÍCH 2019
V začátku nápisu zvonařská značka (v kruhu monogram MV a zvon nahoře).
Letopočet 2020 se vztahuje k roku vysvěcení a zavěšení zvonu.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

bĚlÁ

Zvon

KaPLe

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ III)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Kolem
dolního okraje zvlněním se zvedající hladká obruba.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění.
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beNetiCe

beNÁtKY

Zvon

Zvon

ZvoničKa

KaPLe

Datace: 1918
Výrobce: Ignác Storek, ocelárna, slévárna železa    a měkké litiny, Brno
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 32 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová) s konzolkami a otvory pro šrouby.    Na boku zkřížené meče, pod nimiž letopočet:
1918
Věnec oddělen linkou sevřenou tenkými linkami.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. 
Věnec oddělen oblounem. Kolem dolního okraje 
hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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bezDĚKOV   u libiCe NAD   DOubrAVOu

Zvon

ZvoničKa

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ III)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Kolem dolního
okraje zvlněním se zvedající hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

bezDĚKOV 
u KrÁsNÉ hOrY

Zvon

ZvoničKa

Datace: 1949
Výrobce: Rudolf Perner, národní podnik, České Budějovice-Suché Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nad věncem zvonařská značka,
používaná znárodněným Pernerovým zvonařstvím v období 1946–1952
(do kruhu vepsaný stylizovaný zvon ve věži). Pod ní nápis v 2 řádcích:
L. P.
1949
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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Zvon

Zvon

bÍleK

blAtOV

KaPLe

ZvoničKa

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 35,9 cm, hl. 27,3 cm, tl. věnce 2,3–2,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na boku nad 
polovinou výšky v pravidelných odstupech tři tenké rýžky. 
Na rozhraní k věnci nízký plastický pás (kopírující rozhraní). 
Na věnci obloun vymezený rýhami.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: počátek 21. století
Výrobce: neznámý
Materiál: mosaz
Rozměry: prům. 16,5 cm, hl. 12,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Zvon mosazný – novodobá kopie lodního zvonu z roku
1834, bez vyvinutého věnce. Koruna v podobě plochého čepu 
se soklíkem na hlavních osách. Oblast úderového okruhu srdce 
oddělena oblounovým pásem. Na boku vpadlina (obdélník se 
zaoblenými rohy) s plastickým letopočtem 1834. Na protější 
straně vtlačen medailon s dráčkem. Kolem pás květinového    ornamentu sevřený vnitřním a vnějším hladkým kruhem.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění.
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bOjiŠtĚ

bOŇKOV

KosteL sv. voJtěcHa

KaPLe

Zvon

Zvon

Datace: polovina 16. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 45 cm, hl. 35,7 cm, tl. věnce 3,6 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (s patkami), 
uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře prázdná nápisová 
páska vymezená linkami. Na čelní straně nad polovinou výšky 
erb Meziříčských z Lomnice (ve štítě péřová koruna – „křídlo“). 
Věnec oddělen dvěma linkami. Kolem dolního okraje málo 
znatelná hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Zvoní se ručně, srdcem tahaným    přes kladku.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 53,8 cm, hl. 42,3 cm, tl. věnce 3,5 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu, s dvojicí otvorů vedle
sebe. Čepec klenutý, nad horním okrajem odsazený. Na čelní 
i zadní straně korpus Krista bez kříže, vždy mírně vlevo od osy
kyvu. Kolem dolního okraje hladká obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.



17

bOreK

brAtrOŇOV

KaPLe

ZvoničKa

Zvon

Zvon

Datace: 1947
Výrobce: Rudolf Perner, národní správa, 
České Budějovice-Suché Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 45 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nad věncem zvonařská
značka, používaná znárodněným Pernerovým zvonařstvím
v období 1946–1952 (do kruhu vepsaný stylizovaný zvon 
ve věži). Pod ní nápis v 2 řádcích:
L. P.
1947
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1923
Výrobce: Oktáv Winter, Broumov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 33,3 cm, hl. 23,5 cm, tl. věnce 2,6–2,7 cm
Hlavní tón: e3
Popis: Koruna válcová se soklem zúženým fabionem. Nahoře
linka a zavěšený srdcovitý ornament (rozviliny tvoří srdce, 
v němž trojlistý kvítek). Na čelní straně stojící korunovaná 
Panna Maria s dítětem na levé ruce. Na protější straně
uprostřed výšky nápis:
L. P. 1923.
Věnec oddělen dvěma linkami. Na věnci zlom.
Zvon připsán Oktávu Winterovi na základě doby vzniku 
a použité výzdoby.
Po zřícení zvoničky (cca 2017/2018) uložen v Krásné Hoře.
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brOuMOVA  lhOtA

bŘeziNKA

KaPLe

KaPLe

Zvon

Zvon

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Perner, národní správa, České Budějovice-Suché Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Pod polovinou výšky zvonařská značka,
používaná znárodněným Pernerovým zvonařstvím v období 1946–1952 
(do kruhu vepsaný stylizovaný zvon ve věži). Pod ní nápis v 2 řádcích:
L. P.
1946
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Perner, národní správa, České    Budějovice-Suché Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: dis4
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nad věncem zvonařská 
 značka, používaná znárodněným Pernerovým zvonařstvím v období 1946–1952 (do kruhu vepsaný 
stylizovaný zvon ve věži). Pod ní nápis v 2 řádcích:
L. P.
1946
Věnec oddělen dvěma linkami.
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bučOViCe

CibOtÍN

ZvoničKa

KaPLe

Zvon

Zvon

, Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
odsazení. Věnec oddělen oblounem. Kolem dolního okraje hladká
obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1920
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu.
Na boku nápis:
1920
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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čAChOtÍN
KosteL sv. vavŘince

Zvon

Zvon sanKtusnÍK

Datace: 1925
Výrobce: Antonín Buřil, Hradec Králové-Kukleny
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 71 cm, hl. 56,5 cm, tl. věnce 5,1 cm
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna s šesti uchy, zdobenými dvěma opačně
vinutými provazci, mezi nimiž mezera, a uspořádanými 
na půdorysu kříže. Nahoře v linkách nápis (písmo 
s unciálními tvary):
PO HRŮZOSTRAŠNÉ VÁLCE NÁRODŮ DÍK PĚJ ZAS SVÉ 
VLASTI SVOBODU.
Níže menším písmem:
ULIT MISTREM BUŘILEM V KUKLENÁCH L. P. 1925.
Na boku reliéf sv. archanděla Michaela potírajícího    ďábla, vespod orámování rozvilinou a boltcem. Věnec    oddělen dvojlinkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním    elektromotorem.
Zvon v samostatně stojící zděné zvonici.

Datace: 2. polovina 15. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 27,5 cm
Hlavní tón: f3
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (lomenými), 
uspořádanými na půdorysu kříže. Dvojice uch se 
rozevírají. Nahoře ve dvojicích linek prázdná 
nápisová páska. Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v sanktusové vížce kostela.
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čečKOViCe

čeKÁNOV

ZvoničKa

ZvoničKa

Zvon

Zvon

Zvon sanKtusnÍK

HoDinový ciMBáL

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 50 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Na boku dvojice linek. Kolem dolního okraje 
hladká obruba.
Umístěn na střeše zvonice.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 35 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: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ V)
Materiál: ocel
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Rozměry: prům. cca 26 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna sloupková (čep). Sloupek okrouhlý, mírně
zploštělý. Na horním okraji odsazení. Boky šikmé, strmé.     Nad věncem odsazení. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

česKÁ bĚlÁ
KosteL sv. BaRtoLoMěJe

Zvon

Datace: 1948
Výrobce: Rudolf Perner, národní správa, České    Budějovice-Suché Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 79,9 cm, hl. 59 cm, tl. věnce 5,8 cm
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách pás
akantových rozvilin s lipovými lístky. Na boku nápis:
PAX – ČESKÁ BĚLÁ.
[Mír – Česká Bělá]
Na protější straně nad přechodem ve věnec nápis 
v 3 řádcích:
ULIT L. P. 1948
R. PERNER NÁR. SPR.
SUCHÉ VRBNÉ U Č. BUDĚJOVIC.
Věnec oddělen třemi linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.
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Zvon

Zvon

Datace: 1690
Výrobce: Jan Pricquey, Mladá Boleslav
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 64,5 cm, hl. 49,5 cm, tl. věnce 4,6 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna s šesti uchy, zdobenými dvojicí podélných 
linek s žlábky kolem a s ženskými maskami, a uspořádanými 
na půdorysu kříže. Kolem základu koruny linka a slabší linka, 
na ní čtyři zavěšené listy akantu. Nahoře pás květinového 
ornamentu na lince, nápis v linkách (začíná  křížem na 
pahorku z kuliček a  ručičkou; písmena AE spojena), pás 
rozvilinového ornamentu v linkách, linka, na níž na hlavních
osách hlavička andílka, v mezipolohách zavěšený rostlinný 
motiv:
  SANCTAE ANNAE SACRA. ANNO DOMINI 1690.
[Zasvěcen svaté Anně. Léta Páně 1690]
Na čelní straně reliéf sv. Anny s vlajícími vlasy, jak vede za 
ruku Pannu Marii. Pod nohama pahorek z květinového 
ornamentu. Na protější straně zvonařská značka: kartuše 
se zvonem, po stranách zvonu I --- P, dole kružítko, hvězda, 
dělová hlaveň. Věnec oddělen linkou, linkou na liště, linkou. 
Nad dolním okrajem dvě linky.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1775
Výrobce: Jan Jiří Kühner, Praha-Nové    Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 46,2 cm, hl. 33 cm,    tl. věnce 3,3 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými
šestibokými uchy, uspořádanými 
na půdorysu kříže. Kolem základu 
koruny tenká linka. Na horním okraji hrana. Pod horním okrajem výrazné andílčí hlavičky na nimbech,
jednotlivé a dvojice, vespod tenká linka. Na boku reliéf sv. Jana Nepomuckého s křížem a palmou 
v pravici, na protější straně sv. Barbora, při levé noze věž s cimbuřím, pravice drží kalich, levice 
palmovou ratolest. Vlající šat. Pod nohama rokajový ornament. Věnec oddělen výrazným vavřínovým    věncem, vespod tenká linka. Nad dolní hladkou obrubou nápis (začíná  ručičkou):
 IOHANN GEORG KÜHNER GOSS MICH IN PRAG ANNO 1775
[Ulil mne Jan Jiří Kühner v Praze roku 1775]
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon je puklý. Trhlina v délce cca 25 cm, při levé straně reliéfu sv. Barbory, nedosahuje horního ani    dolního okraje.
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Zvon

HoDinový ciMBáL většÍ

HoDinový ciMBáL MenšÍ

Datace: 1527
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 32 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy, uspořádanými na 
půdorysu kříže. Nahoře v linkách nápis gotickou minuskulou 
(vsazena  hlavička vousáče; zkratka rozvedena v závorkách):
m d  xxvii […] fvsa est ca(m)pana […]norv
[1527 … byl ulit zvon …]
Věnec oddělen linkou.
Pro nepřístupnost zvonu je znění nápisu nejisté.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon ve vížce nad sakristií.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 59 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Na zaoblení dvě linky.
Kolem dolního okraje široká lomená hladká obruba.
Zavěšen ve východním okně věže pod hodinami vedle menšího 
hodinového cimbálu.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 44 cm
Hlavní tón: g2
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Na zaoblení dvě
linky. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen ve východním okně věže pod hodinami vedle většího    hodinového cimbálu.
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Zvon

Zvon

česKÁ jAblONNÁ

čÍhOŠť

KaPLe neJsvětěJšÍHo  sRDce JeŽÍšova

KosteL naneBevZetÍ  Panny MaRie

Datace: 1999
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 39,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře dvojice linek, pod
nimi zavěšen pás rozvilinových výběžků. Na čelní straně reliéf Panny Marie Svatohostýnské s Ježíškem, 
stojící na půlměsíci, v oválu z hustě paprsčité svatozáře. Na protější straně znak Svatého roku 2000 
(pět propojených stylizovaných holubic, položených přes kříž na kulaté plaketě), v němž mezi rameny 
kříže vepsáno motto:
CHRISTUS HERI HODIE SEMPER
[Kristus včera, dnes, na věky]
Níže zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny větší, 
zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY /    CHOVA. Níže zavěšena snítka túje. Věnec oddělen třemi linkami. Pod nimi zavěšen pás rozvilinových
výběžků. Pod oblinou věnce nápis, začínající na zadní straně (jako dělicí znaménka užity  
kosočtverečná hlava hřebu a  tečky na střední linii):
 MARIA  POMOCNICE KŘESŤANŮ  ORODUJ ZA NÁS  OBČANY
ČESKÉ JABLONNÉ L. P. 1999
Autorkou reliéfní výzdoby je akad. soch. Věra Kunčarová.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Dříve zde visel ocelový zvon z roku 1918, který je dnes uložen ve zvonici v Přibyslavi.

Datace: 1555
Výrobce: zvonařská dílna Kabalů (pravděpodobně
Rafael Klabal), Kutná Hora
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 103 cm, hl. 71,5 cm, tl. věnce 
8–8,2 cm
Hlavní tón: h1
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Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (s patkami), uspořádanými
na půdorysu kříže. Mezi uchy šest žebérek. Nahoře ve dvojicích linek
nápis gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka užity  dvojitý 
šestičetný kvítek,  pětičetná rozetka a  routa):
anno  1555  tento zwon dyelan gest  proto aby wyediely lide    kdy gse magy naslowo bozy schazety
[Léta 1555 tento zvon dělán jest proto, aby věděli lidé, kdy jse mají na
slovo Boží scházeti]
Na čelní straně reliéf sv. Jakuba v klobouku s mušlí. Na protější straně
sv. Mikuláš (světec s třemi chleby na knize). Věnec oddělen dvěma
linkami. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Nápis z rekvizice bílou barvou: LEDEČ N SÁZ / ČIHOŠŤ / FAR KOSTEL /
NANEBEVZ a červený čtverec.
Zvon připsán klabalovské dílně na základě doby vzniku, formuláře 
nápisu, shody písma a celkového ztvárnění.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Zvon

Zvon uMÍRáčeK

Datace: přelom 14. a 15. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 70,5 cm, hl. 67 cm, tl. věnce 5,8 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (dvojice uch rovnoběžné), 
uspořádanými na půdorysu kříže. Na horním okraji nápisová páska 
v gotické majuskule smíšené s minuskulními písmeny (jako dělicí 
znaménka užity  tlapaté kříže a  routy na obdélné podložce):
 CVm  REX  GLorIE  CriStVS  inFeRNVm  DEBelLatVRWs
[Když král slávy Kristus (sestoupil) do pekel, aby zvítězil]
Písmeno S retrográdní. Počátek středověké velikonoční antifony
(Canticum triumphale). Věnec oddělen dvojicí linek.
Stejný původce zvonu jako v Heřmanicích.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon v okně věže.

Datace: 1948
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35 cm, hm. cca 30 kg
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji zlom. Na věnci tupý zlom.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Pro nepřístupnost nemohl být zvon blíže zdokumentován. Dle literatury pořízen P. Josefem Toufarem roku 1948.
Zvon v sanktusové vížce.
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Datace: 1922
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 32–33 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna válcová. Na horním okraji plastický pás,
na němž letopočet:
L. P. 1922.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

čistÁ
ZvoničKa

Zvon

Zvon

Datace: 1918
Výrobce: Oktáv Winter, Broumov
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 36 cm, hl. 23,8 cm, tl. věnce 2,9 cm
Hlavní tón: d3
Popis: Bez koruny. Na horním okraji linka. Na boku nápis 
v 2 řádcích:
GEMEINDE
KLARBRUNN 1918.
[Obec Čistá 1918]
Na protější straně v oválném orámování zvonařská značka
 – erbovní štítek s nápisem v 4 řádcích:
GEGOSSEN
VON
OCTAV WINTER
BRAUNAU I/B 19
[Ulit Oktávem Winterem, Broumov v Čechách, 19(18)]
Písmo různé velikosti. Desítky a jednotky v letopočtu 
nejsou. Pod tím výrobní číslo:
325
Věnec oddělen dvojlinkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

DÁlčiCe
ZvoničKa
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DlOuhÁ Ves
KosteL sv. MiKuLáše

Zvon sv. vácLav

Datace: Kristián Joachim ml., Jihlava
Výrobce: 1754
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 63,2 cm, hl. 38,8 cm, tl. věnce    4–4,5 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna s šesti uchy, zdobenými maskarony 
a uspořádanými na půdorysu kříže Na čepci slabší linka. 
Nahoře v lištách nápis (začíná  ručičkou, před datací
 tečka vysunutá na střední linii; signatura bez mezer, 
psána jako scriptura continua):
 MAGNO DEO CONSECRAT GOSSMICHCHRISTIANIOA
CHIMINIGLAV  1754
[Posvěcen velikému Bohu. Ulil mne Kristián Joachim
v Jihlavě 1754]
Pod tím na vavřínovém proutku zavěšen pás rostlinného
rozvilinového ornamentu s hlavičkou. Na boku ve 
vavřínovém věnci sv. Michael Archanděl s napřaženou 
pravicí s plamenným mečem, levice drží na řetěze 
ďábla, po kterém šlape. Vpravo nápis v 4 řádcích:
S: MICHAELIS
HONORI EREXIT:
ECCLE:
LANGENDORF
[Pořízen ke cti sv. Michala do kostela v Dlouhé Vsi]
Na protější straně reliéf Svaté rodiny, nad Ježíškem
v oblacích holubice Ducha svatého. Pod postavami
nápis:
MARIA IESVS IOSEF
[Marie, Ježíš, Josef]
Vpravo nápis v 2 řádcích:
FSNARPF
FESARCF
Výklad nejasný, pravděpodobně jde o latinské zkratky
dvou jmen donátorů.
Věnec oddělen dvěma linkami s mezerou.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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DlOuhÁ Ves Zvon

Zvon

Zvon

Datace: 1943
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.),
Brno-Husovice
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 47,5 cm, celk. výš. 46 cm, hl. 37,5 cm,
tl. věnce 3,5–3,6 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis v 2 řádcích:
R. MANOUŠEK A SPOL: BRNO.
1943.
Věnec oddělen linkou. Uvnitř zvonu výrobní číslo černou
barvou: 2715.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

DObKOV

DObrÁ

ZvoničKa

ZvoničKa

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Věnec oddělen oblounem.
Na dolním okraji hladká obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1948
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 34 cm
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Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ L. P. 1948
Nad věncem a na věnci linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

DObrÁ VODA  
u jeDlÉ

DObrÁ VODA    u MAlčÍNA

KaPLe

DŮM čP. 1

Zvon

Zvon

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ IV)
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.
Na zvonu červenou barvou LP / 19…
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: mosaz
Rozměry: prům. cca 10–12 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nezdoben.
Zavěšen na dřevěné hlavě (rovné břevno). Ruční zvonění.
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DObrÁ VODA  
u jeDlÉ

DObrÁ VODA    u MAlčÍNA

DObrÁ VODA    liPNiCKÁ

DObrNiCe

KaPLe

KosteL všecH svatýcH

Zvon

Zvon sv. JaKuB

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
odsazení. Věnec oddělen oblounem. Kolem dolního okraje hladká
obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1599
Výrobce: Tomáš Klabal, Kutná Hora
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 86,6–86,9 cm, hl. 62 cm, tl. věnce 5,8 cm
Hlavní tón: a1
Popis: Koruna s šesti nezdobenými čtyřbokými uchy 
(s patkami), uspořádanými na půdorysu kříže. Mezi uchy 
šest žebérek. Na horním okraji obloun, prožlabená lišta, 
pás plaket s personifikacemi planet (podle norimberských 
předloh z poloviny 16. století; různě se střídají: Měsíc, 
Slunce, Jupiter, Merkur, Mars, Saturn, Venuše), obloun, pás 
ornamentu na ostré lince (řetízek, zavěšený akant střídaný 
liliovým lalokem, nad tím hrubý perlovec z jedné dlouhé a dvou sekaných perel, výše tenká linka s tro-
jicemi kuliček). Ornament členěn orámováním po třech stranách, které jde středem akantu. Na boku 
reliéf sv. Jakuba s holí v levici a mušlí v pravici, na hlavě má klobouk s mušlí. Po stranách reliéfu nápis 
v 4 řádcích:
KE CZTI A CHWALE PANV --- BOHV WSSEMOHVCZYMV
ZWON TENTO VDIELAN GE --- ST SKRZE TOMASSE KON:
WARZIE NA HORACH KVTT --- NACH, K OBCZI DOBRNICKE,
KOSTELV WSSECH SWATICH, --- LETA PANIE .1 5 9 9.
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[Ke cti a chvále Pánu Bohu všemohúcímu zvon tento
udělán jest skrze Tomáše konváře na Horách Kutnách    k obci Dobrnické, kostelu Všech svatých léta Páně 1599]
Pod sv. Jakubem dvojice velkých erbů (až na věnec), nad
nimiž popisky:
(vlevo 1 řádek) RVDOLF TRCZKA Z LIPPY.
(vpravo 3 řádky) MARZI MANDALYNA
TRCZKOWA ZLOBKO;
WICZ.
[Rudolf Trčka z Lípy. Maří Mandalína Trčková z Lobkovic]
Dva erby ve vavřínových věncích: vlevo erb Trčků z Lípy (v ozdob-
ném štítě břevno, s šrafováním křížem diagonálně, helm s koru-
nou a rohy s praporky, fafrnochy), vpravo erb Lobkoviců (čtvrcený 
s orlicí v prvním a čtvrtém poli a s břevnem, s šrafováním křížem 
diagonálně, v druhém a třetím poli, helm s korunou a květináčem, 
z něhož vyrůstá pštrosí péro, fafrnochy). Mezi erby vloženy dvě 
andílčí hlavičky pod sebou (horní má oříznutá křidélka). Na protěj-
ší straně nahoře pás planet přerušen dvěma andílčími hlavičkami. 
Na boku velký kříž tvaru T, od vlysu až po přechod ve věnec. Nad 
křížem esovitá stuha s nápisem INRI (písmena jsou barevná). Po 
stranách po akantovém listu. Korpus Krista vysoce plastický, za 
hlavou a nohama je mezera. V patě kříže dva listy v podobě ko-
sočtverce, níže lebka, kolem níž se vine had (oko hada barevné). 
Pod křížem rostliny. Po stranách kříže dvě totožné postavy (sv. Jan 
Evangelista). Vně od nich větší postava apoštola sv. Petra (vlevo), 
v kontrapostu, pravice ukazuje na koleno, pozdvižené pravici drží 
dva klíče, a větší postava apoštola sv. Jana Evangelisty (vpravo) 
s pravicí na prsou, v levici drží kalich. Při jeho pravé noze sedí orel. Věnec oddělen prožlabenou lištou, oblou-
nem. Pod tím pás zavěšeného ornamentu (jako pod horním okrajem). Prožlabená lišta. Kolem dolního okraje 
hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

DObrOhOstOV
KaPLe sv. anny

Zvon

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. cca 20 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Povrch členěn
horizontálními rýžkami.
Zavěšen na litinové hlavě (ze staršího zvonu). Ruční zvonění.
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DObrOhOstOV

DObrOVÍtOVA   lhOtA

DOlÍK

oBecnÍ DŮM čP. 30

KaPLe

ZvoničKa

Zvon

Zvon

Zvon

Datace: po roce 1945
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Bez výzdoby.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1919
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 28 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Pro nepřístupnost nemohl být zvon blíže zdokumentován. Je možné, že jde o ocelový zvon z roku
1919 o průměru 28 cm, uvedený v ohlašovacím listu při rekvizici roku 1942 a ponechaný.
Ruční zvonění.

Datace: 1937
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
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Rozměry: prům. cca 24 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna válcová. Na horním okraji hrana. Na boku nápis    do hloubky:
L. P. 1937.
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

DOlNÍ bŘeziNKA
ZvoničKa

Zvon
Datace: 1925
Výrobce: Oktáv Winter, Broumov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Místo koruny konkávně se zvedající sokl kruhového průřezu.    Na horním okraji lišta, srdcovitý ornament s kvítky. Na západě nápis   v 2 řádcích:
„BREZINKA DOLNÍ
1925.“
Na východě zvonařská značka – plášť s nápisem v 4 řádcích:
ULIL
OKTÁV WINTER
ZVONAŘ
V BROUMOVĚ.
Pod tím nápis (výrobní číslo zvonu):
Č. 2282.
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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DOlNÍ DlužiNY

DOlNÍ jAblONNÁ

KaPLe

KaPLe sv. FLoRiána

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 35–40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji odsazení. Kolem dolního okraje hladká 
obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2014
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 43 cm, hm. 55 kg
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis (začíná  liliovým
křížem):
 OCHRAŇUJ NÁS A NAŠI OBEC SVATÝ FLORIANE
Vespod linka. Na čelní straně reliéf sv. Floriána. Na protější straně nápis v 2 řádcích:
BOHU KE CTI
BLIŽNÍMU KU POMOCI
Nad věncem vpravo od nápisu zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály
spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Věnec oddělen 
trojicí linek. Na věnci nápisy. Na čelní straně (jako dělicí znaménko užita tečka na střední linii):
L P  2014
Na protější straně:
ZVON DOLNOJABLONSKÝCH RODÁKŮ
Na věnci zevnitř zlom.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
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DOlNÍ jAblONNÁ

DOlNÍ KruPÁ

ZvoničKa

KosteL sv. vÍta

Zvon

Zvon Sv. vít

Datace: 1918
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf 
Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 36,5 cm, celk. výš. 35 cm, 
hl. 26,3 cm, tl. věnce 2,3 cm
Hlavní tón: fis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře do    hloubky:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO.
Na boku z opačné strany nápis v 2 řádcích:
ULIT VE ČTVRTÉM ROCE SVĚTOVÉ VÁLKY
PRO OBEC NĚMECKOU JABLONNOU
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1927
Výrobce: Rudolf Manoušek st., Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 83,5 cm, celk. výš. 72,2 cm, hl. 60,2 cm, tl. věnce 6,7 cm
Hlavní tón: h1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ 1927.
Pod tím vavřínový pásek a zavěšené festony. Na čelní straně reliéf 
sv. Víta (kotel na ohni, v něm stojící světec s rukama pozdviženýma –    gesto oranta). Níže nápis:
SV. VÍTE, ORODUJ ZA NÁS.
Na protější straně nápis v 3 řádcích (centrovaný):
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Zvon MaRia

Zvon sv. Jan nePoMucKý

VŠECKY TYTO ZVONY POŘÍZENY BYLY
DOBROVOLNÝMI SBÍRKAMI VE FARNOSTI DOLNOKRUPSKÉ,
L. P. 1926–1927.
Nad oblinou věnce dvě linky.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě (ze staršího zvonu od A. Pernera a syna, Č. Budějovice). Ruční zvonění.

Datace: 1927
Výrobce: Rudolf Manoušek st., Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 69,5 cm, celk. výš. 60,5 cm, hl. 49 cm, 
tl. věnce 5,5 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ 1927.
Pod tím vavřínový pásek a zavěšené festony. Na čelní straně 
polopostava Madony s dítětem na levé ruce, oba s kruhovými 
svatozářemi. Níže nápis:
KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!
Nad oblinou věnce dvě linky.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě (ze staršího zvonu od
A. Pernera a syna, Č. Budějovice). Ruční zvonění.

Datace: 1927
Výrobce: Rudolf Manoušek st., Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 62,5 cm, celk. výš. 54 cm, hl. 44,4 cm, 
tl. věnce 5,1 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ 1927.
Pod tím vavřínový pásek a zavěšené festony. Na čelní straně
reliéf sv. Jana Nepomuckého, s křížem v levici a palmou 
v pravci. Níže nápis:
SV. JENE NEPOM., PROS U BOHA ZA LID SVŮJ
Nad oblinou věnce dvě linky.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě (ze staršího zvonu od 
A. Pernera a syna, Č. Budějovice). Ruční zvonění.
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Zvon sanKtusáK

Zvon

Datace: 1893
Výrobce: Antonín Perner a Rudolf Perner st. (A. Perner a syn),    České Budějovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37,8 cm, celk. výš. 34,5 cm, hl. 27 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji linka. Pod ní 
na tenké lince kružbičky s květy. Na boku reliéf sv. Jana Evangelisty 
(stařec zprava, v levici kalich s křížem a hadem, pravice žehná; 
za pravou nohou orel). Z opačné strany nápis v 3 řádcích:
TENTO ZVON BYL PO OHNI R. 1893
K ÚCTĚNÍ SV. JANA EVANG. POŘÍZEN
Z PŘÍSPĚVKŮ OSADNÍKŮ ZDEJŠÍCH V AMERICE ŽIJÍCÍCH.
Pod tím zvonařská značka s nápisem v 2 řádcích (první řádek na 
obdélném pásku, druhý na stuze s rozdvojenými konci):
A. PERNER a SYN
V BUDĚJOVICÍCH.
Nad věncem odsazení, obloun, linka. Na věnci hrana.
Zvon v sanktusové vížce. Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční
zvonění.

DOlNÍ lhOtKA
ZvoničKa u KŘÍŽKu

Datace: konec 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 31,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu, čtyřboký soklík se
zaoblením. Věnec oddělen čtyřmi linkami.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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Zvon

Zvon

DOlNÍ lhOtKA

DOlNÍ MĚstO

ZvoničKa veDLe DoMu čP. 7

KosteL sv. MaRtina

Datace: 2017
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 20,5 cm, tl. věnce 1,2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Při horním
okraji linka. Na čelní straně sv. Jiří na vzpínajícím se koni, zleva, zabíjí draka. Vpravo nahoře nápis 
v 2 řádcích:
SV.
JIŘÍ
Vpravo dole zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny
větší, zde tučně): ODLILA / RODINA / DYTRY / CHOVA / V BRODKU / U PŘEROVA. U horního levého rohu
plakety značka zapsané ochranné známky. Vlevo dole snítka túje (jde na věnec). Na boku na protější straně
nápis v 3 řádcích (poslední řádek níže):
DOLNÍ
LHOTKY
2017
Nad věncem kolem tří čtvrtin obvodu nápis (předělený  křížem):
VŠEHO DO ČASU  PÁN BŮH NA VĚKY.
Nad oblinou věnce dvě linky.

Datace: 1529
Výrobce: Bartoloměj, Praha-Nové Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 96 cm, hl. 70,5 cm, tl. věnce 7 cm
Hlavní tón: b1

Zvon je zavěšen v samostatně stojící dřevěné zvonici.
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Popis: Koruna s šesti uchy zdobenými krokvovým ornamentem (vně provazce), a uspořádanými na
půdorysu kříže. Mezi uchy šest žebérek k okraji základu koruny. Nahoře ve 2 řádcích nápis gotickou 
minuskulou, uzavřený shora a zdola dvojicí linek a dělený linkou (jako dělicí znaménka užity  lilie a  
zvony):
1 |  Anno  domini  millesimo  Qvincentezimo  xx[i]x  qvi  me  fecit  magister  bartholomevs 
 nomen  habet 
2 |  in  nova  Civitate  pragensi  ex  hoc  lavs  deo  patri  omnipotenti  et  beate  marie
 semper  virginis 
[Léta Páně tisícího pětistého dvacátého devátého mne ulil mistr Bartoloměj v Novém Městě pražském. Z toho buď 
sláva Bohu Otci Všemohoucímu a blahoslavené Marii vždy Panně]
V letopočtu vypadlo při formování zvonu písmeno „i“. Na konci nápisu je lilie ležatá. Na boku Madona na srpku
měsíce, s dítětem na pravé ruce, v levici žezlo, kruhové svatozáře. Věnec oddělen dvojicí linek, nad dolním 
okrajem méně výrazná dvojice linek.
Označení z rekvizice: obdélník červenou barvou, nápis bílou barvou: LEDEČ N SÁZ / DOLNÍ MĚSTO / FIL KOSTEL
SV. MARTINA.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Zvon

Zvon

DOlNÍ sOKOlOVeC

DruhANOV

ZvoničKa

HasičsKá ZBRoJnice

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Věnec oddělen oblounem.
Kolem dolního okraje hladká obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na železné ose. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
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Zvon

ZvonDruhANOV

DubÍ

DVOrCe

HasičsKá ZBRoJnice

ZvoničKa

Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji odsazení. 
Věnec oddělen oblounem. Kolem dolního okraje hladká obruba 
nabíhající zvlněním.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: pravděpodobně slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu.
Pro nepřístupnost nemohl být zvon blíže zdokumentován.

Datace: po roce 2000
Výrobce: neznámý
Materiál: železo
Rozměry: prům. 18 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Zvon železný, kovaný. Čepec miskovitý, korpus se pod ním rozšiřuje, stěny strmé, ústí se rozevírá.
Do stěny vyražena malá písmena a čísla (není jisté, zda jde o nápis).
Zavěšen na železné ose. Ruční zvonění.



42

frýDNAVA
KaPLe

Zvon

Zvon

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ IV)
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 dubové hlavě. Ruční zvonění.

GOlčŮV jeNÍKOV
 KosteL sv. FRantišKa    seRaFinsKÉHo

Zvony jsou zavěšeny v samostatně stojící zděné zvonici.

Datace: 1485
Výrobce: Ondřej Ptáček, Kutná Hora
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 102 cm, hl. 79,5 cm, tl. věnce 7,8 cm
Hlavní tón: gis1
Popis: Koruna s šesti uchy zdobenými nahoru otevřeným pletencem
(vně tenká linka a provazec) a uspořádanými na půdorysu kříže. 
Nahoře ve dvojicích linek nápis (začíná  routou):
 Anno abincarnacione domini mO ccccO lxxxvO factum opvs istud in   honoremdeiper maystrvm Andream ptaczek dictum ame
[Roku tisícího čtyřstého osmdesátého pátého od vtělení Páně bylo toto dílo zhotoveno ke cti Boží mistrem 
Ondřejem řečeným Ptáčkem. Amen]
Písmeno „m“ v letopočtu vytvořeno z převrácených písmen „v“ a „l“. Věnec oddělen dvojicí linek. Kolem
dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Zvon byl roku 1785 do zvonice přenesen, spolu s druhým, nedochovaným zvonem z roku 1555,
ze zrušeného kostela sv. Filipa a Jakuba v Sedlci (dnes část Kutné Hory).
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Zvon

HoDinový ciMBáL většÍ

HoDinový ciMBáL MenšÍ

Zvon sanKtusnÍK

Datace: 1943
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 39 cm, hl. 30 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis v 2 řádcích:
R. MANOUŠEK A SPOL: BRNO.
1943.
Věnec oddělen dvěma linkami. Uvnitř zvonu výrobní číslo
černou barvou: 2730.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: konec 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 42,3 cm, hl. 18 cm, tl. stěny 2,5 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru,
s vyvinutým věncem (výrazně zesíleným okrajem). V horní
části čtyři tupé trny.
Zavěšen vedle menšího hodinového cimbálu v lucerně    zvonice.

Datace: konec 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 36 cm, hl. 14 cm, tl. stěny 2,5 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru,
s vyvinutým věncem (výrazně zesíleným okrajem).
Zavěšen vedle většího hodinového cimbálu v lucerně    zvonice.

Datace: 1. polovina 18. století (?)
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 23 cm, hl. 17,3 cm, tl. věnce 1,8 cm
Hlavní tón: g3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Pod horním
okrajem tři linky. Věnec oddělen oblounem sevřeným 
tenkými linkami. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Zavěšen v sanktusové vížce kostela.
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GOlčŮV jeNÍKOV

GOlčŮV jeNÍKOV

KosteL sv. MaRKÉty

RaDnice

Zvon

HoDinový ciMBáL většÍ

Datace: 1922
Výrobce: Josef Šidlikovský st., Lomnice nad Popelkou
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 36 cm, hl. 25,2 cm, tl. věnce 2,3 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (zalamovanými), 
uspořádanými na půdorysu kříže. Čepec zúžen fabionem, 
kolem základu plochý. Na horním okraji tenká linka, zavěšené 
květinové festony a girlandy. Na čelní straně nad rozhraním 
věnce nápis:
L. P. 1922.
Věnec oddělen třemi linkami. Na věnci linka. Kolem dolního 
okraje úzká hladká obruba.
Zvon připsán Josefu Šidlikovskému st. na základě doby vzniku 
a použité výzdoby.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 60 cm, hl. 20,5 cm, tl. stěny 2,5 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Zhruba 
v polovině dvě linky. Kolem dolního okraje hladká
obruba.
Zavěšen vedle menšího hodinového cimbálu
v hodinové věži radnice.



45

Datace: 2012
Výrobce: Jan Šeda, Kostelec nad Orlicí
Materiál: bronz
Rozměry: prům. 27 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Čepec plochý. 
Na boku v oválu nápis v 2 řádcích:
HABROVČICE
2012
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

hAbrOVčiCe

hAbrY

ZvoničKa

KosteL naneBevZetÍ   Panny MaRie

Zvon

Zvon

HoDinový ciMBáL MenšÍ
Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 45,5–45,7 cm, hl. 14 cm, tl. stěny 2 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Zhruba
v polovině výšky dvě linky. Kolem dolního okraje 
hladká obruba.
Zavěšen vedle většího hodinového cimbálu v hodinové
věži radnice.

Datace: 1499
Výrobce: Jan Konvář st., Olomouc
Materiál: zvonovina
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Rozměry: prům. 70,5–71,0 cm, hl. 64 cm, tl. věnce cca 5,5 cm
Hlavní tón: dis2
Popis: Koruna s šesti uchy (profilovanými oblounem mezi linkami,
vně prožlabení lomenými), uspořádanými na půdorysu kříže. 
Nahoře ve dvojicích linek nápis gotickou minuskulou (text posazen 
k spodním linkám; jako dělicí znaménka užity  zvon,  routa 
se zavinutými výběžky nahoru a dolů, v podobě paragrafu, a  
routa s malým výběžkem dolů; zkrácená slova rozepsána 
v závorkách):
 an(n)o  d(omini)  m  cccclxxxxviiii  verbum  caro     f(a)ctu(m)  est  et  habi(ta)bit
[Léta Páně 1499. Slovo se stalo tělem a přebývalo] (Jan 1,14)
V posledním slovu chyba, má být habi(ta)vit. Věnec oddělen dvojicí 
linek. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Nápisy z rekvizice: REST Cz (písmeno „z“ jako enkláva uvnitř „C“), uvnitř zvonu rekviziční číslo C/20/14/131.
Zvon pochází z kostela sv. Bartoloměje v Odrách (okr. Nový Jičín), odkud byl roku 1941 rekvírován (rekv. č.
20/14/131 C). Nebyl roztaven, po válce byl vrácen, v prosinci 1950 zavěšen v Habrech.
Zvon připsán Janu Konváři staršímu z Olomouce na základě pojetí koruny, písma a celkového ztvárnění.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Zvon

Zvon sanKtusnÍK

Datace: 1. čtvrť 16. století
Výrobce: Tomáš z Litoměřic
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 67,0–67,3 cm, hl. 48,3 cm, tl. věnce 4,9 cm
Hlavní tón: d2

 keczty a kchwale tento zwon dyelan od mystra tomas se wlytomyerzyczych a
[Ke cti a k chvále tento zvon dělán od mistra Tomáše v Litoměřicích. A(men)]
Pod začátkem nápisu reliéf Bolestného Krista, stojícího, pravice ukazuje pod srdce, levice pozdvižena.
Věnec oddělen dvojicí linek. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Nápisy z rekvizice: REST C, rekviziční číslo: C/53/20/17.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon pochází z kostela sv. Martina v Minicích (okr. Louny), odkud byl roku 1941 rekvírován (rekv. č.    20/17/53 C). Nebyl roztaven, po válce byl vrácen, v prosinci 1950 zavěšen v Habrech.

Popis: Koruna s šesti uchy, zdobenými krokvovým ornamente-
ma uspořádanými na půdorysu kříže. Od středního sloupku po 
žebérku přerušeném čelním uchem, po stranách do mezery vy-
bíhá po krátkém žebérku; mezi dvojicemi uch žebérko od střed-
ního sloupku po okraj základu a od uch po žebérku. Nahoře ve 
dvojicích linek nápis gotickou minuskulou (začíná  lilií):

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 20,6 cm, hl. 15 cm, tl. věnce cca 1,4 cm
Hlavní tón: c4
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na boku dvě 
jednotlivé rýhy pod horním okrajem a tři nad věncem. Kolem
dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Zvon v sanktusové vížce.
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HoDinový ciMBáL většÍ

HoDinový ciMBáL MenšÍ

HoDinový ciMBáL

hAbrY
RaDnice

Datace: 1851
Výrobce: Karel Vilém Paul, Hradec Králové
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 60 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. Bez koruny. 
Nahoře zavěšený rostlinný ornament. Na boku nápis v 5 řádcích:
[…] Iana Engelberta purkmistra,
[…] rádních p. výboru, p. Iána Ma[…]
[…] ího adIunkta, p. Jozefa Prokše, […]
[…] p. Iakuba Krause, p. Moř[…]
[Slit od Karla Paula zvonaře v Královém Hradci] leta Páně 1851
Pro nepřístupnost nemohl být nápis přepsán v úplnosti.
Na boku (na jihu) ve vavřínovém věnci znak městyse Habry (zkřížený 
klíč a meč). Nad dolním okrajem dvě linky.
Zavěšen na střeše hodinové věže vedle menšího hodinového cimbálu.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 50 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Na boku linka.
Zavěšen na střeše hodinové věže vedle většího hodinového 
cimbálu.

Datace: 1851
Výrobce: Karel Vilém Paul, Hradec Králové
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 56 cm, hl. 24 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: gis2
Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. Bez koruny.
V horní části čtyři kuželovité trny. Na čepci linka. Na 
horním okraji hrana. Nahoře v linkách pás rostlinného 
ornamentu. Na boku nápis:
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Slit od Karla Paula zvonaře v Královém Hradci leta Páně 1851. 
Na protější straně v oválu kartuše se znakem městyse Habry  
(zkřížený klíč a meč). Věnec oddělen dvěma linkami. Na věnci  
zlom. Nad dolním okrajem dvě linky. 
V čepci trhliny. Nezavěšen, nahrazen ocelovým cimbálem.

HoDinový ciMBáL

Zvon Sv. vít

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 39,5 cm, výš. 13 cm, hl. 11,5 cm, tl. stěny 2 cm
Hlavní tón: e3
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Kolem dolního okraje   hladká obruba, nad ní linka.
Nezavěšen. Pochází neznámo odkud. Uložen na radnici.

hAVlÍčKOVA   bOrOVÁ
KosteL sv. vÍta

Datace: 1991
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 100 cm, hl. 71,5 cm, tl. věnce 8 cm
Hlavní tón: a1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na čelní straně reliéf sedícího muže   zprava, s dopředu nataženou rukou). Po stranách nápis v 2 řádcích:
ZVON --- SVATÉHO
VÍTA
Níže čtverec s motivem plaménku, přes sebe položenými písmeny MD    (iniciály Marcely Dytrychové), dvěma kapkami a kosočtverečnou hlavou    hřebu. Na protější straně štíhlý kříž, vedle něho stojí postava, jednou    rukou se o kříž opírající, v levé ruce drží korunu a draperii. Na věnci    nápis (jako dělicí znaménka užity  kosočtverečné hlavy hřebu). Mezi    druhé a třetí slovo vložen  reliéf (snítka túje, kapka, vztyčená    draperie), za letopočet vložena  zvonařská značka: obdélná plaketa 
s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně):    ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. V letopočtu první devítka níže,    nad ní kapka:
 POŘÍZENO OBČANY  BOROVSKÉ FARNOSTI  ROKU 1991  
Na protější straně na věnci autorská značka sochaře (čtverec s písmeny    OL a kapkou).
Autorem reliéfní výzdoby je akad. soch. Otmar Oliva.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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Zvon viLÉM

Zvon sv. Jan nePoMucKý

hAVlÍčKŮV brOD
KosteL naneBevZetÍ   Panny MaRie

Datace: 1991
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 84,5 cm, hl. 59 cm, tl. věnce 6,5 cm
Hlavní tón: c2

pod linií vlevo:
NEPOMUCKÉHO

Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku linie (nahoře  
s trojlistým zakončením), tvořící nepropojený kříž (levá linie 
nenavazuje na vertikálu). Pravý konec s plameny a kapkou. 
Vlevo, nad linií nápis (2 řádky):
ZVON
vpravo:
SVATÉHO JANA

V křížení vpravo zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny 
větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Na nedotažené linii křížení (vlevo) plameny (dva 
celé a dva poloviční). Na protější straně velký kříž s Ukřižovaným (od věnce až po horní okraj), pod ním na 
věnci monogram IHS (písmeno H níže). Nalevo od Krista klečící postava se zdviženýma rukama, nad pravicí 
kapka. Na věnci nápis (začíná  kosočtverečnou hlavou hřebu). Mezi čtvrté a páté slovo vložena  au-
torská značka sochaře (čtverec s písmeny OL, polovicí plaménku a kosočtverečnou hlavou hřebu). Za leto-
počtem  čtverec s motivem dvou překřížených plaménků a písmeny MD (iniciály Marcely Dytrychové), 
vlevo snítka túje:
 POŘÍZENO OBČANY BOROVSKÉ FARNOSTI  ROKU 1991 
Autorem reliéfní výzdoby je akad. soch. Otmar Oliva.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1334 nebo 1335
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 147,0–147,5 cm, hl. 116 cm, tl. věnce    11–11,3 cm
Hlavní tón: d1
Popis: Koruna s šesti uchy zdobenými pletenci (dolů ote-
vřenými) a uspořádanými na půdorysu kříže, dvojice uch 
se rozevírají. Od středního sloupku šest výběhů. Nahoře 
ve 2 řádcích veršovaný nápis gotickou majuskulou, shora 
a zdola uzavřený v linkách (začíná  křížem, jako dělicí 
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znaménka užity  volutky na střední linii; zkrácená, popř. 
vynechaná slova rozepsána v kulatých závorkách):
1 |  PET(R)O  Q(VIN)TOD(E)C(IM)O  ABBATE  
FLORE(N)TE  (ET)  AN(N)O  M(ILLESIM)O    (TRECENTESIMO) T(RI)CENO  CVRRE(N)TE  D(OMI)NI     Q(VINT)O 
2 | MEA  VOX  SONVIT  PA(RA)TA  (ET)  ADTAC   TV(M)  MEV(M)  MOX  CORDA  SVRGV(N)T     G(RA)TA 
[Za věhlasného patnáctého (nebo čtrnáctého) opata Pe-   tra a v daném roce tisícím třístém třicátém pátém (nebo    čtvrtém) můj hlas poprvé zazněl a mé zvonění pozdvihuje    vděčná srdce]
Nápis obsahuje písmena s unciálními tvary. Některé 
zkratky je možno vyložit dvěma způsoby: quintodecimo/   quartodecimo, quinto/quarto. Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Zvon sv. vácLav

Zvon sv. BaRBoRa

Datace: 1542
Výrobce: Matěj, Martin a Adam, Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 139 cm, hl. 100 cm, tl. věnce 11,0–11,8 cm
Hlavní tón: e1

1 |  LETHA  PANIE  MO  VC  XLIIO  TOTO  DILO  DIELANO  KECZTI  AKCHWALE  PANV    BOHV  WSSEMOHVCYMV
2 |  SKRZE  O PATRNE  MISTRY  MATIEGE  AMARTINA  AADAMA  KONWARZE  ZMEZERZICZI     BARTOSS KRASA
[Léta Páně tisícího pětistého čtyřicátého druhého toto dílo děláno ke cti a k chvále Pánu Bohu všemohúcímu
skrze opatrné mistry Matěje a Martina a Adama, konváře z Mezeříčí. Bartoš Krása]
Na boku Ukřižovaný (vysoce plastický reliéf). Nahoře horizontálně rozvinutá páska s titulus crucis (vyryto 
INRI). V patě kříže srpek měsíce s tváří dolů obrácenou. Na protější straně kolčí štítek s erbem pánů 
z Lichtenburka (dvě zkřížené ostrve s šesti suky; součást městského znaku). Věnec oddělen dvojicí linek.
Nad dolním okrajem dvojice linek.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Popis: Koruna s šesti čtyřbokými uchy zdobenými pletenci, sevře-
nými oblounky, a uspořádanými na půdorysu kříže. Levé z párových 
uch (na straně u zvoníka) poškozeno a nahrazeno ocelovým. Naho-
ře nápis kapitálou v 2 řádcích, uzavřený shora a zdola dvojlinkou  
a dělený linkou (jako dělicí znaménka užity  lilie,  routy se zavi-
nutými výběžky nahoru a dolů, v podobě paragrafu a  zvon):

Datace: 1449
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 78,8 cm, hl. 62,5 cm, tl. věnce 6,1–6,3 cm
Hlavní tón: cis2
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HoDinový ciMBáL

Popis: Koruna s šesti uchy zpředu hraněnými a uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře ve dvojicích linek
nápis gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka užity  kříže):
Anno domini MO ccccO xlviiiimathevs  lvcas  marcvs  iohannes
[Léta Páně tisícího čtyřstého čtyřicátého devátého. Matouš, Lukáš, Marek, Jan]
Písmena „i“ v jednotkách letopočtu retrográdní. Na oblině věnce shora dvě linky. Kolem dolního okraje hladká    obruba.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 75 cm
Hlavní tón: as2
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Na boku dvě linky.    Kolem dolního okraje hladká obruba.

Zvon

Datace: přelom 15. a 16. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 64,5 cm, hl. 52 cm, tl. věnce 5–5,1 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna (nebo její zbytek či náhrada) skryta pod bedněním. Zvon
upevněn čtyřmi šrouby provlečenými skrz čepec. Nahoře ve dvojicích
linek nápis gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka užity  kříže):
maria hilf  mathevs  lvcas  marcvs  iohannes
[Maria, pomoz. Matouš, Lukáš, Marek, Jan]
Na oblině věnce shora dvě linky. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zvon na ochozu věže. Určen k odbíjení hodin. Není vyloučeno, že zvon    je z 2. poloviny 15. století a je prací stejné dílny jako zvon Sv. Barbora 
(1449).

Zvon uMÍRáčeK

Datace: 1700
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 34 cm, hl. 23,5 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: dis3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách
prázdná nápisová páska. Na boku nápis v 2 řádcích:
IHS
MARIA IOSEPH
[Ježíš, Maria, Josef]
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Na protější straně: číslice 4 s prodlouženým dříkem, v dolní
části přeškrtnutá, u paty H --- K, vespod letopočet 1700.
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon na ochozu věže.

HoDinový ciMBáL
Datace: 1602
Výrobce: Lukáš Gleixner, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 92,5 cm, hl. 35 cm,    tl. věnce 6,8 cm
Hlavní tón: cis2
Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. Bez koruny. Nahoře 
v linkách pás s antickými múzami v podobě dětí. Ze sady celkem 
devíti múz, od norimberského zlatníka a medailéra Petera Flöt-
nera (1485–1546), zvonař vybral pětici postaviček s hudebními 
nástroji. Opakuje se (zleva): Melpomené (zpěvák s kancionálem), 
Erató (violista – hráč na chordofon), Polyhymnia (loutnista), Terp-
sichoré (harfista) a Euterpé (pištec-šalmajista, s varhanním porta-
tivem v pozadí). Vespod letopočet:
1602
Věnec oddělen oblounem sevřeným linkami. Kolem dolního 
okraje hladká obruba.
V čepci trhlina.
Připsán Lukáši Gleixnerovi na základě doby vzniku, reliéfní 
výzdoby a písma.
Hodinový cimbál v lucerně věže.

Zvon

Zvon

Datace: 20. léta 20. století
Výrobce: Antonín Buřil (Buřil a Riss), Hradec Králové-Kukleny
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách nápis:
[…] V KUKLENÁCH L. P. 192[…]
Na boku reliéf zasahující do nápisového pásu. Věnec oddělen
dvěma linkami.
Zvon v sanktusové vížce. Pro nepřístupnost nemohl být blíže
zdokumentován.

Datace: 1918–1920
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová).
Zavěšen na dubové hlavě.
Zvon v sanktusové vížce. Pro nepřístupnost nemohl být blíže 
zdokumentován.
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Zvon sv. FLoRián

hAVlÍčKŮV brOD
KosteL sv. KateŘiny

Datace: 1693
Výrobce: Jan Pricquey, Mladá Boleslav
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 59,7 cm, tl. věnce 4,2 cm, hm. 132,2 kg
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna s šesti uchy zdobenými dvojicí oblounů a uspořá-
danými na půdorysu kříže. Vně základu koruny obloun a linka. 
Na čepci (na hlavních osách) zavěšené akantové listy. Na horním 
okraji květinový pás, pod ním ve dvojicích linek nápis (začíná  
křížem z kuliček a  ručičkou), pás rozvilin, dvojice linek:
  KE CZTI SLAWIE BOZI A S. FLORIANA, LETA 1693.
[Ke cti, slávě Boží a sv. Floriána, léta 1693]
Na hlavních osách hlavičky andílka (celkem čtyři). Pod začátkem nápisu na boku korunovaná Madona 
s dítětem na levé ruce. Na protější straně stojící sv. Václav s praporcem v pravici a štítem při levé noze, 
vespod římsa. Nalevo od něj stojící sv. Ludmila s palmou v pravici, vespod římsa. Na protější straně 
zvonařská značka Jana Pricqueye: kartuše se zvonem a písmeny I --- P. Na rozhraní věnce linka, linka na 
liště, linka. Nad dolním okrajem dvě linky. Na věnci zevnitř zlom.
Přes čepec červený obdélník z rekvizic a bílé číslo 8553. Na boku červeným písmem: DĚKANSKÝ ÚŘAD   / NĚMECKÝ BROD O. HUMPOLEC.
Zvon má dubovou hlavu. Roku 2018, před generální opravou střechy a věže, byl snesen a dočasně 
uložen.

HoDinový ciMBáL

Datace: 1664
Výrobce: Mikuláš Löw st., Praha-Hradčany
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 70,5 cm, hl. 38 cm, tl. věnce 5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. Bez koruny
Na čepci (kolem horní základny) žlábek a ostrá linka, 
zvlnění do ostré linky. Nahoře ve dvojicích linek nápis:
ANNO 1664 GOS MICH NICOLAVS LÖW IN PRAG
[Roku 1664 mne ulil Mikuláš Löw v Praze]
Věnec oddělen trojicí linek. Kolem dolního okraje hladká
obruba.
Původně visel v lucerně věže. Roku 2018, před generální
opravou střechy a věže, byl snesen a dočasně uložen.

Foto: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
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hAVlÍčKŮV brOD
HusŮv sBoR

Zvon Jan

Zvon MiLÍč

Datace: 1927
Výrobce: Vítkovické železárny, Vítkovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 90 cm, hl. 65,5 cm, tl. věnce cca 6,5 cm
Hlavní tón: dis2
Popis: Koruna kruhová (talířová) s konzolkami (žebry).
Nahoře ve dvojicích linek nápis:
EW XVI No 389 1927
[Eisenwerk Witkowitz = Vítkovické železárny]
Věnec oddělen pěti linkami, prostřední silnější.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1927
Výrobce: Arnošt Diepold, Praha-Staré Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 41,9 cm, hl. 30,9 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádanými na 
půdorysu hvězdy. Na horním okraji zlom. Nahoře v linkách 
nápis (začíná  šestičetnou rozetou):
 DOBRÝ ŽIVOT MÁ TU ZVĚST, ŽE DUŠE VĚČNÉ CÍLE MÁ
Na boku uprostřed výšky velkým písmem nápis:
MILÍČ.
Na protější straně nad přechodem ve věnec nápis:
ZÁKON BOŽÍ BYL V SRDCI JEHO.
Na přechodu ve věnec v linkách nápis (začíná  čtyřčetným květem):
 Z HALÉŘE DĚTÍ A Z DÍLNY DIEPOLDOVY VYŠEL JSEM LÉTA 1927.
Nápisy provedeny písmem s unciálními tvary. Na věnci zlom. Kolem dolního okraje úzká hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.



55

hAVlÍčKŮV brOD hAVlÍčKŮV brOD

hAVlÍčKŮV brOD

KosteL neJsvětěJšÍ tRoJice

staRá RaDnice

Zvon 

Datace: 1. třetina 18. stol.
Výrobce: Zikmund Kercker, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 45 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádanými na půdorysu
kříže. Na horním okraji úzký pás rostlinného ornamentu, pod ním 
v linkách nápis (začíná  ručičkou), pod ním zavěšené rozvilinové 
motivy:
 S: IOANNES NEP[OMUCENUS] […]
[Sv. Jan Nepomucký…]
Na boku sv. Jan Nepomucký s křížem našikmo a palmovou ratolestí. Věnec oddělen oblounem v tenkých
linkách. Nad dolním okrajem v linkách nápis:
GOS MICH SIGMUND KER[CKER IN BRINN ANNO…]
[Ulil mne Zikmund Kercker v Brně roku…]
Pro nepřístupnost nemohl být zvon blíže zdokumentován.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění.

HoDinový ciMBáL většÍ
Datace: 2. třetina 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 51,5 cm, celk. výš. cca 35,5 cm,    hl. 21,5 cm, tl. stěny 1,9 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Koruna v podobě plochého čepu se soklíkem. Kolem 
základu linka. Dolní okraj výrazně zesílený, nabíhající
fabionem.
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HoDinový ciMBáL PRostŘeDnÍ
Datace: 2. třetina 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 40 cm, celk. výš. 29 cm, hl. 17,5 cm, tl. stěny 2,3 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru. Koruna 
v podobě plochého čepu s dvoustupňovým soklíkem. Kolem základu
linka. Dolní okraj výrazně zesílený, nabíhající fabionem.

hAVlÍčKŮV brOD
KosteL sv. RoDiny   (u augustiniánŮ)

Zvon sv. augustin

Datace: 1930
Výrobce: Rudolf Manoušek st., Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 46,3 cm, celk. výš. 46 cm, hl. 36,3 cm,    tl. věnce 3,2 cm
Hlavní tón: gis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ.
Pod tím pás ornamentu (vinná réva ovíjená stuhou).    Na boku Ukřižovaný (nahoře našikmo INRI). Níže nápis:
SV. AUGUSTIN. L. P. 430–1930.
Nad oblinou věnce linka.

HoDinový ciMBáL MenšÍ
Datace: 2. třetina 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 32 cm, celk. výš. 22,5 cm, hl. 13,3 cm,    tl. stěny 1,9 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru. Koruna 
v podobě plochého čepu s šikmým soklíkem, do sloupku přecházející
fabionem. Kolem základu linka. Dolní okraj výrazně zesílený, 
nabíhající fabionem.
Všechny tři hodinové cimbály zavěšeny v lucerně hodinové věže
vedle sebe.
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Zvon sv. toMáš
Datace: 1930
Výrobce: Rudolf Manoušek st., Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 39,5 cm, celk. výš. 37 cm, hl. 30 cm,
tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ.
Pod tím pás ornamentu (vinná réva ovíjená stuhou). 
Na boku Ukřižovaný (nahoře našikmo INRI). Níže nápis:
SV. TOMÁŠ. L. P. 1930–
Věnec oddělen dvojicí linek.

HoDinový ciMBáL většÍ
Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 60,2 cm, hl. 20,5 cm, tl. stěny 2,5 cm
Hlavní tón: c2
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Na boku
dvě linky.    Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen v lucerně věže pod zvony vedle menšího 
hodinového cimbálu.

HoDinový ciMBáL MenšÍ

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 45,5 cm, hl. 14 cm, tl. stěny 1,5 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Na boku dvě linky. 
Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen v lucerně věže pod zvony vedle většího hodinového 
cimbálu.
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hAVlÍčKŮV brOD

herÁleC

ZvoničKa 
v HavÍŘsKÉ uLici

Zvon   
Datace: 2019
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 36,3 cm, hl. 29,5 cm, věn. 3,9-4,1 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji tři linky.
Na boku nápis v 4 řádcích:
ZVONÍM PRO
ŠTĚSTÍ A RADOST
ŽEHNÁM VŠEM
DOBRÝM LIDEM
Na protější straně nápis v 2 řádcích:
BROD
LP 2019
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Zvon

KosteL sv. BaRtoLoMěJe

Datace: 1990
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 93,5 cm, hl. 65 cm, tl. věnce 7,2–7,4 cm
Hlavní tón: b1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku velký kříž (od 
horního okraje po věnec), nahoře kapka, na kříži drape-
rie, pod křížem kapka. Na horním okraji nad prodlouže-
ním ramen kříže nápis v 2 řádcích (vložena  kosočtve-
rečná hlava hřebu):
TENTO ZVON BYL ULIT Z DARŮ FARNÍKŮ
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Zvon MaRia

Zvon aneŽKa

KosteL sv. BaRtoLoMěJe

První devítka níže. Pod tím zvonařská značka: obdélná plaketa 
s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny větší, 
zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Níže zavě-
šena snítka túje vyrůstající z kosočtverečné hlavy hřebu. Na 
věnci nápis (uvozen  kosočtverečnými hlavami hřebu; pře-
rušen spodkem kříže):
 CO VÁLKA VZALA --- LÁSKA DAROVALA 
Na protější straně nápis (uvozen  kosočtverečnými     hlavami hřebu):
 HERÁLEC 
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním    elektromotorem.

KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ A SV  BARTOLOMĚJE
Na boku nápis (rozdělen  kosočtverečnou hlavou hřebu):
L  P 1990

Datace: 1990
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 77 cm, hl. 57,5 cm, tl. věnce 6 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku reliéf Panny
Marie s rouškou na hlavě, roztahuje plášť. Vpravo od ní 
nápis (monogram):
MARIA.
Vpravo od něj na boku sv. Josef s holí v levici, na pravé 
ruce Ježíšek se zdviženýma rukama. Vpravo od něj nápis 
v 2 řádcích (jako dělicí znaménko užita  kosočtverečné
hlava hřebu):
L  P
1990
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. Na věnci nápis (jako dělicí 
znaménka užity  kosočtverečné hlavy hřebu):
 MARIA  NAŠE MATKO SE SV. JOSEFEM  CHRAŇTE NAŠE RODINY 
Na protější straně nápis:
HERÁLEC
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1990
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 62,5 cm, hl. 48 cm, tl. věnce 4,5 cm
Hlavní tón: e2
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Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku sv. Anežka (žena se zahale-
nou hlavou s pravicí na prsou a levicí spuštěnou), pod ní nápis:
SV. ANEŽKA
Na protější straně Kristus na kříži (od věnce po horní okraj). 
V mezipoloze nápis v 2 řádcích (rozdělen  kosočtverečnou hlavou 
hřebu):
L  P
1990
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 znaménka užity  ležaté kapky):
 SVATÍ PATRONOVÉ ČEŠTÍ, ŽEHNEJTE NÁRODU 
Na protější straně (pod křížem) nápis:
HERÁLEC
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Zvon
Datace: 1708
Výrobce: Kristián Joachim st., Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 50 cm, hl. 32,5 cm, tl. věnce 5 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna s šesti uchy (s patkami), zdobenými andílčími 
hlavičkami a uspořádanými do kříže. Nahoře v linkách nápis 
(začíná  ručičkou):
 GOSS MICH CHRISTIAN IOACHIM IN IGLAV 1708
[Ulil mne Kristián Joachim v Jihlavě 1708]
Pod tím úzký vavřínový věnec a rozvilinový ornament 
s hrozny a hlavičkou satyra. Na boku reliéf sv. Michaela 
Archanděla vítězícího nad ďáblem. Vpravo od něj nápis 
v 5 řádcích (začíná  ručičkou):
 MICHAEL ACHATIVS
REICHS FREY HERR
VON KIRCHNER HERR
AVF HERALETZ VNDT HVMPOLETZ
IHR: RÖM: KEYL: MAY: REICHS HOFF RATH
[Michael Achatius říšský svobodný pán Kirchner, pán na 
Herálci a Humpolci, říšský dvorní rada jeho římského 
císařského majestátu]
Vpravo od nápisu reliéf Panny Marie Mariazellské. Vpravo 
nápis v 4 řádcích (začíná  ručičkou):
 MARIA ELISABETH
FREYIN VON KIRCHNERIN
GEBOHRNE FREYIN VON
PORTENFELT
[Marie Alžběta svobodná paní Kirchnerová, rozená svobodná
paní z Portenfeldu]
Věnec oddělen trojicí linek, horní slabší. Kolem dolního okra-
je hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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Zvon uMÍRáčeK

Datace: 1905
Výrobce: Bedřich Hampl, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 30,5 cm, tl. věnce 2 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
LITÝ OD BEDŘ: HAMPLA V JIHLAVĚ 1905
Pod tím zavěšené květinové festony. Na boku reliéf sv. Jana 
Nepomuckého (přerušuje festony) s křížem v pravici a palmou 
v levici. Věnec oddělen oblounem se zvlněním, vespod zavěšené 
palmetky. Na oblině věnce linka.
Zavěšen na litinové hlavě. Ruční zvonění.

HoDinový ciMBáL většÍ

Datace: přelom 20. a 21. století
Výrobce: neznámý (dodala firma Elekon z Vyškova)
Materiál: bronz
Rozměry: prům. 43 cm, výš. 19,5 cm, tl. stěny 2 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Nezdobený hodinový cimbál tvaru polokoule.
Zavěšen ve věži vedle menšího hodinového cimbálu.

HoDinový ciMBáL MenšÍ

Datace: přelom 20. a 21. století
Výrobce: neznámý (dodala firma Elekon z Vyškova)
Materiál: bronz
Rozměry: prům. 33 cm, tl. stěny 1,7 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Nezdobený hodinový cimbál tvaru polokoule.
Zavěšen ve věži vedle většího hodinového cimbálu.
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heŘMAŇ
KosteL sv. vácLava

Zvon

Zvon

Datace: 1535
Výrobce: Jakub Ptáček, Kutná Hora
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 102,5 cm, hl. 78 cm, tl. věnce 7,8 cm
Hlavní tón: a1
Popis: Koruna s šesti uchy (s patkami), zdobenými pletencem  
dolů otevřeným a uspořádanými na půdorysu kříže. Na hor-
ním okraji pás ležatých a stojatých lilií. Pod tím  
v 2 řádcích nápis gotickou minuskulou (v obou řádcích začíná  
 lilií), sevřený a dělený dvojicemi linek:
1 |  letha odnarozeni sina boziho 1535 tento zwon slit
gest keczi akchwale panv bohv wssemohvczymv A 
blahoslawene marigi panni
2 |  Awssem swatym A swat emv girzi dowsy lvzcze 
spilnost matvsse bvmbal skrze mistra yakvba ptaczka
nahorach chutnach
[Léta od narození Syna Božího 1535 tento zvon slit jest 
ke cti a k chvále Pánu Bohu všemohúcímu a blahoslavené 
Marii Panně a Všem svatým a svatému Jiří do vsi Lužce 
z pilnosti Matúše Bumbala, skrze mistra Jakuba Ptáčka na 
Horách Kutnách]
Na boku sv. Jan Křtitel (stojící vousatý muž se svatozáří 
s paprsky, levice drží knihu, na které sedí beránek, pravice 
žehná). Na protější straně medailon sv. Jiří na koni, zleva, 
zabíjí draka. Věnec oddělen dvojicí linek. Kolem dolního 
okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

heŘMANiCe
KosteL sv. BaRtoLoMěJe

Datace: přelom 14. a 15. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina

Podle nápisu byl zvon ulit pro kostel sv. Jiří v Lužci nad Cidlinou (okr. Hradec Králové). Do Heřmaně se
dostal v nezjištěné době.
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KosteL sv. vácLava

Zvon

Zvon sv. FLoRián

hlohov

hlubOKÁ

ZvoničKa

HasičsKá ZBRoJnice

Rozměry: prům. 56,5 cm, hl. 44,5 cm, tl. věnce 4,5–4,6 cm
Hlavní tón: gis2
Popis: Koruna s šesti uchy, zdobenými pletencem dolů 
otevřeným a uspořádanými na půdorysu kříže. Párová ucha 
vyhnuta do strany. Dvě ucha chybějí; nepárové nahrazeno 
železným okem, párové třmenem (nová ucha procházejí 
otvory v základu koruny). Nahoře v nerovných linkách nápis
gotickou majuskulou smíšenou s minuskulními písmeny 
(jako dělicí znaménka užity  zvony a  kříže):
CVM  REX  gLORie  CRySTVS  InFERnVM
[Když král slávy Kristus (sestoupil) do pekel] (počátek 
středověké velikonoční antifony Canticum triumphale)
Věnec oddělen dvěma linkami.
Stejný původce zvonu jako v Číhošti.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ IV)
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 dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2018
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
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Rozměry: prům. cca 35 cm, hm. 31 kg
Hlavní tón: d3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji tři linky, přes
spodní lipové větévky. Na čelní straně sv. Florián s praporcem 
v levé ruce a vědrem v pravici nad hořícím domem. V úrovni 
hlavy nápis:
SV. --- FLORIAN
Na protější straně znak městyse (tři kančí zuby), výš po stranách
nápis:
VOX MEA --- VOX VITAE
[Hlas můj, hlas života]
Nad přechodem ve věnec pod VITAE zvonařská značka: obdélná 
plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny 
větší, zde tučně): ODLILA / RODINA / DYTRY / CHOVA / V BRODKU / U PŘEROVA. U ní snítka túje. Věnec 
oddělen dvojlinkou. Na věnci nápis (jako dělicí znaménka užity  lístky):
 ZVON FLORIÁN BYL ODLIT K VÝROČÍ 777 LET MĚSTYSE KRUCEMBURK  L. P. 2018
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem. 

hNĚVKOViCe
KosteL sv. BaRtoLoMěJe

Zvon
Datace: 1557
Výrobce: Rafael Klabal, Kutná Hora
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 122,5–123 cm, hl. 91 cm, tl. věnce 9,6 cm, 
hm. 1327 kg
Hlavní tón: g1
Popis: Koruna s šesti nezdobenými čtyřbokými uchy (s patkami),
uspořádanými na půdorysu kříže. Nepárové ucho (nad začátkem 
nápisu) nahoře nedolito, část chybí. Nahoře nápis gotickou 
minuskulou v 2 řádcích, shora a zdola sevřený dvojicemi linek, 
mezi řádky vložen pásek akantu ovíjejícího větévku, sevřený 
v linkách (jako dělicí znaménka užity  medaile s poprsím muže 
zprava):
1 |   teto zwon vdielan gest proto  aby lide wiediely kdyse 
zwony  na slowo  bozy magy schazety r k
2 |    samemv wyecznemv  a neymoczniegssymv panv 
bohv bvdiz  czyest a chwala az  nawieky wiekvw amen
[Tento zvon udělán jest proto, aby lidé věděli, kdy se zvoní, na 
Slovo Boží mají scházeti. R(afael) K(labal). Samému věčnému 
a nejmocnějšímu Pánu Bohu budiž čest a chvála až na věky věkův, 
amen]
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Na západě rámeček z akantu ovíjejícího větévku. V rozích medailony evangelistů: vlevo nahoře sv. Matouš
(okřídlená postava a dítě), vlevo dole sv. Jan Evangelista s orlem, vpravo nahoře sv. Jan Evangelista, vpravo 
dole sv. Matouš. Nad rámečkem medaile s dvěma poprsími, mezi nimi sloup arkády, opis sevřený linkami, 
vně vavřínový věnec. Kolem medaile ozdobné mezikruží. Po stranách dvě figury. V rámečku nápis gotickou 
minuskulou v 5 řádcích (jako dělicí znaménka užity  kosočtverce s reliéfem větévky a  medaile s poprsím 
muže zprava):
kdoz milvge pana boha
sweho wsseczky wie
czy napomocny sav
gemv kdobremv leta
panie  1  5  5  7 
[Kdož miluje Pána Boha svého, všecky věci nápomocný jsou jemu k dobrému. Léta Páně 1557] (Řím 8,28)
Na východě medaile s dvěma poprsími proti sobě s ozdobným mezikružím. Po stranách po medailonu se sv. 
Matoušem. V druhé řadě plaketa téměř čtvercová s krajinou s městem, v popředí postavy. Po stranách plakety 
s mileneckým párem (nahé postavy). V třetí řadě obdélná plaketa s postavami v krajině se stromy. Na věnci na 
západě mezi dvěma sloupy (s figurou) s cvikly plaketa nahoře oblouková s mileneckým párem (nahé postavy).
Na jihu medailon sv. Jana Evangelisty. Na východě dvě postavy, mezi nimi plaketa obdélná (dramatická scéna 
s postavami, jedna pololežící). Na severu medailon sv. Jana Evangelisty. Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Zvon sv. JoseF
Datace: 1970
Výrobce: Franz Peter Schilling, Apolda (Německo)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 94 cm, hl. cca 76 cm, tl. věnce cca 6,7 cm, 
hm. 480 kg
Hlavní tón: gis1
Popis: Koruna s čtyřmi uchy (s patkami a odsazením nahoře), 
na čelní straně s oblounem, uspořádanými do kříže. Na 
horním okraji nápis velkým písmem (jako dělicí znaménka 
užity  berličkové kříže):
KE SLOVU BOŽÍMU ZVI VŠECHEN LID 1970  
Na boku reliéf sv. Josefa (světec s plnovousem, s lilií 
v pravici). Proveden na způsob středověkého způsobu 
výzdoby zvonů, kdy se reliéf vyryje do vnější formy a po 
odlití vznikne konturovaná kresba.
Nad věncem kulatá zvonařská značka s opisem (začíná 
nahoře):
FRANZ SCHILLING SÖHNE IN APOLDA GOSSEN MICH
[Ulili mne v Apoldě synové Franze Schillinga]
V poli kroužek s výběžky (do štítu), přes nějž značka 
v podobě blesku, středem z kruhu vybíhá kříž, po jehož 
stranách:
A --- D
19 --- 70
Pod tím do půlkruhu:
LIBERA NOS DOMINE
[Léta Páně 1970]
[Osvoboď nás, Pane]
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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Zvon
Datace: 1. třetina 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 20,5 cm, hl. 15,5 cm, tl. věnce 1,3 cm
Hlavní tón: b3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v otevřeném střešním vikýři.

hOrNÍ bOhuŠiCe

hOrNÍ KruPÁ

ZvoničKa

KaPLe Panny MaRie

Zvon
Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nad věncem 
obloun. Kolem dolního okraje hladká obruba nabíhající 
zvlněním.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění.

Zvon

Datace: 1943
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: zinek
Rozměry: prům. cca 35 cm
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hOrNÍ PAseKA

hOrNÍ PAseKA      (v HoRácH)

KaPLe

PoutnÍ KaPLe sv. vÍta

Zvon

Zvon

Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). 
Na horním okraji nápis v 2 řádcích:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO.
1943.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ IV)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 36,7 cm, hl. 31 cm, tl. věnce 2,6 cm
Hlavní tón: h3
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 dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: po roce 1945
Výrobce: Rudolf Perner, národní podnik, České Budějovice-Suché Vrbné (?)
Materiál: zvonovina
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Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

ZvoničKa

KosteL sv. vácLava

hOrNÍ PAseKA      (v HoRácH)

hOrNÍ 
stuDeNeC

Zvon

Zvon

Datace: 2. polovina 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: mosaz
Rozměry: prům. 14 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na korpusu dvě 
vybroušené pásky. Nad věncem dvojice oblounků. Kolem 
dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na železné ose. Ruční zvonění.

Zvony zavěšeny v samostatně stojící dřevěné zvonici.

Datace: 1583 (7. srpna)
Výrobce: Brikcí z Cinperka, Praha-Nové Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 61 cm, hl. 47,4 cm, tl. věnce 4,5 cm, hm. 154 kg
Hlavní tón: e2
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Popis: Koruna s šesti uchy (s patkami), uspořádanými 
na půdorysu kříže. Od středního sloupku krátké výběhy.
Na horním okraji linka, obloun, prožlabená lišta; pás 
plaket s různými výjevy; prožlabená lišta, obloun. 
Zavěšený akant ve dvou plánech. Na boku nápis 
frakturou v 9 řádcích (zkrácená slova rozepsána 
v závorkách):
Zwon tento gest vdielan gednanim Vrozeneho
pana Yana Kustosse z Zubrzyho a z Lyp:
ky a na Lypce aby zwukem hlasu ge(h)o wier:
ným Krzestianum schuze Cyrkewni k chwale:
ni gmena pana Boha wssemohucyho a poslaucha:
ni Slowa ge(h)o wznamost se vwozowali w Lypce
przy kostele wystawenem pro pamatku Promie:
nieni pana Gezysse Krysta na hurze Tabor.
Stalo se w Strzedu po te pamatce, leta 1583.
[Zvon tento jest udělán jednáním urozeného pána Jana Kustoše z Zubřího a z Lipky a na Lipce, aby zvukem 
hlasu jeho věrným křesťanům schůze církevní k chválení jména Pána Boha všemohúcího a poslouchání slova 
jeho v známost se uvozovali v Lipce při kostele vystaveném pro památku Proměnění Pana Ježíše Krista na hůře 
Tábor. Stalo se v středu po té památce léta 1583]
Pod nápisem Brikcího medaile: avers (vlevo) a revers (vpravo – obvod tvořen vavřínovým věncem). Avers 
s poprsním portrétem zvonaře s opisem v 2 řádcích (začíná vlevo dole, druhý řádek pod začátkem):
BRICCIVS AERIS FVNDITOR A STANNIMONTE
AET 42
[Brikcí, kovolitec z Cinperka, ve věku 42 let]
Revers se zvonařovým erbem: ve štítě lev (zleva) držící v prackách zvon, helm s korunou a farnochy, v klenotu
okřídlený zvon), nad erbem (v úrovni koruny) iniciály BZ --- ZC (= Brikcí, zvonař z Cinperka), v opisu (začíná 
vpravo nahoře; letopočet umístěn mezi křídla):
DEVS ADIVTOR ET PROTECTOR MEVS. AN. 1574
[Bůh je mým přímluvcem a ochráncem. Roku 1574]
Na protější straně nápis kapitálou v 7 řádcích (vycentrován; větší písmena zde tučně):
VT PIA CONVENIANT QVAE CHRI:
STI NOMINE GAVDENT.
AGMINA, CVM VOTIS EXHIBITVRA
PRECES.
HAEC IANVS KVSTOSS TINNI:
TIBVS APTA CVRAVIT.
ARTIFICIS FIERI TYMPANA RITE MANV.
[Ať se zbožně shromažďují, kdo se radují ve jménu Kristově, aby v početném společenství přednesli přímluvné 
modlitby. Toto sladěné zvonění pořídil Jan Kustoš, nástroj zhotovila ruka dovedného umělce]
Pod nápisem dva evangelisté: sv. Jan Evangelista (sedící okřídlený muž s knihou, zprava, před ním orel) 
a sv. Matouš (sedící okřídlený muž s knihou, zleva, před ním okřídlená postava). Věnec oddělen dvěma slabými
linkami, linkou, oblounem, slabou linkou. Na věnci (pod Brikcího medailí) nápis frakturou v 2 řádcích (přerušuje
dvě linky pod oblinou věnce):
Slowutny Brykcy z Cynperku Zwonarz na
Nowem Miestie Prazskem tento Zwon vdielal.
[Slovutný Brikcí z Cinperku, zvonař na Novém Městě pražském, tento zvon udělal]
Na protější straně obdélná plaketa (proměnění vody ve víno v Káni Galilejské). Pod oblinou věnce dvě linky 
(přerušené signaturou). Kolem dolního okraje úzká hladká obruba. Všechny nápisy na zvonu umístěny na 
předryté linky.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon byl původně ulit pro modlitebnu českých bratří v Lipce (okr. Chrudim), založenou Janem Kustošem 
ze Zubří, která v průběhu dějin zanikla, a zvon byl v blíže neurčené době přenesen do Horního 
Studence.
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Zvon

Datace: kolem poloviny 14. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 53,2 cm, celk. výš. 60,5 cm, hl. 40 cm, tl. věnce
4,2 cm, hm. 146 kg
Hlavní tón: g2
Popis: Koruna s šesti uchy, zdobenými neumělým pletencem 
dolů otevřeným, a uspořádanými na půdorysu kříže. Střední 
sloupek převýšen velkým okem. Nahoře v nerovných linkách 
nápis gotickou majuskulou (jako dělicí znaménka užity  tlapatý 
kříž a  zvon):
 OREX  GLORIE  VENI  NOBIS  CVM  PACE  MARIA 
[Ó, králi slávy, přijď k nám v pokoji. Maria]
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Přenesen ze zámku v Novém Studenci.

Zvon sanKtusnÍK

Datace: po roce 1945 (?)
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 18–20 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji linky.
Zavěšen na dřevěné hlavě (hranol). Ruční zvonění.
Zvon v sanktusové vížce kostela.

Zvon
Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 43 cm, hl. 31 cm, tl. věnce 2,3 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
odsazení. Kolem dolního okraje hladká obruba nabíhající
zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě.
Puklý, neúspěšně svařovaný. Nezavěšen.
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Zvon

KaPLe

KaPLe

hOrNÍ VĚžNiCe

hOstOVliCe

Datace: 1961
Výrobce: n. p. Kovolit, Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 36,8 cm, celk. výš. 34,5 cm, hl. 27,8 cm, 
tl. věnce 2,6 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA.
Na boku nápis v 3 řádcích:
VĚNOVALI OBČANÉ VĚŽNIČTÍ L. P. 1961
KRISTE, KRALUJ
NÁM!
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Zvon
Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 30–35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji
odsazení. Věnec oddělen oblounem. Kolem dolního okraje 
hladká obruba.
Zavěšen na železné ose. Ruční zvonění.
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KaPLe

ZvoničKa

hrADeC

hrANiCe

Datace: 1927
Výrobce: Oktáv Winter, Broumov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře linka, níže na
dvojlince zavěšený pás z palmet a nerozvitých květů. 
Na boku nápis (letopočet):
„1927“
Na protější straně zvonařská značka: erbovní štítek s nápisem 
v 4 řádcích:
OKTAV WINTER
BRAUNAU I./B.
GOSS MICH
1927
Pod tím výrobní číslo:
NR. 2693.
[Ulil mne Oktáv Winter, Broumov v Čechách, 1927. Č. 2693]
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Zvon

Zvon
Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ III)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Kolem dolního 
okraje zvlněním se zvedající hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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KaPLe

DŮM čP. 16

ZvoničKa

hrOzNĚtÍN

hŘiŠtĚ

huDeč

Zvon

Zvon

Datace: 19. století (?)
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina (?)
Rozměry: prům. 14 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Zřejmě bez výzdoby. Pro nepřístupnost nemohl být blíže 
zdokumentován.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě (zbylé po rekvírovaném zvonu).

Zvon
Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji
odsazení. Věnec oddělen oblounem. Kolem dolního okraje
hladká obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (varianta typu III)



74

Materiál: ocel
Rozměry: prům. 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Věnec oddělen trojicí linek. 
Kolem dolního okraje zvlněním se zvedající hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

ZvoničKa

ZvoničKa

hurtOVA lhOtA

ChlOuMeK

Datace: 20. léta 20. století
Výrobce: Josef Šidlikovský st., Lomnice nad Popelkou
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 24 cm, hl. 18,7 cm, tl. věnce cca 1,1 cm
Hlavní tón: a3
Popis: Koruna s čtyřmi nezdobenými uchy uspořádanými do kříže,
střední sloupek kruhového průřezu. Na horním okraji linka. 
Girlandy se srdcovitým motivem nahoře. Věnec oddělen třemi 
linkami. Na věnci rýha. Kolem dolního okraje úzká obruba.
Na boku rekviziční nápis: OBECNÍ ÚŘAD / HURT. LHOTA O. HUMPOLEC.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon připsán Josefu Šidlikovskému st. na základě použité výzdoby.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 30 cm

Zvon

Zvon
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KosteL sv. JaKuBa staRšÍHo

ChOtĚbOŘ

Zvon

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

Datace: 1836
Výrobce: Josef Hilzer, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 66 cm, hl. 47,5 cm, tl. věnce 4,8 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (s patkami) uspořádanými 
na půdorysu kříže. Od středního sloupku vybíhají čtyři žebérka. 
Na horním okraji zlom. Pod horním okrajem páska vymezená lištami,
shora i vespod rostlinný rozvilinový ornament. Na boku nápis 
v 7 řádcích:
CAMPANA HAEC, IN HONOREM ST.
IOANNIS NEP. POST INCENDIVM ANNO
MDCCCXXXIIORTVM EX MVNIFICENTIA
ILLVSTRISIMAE D. D. MARIAE LIB. BAR.
WANCZVRA DE RZECHNITZ PATRONAE
ECCLESIAE. ANNO MDCCCXXXVI. A IOS.
HILZER IGLAVIAE REFVSA EST.
[Po požáru města vzniklém roku 1832 byl tento zvon přelit Josefem
Hilzerem v Jihlavě roku 1836 ke cti sv. Jana Nepomuckého štědrostí 
nejjasnější paní, paní Marie svobodné paní Vančurové z Řehnic, 
patronky tohoto kostela]
Na konec nápisu vsazena medaile s nečitelným obrazem. Písmena
D retrográdní. Po stranách nápisu reliéfy: vlevo Madona (na srpku 
měsíce, s dítětem na levé ruce, v pravici žezlo), vpravo sv. Jan 
Nepomucký (pravice drží kříž a palmu, v spuštěné levici biret). 
Na protější straně erb Vančurů z Řehnic (ve štítě parohy, mezi nimi
divý muž držíví v pravici věnec, helm s parohy a divým mužem 
držícím věnec, fafrnochy). Věnec vysazen, oddělen oblounem 
mezi ostrými linkami.
Nad dolním okrajem dvojice linek.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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Zvon uMÍRáčeK

Zvon sanKtusnÍK

Datace: 1790
Výrobce: Ignác Drack, Hradec Králové
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 35 cm, hl. 22,5 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže. Kolem základu linka. Nahoře v linkách nápis 
(začíná  ručičkou; písmena na obdélníkových ploškách):
 GOSS MICH IGNATIVS DRACK IN K: G 1790
[Ulil mne Ignác Drack v Hradci Královém 1790]
Písmena na obdélníkových ploškách. Pod tím zavěšené festony 
se slunečnicí. Jejich spodek (jakož i oba reliéfy) překrývá linku. 
Na čelní straně Ukřižovaný. Na protější straně polopostava sv. 
Barbory na oblaku, s kalichem v pravici, a věží po levici. Věnec 
oddělen tenkou linkou, prožlabenou lištou, oblounem, tenkou
linkou. Následuje zlom věnce. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Na čepci na východě vyryta hmotnost: 36 lb (značka liber vzhůru nohama). Na čepci a na boku rekviziční 
číslo 8595 z druhé světové války.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 40.–50. léta 18. století
Výrobce: Jakub Konrád Löhner, Praha-Nové Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 27 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna s šesti uchy (na ohybu římsička) uspořádanými
na půdorysu kříže. Na horním okraji zlom. Nahoře na lince 
zavěšené květinové festony se slunečnicí. Na boku reliéf 
sv. Jana Nepomuckého s křížem na pravé ruce. Podle nohou 
nápis:
I. C. L. --- A 17[…]
Na protější straně umírající sv. František Xaverský (ležící 
světec se sepjatýma rukama, nad ním se vznáší monogram 
IHS s paprsky kolem). Věnec oddělen třemi linkami. Kolem
dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě.
Pro nepřístupnost nemohl být zvon blíže zdokumentován.
Zvon v sanktusové vížce.
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Zvon svatý KŘÍŽ

Zvon sv. vácLav a sv. Jan nePoMucKý

KaPLe PovýšenÍ svatÉHo KŘÍŽe

ChOtĚbOŘ

Datace: 2000
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 69,5 cm, celk. výš. 65 cm, hl. 53,5 cm, 
tl. věnce 5,2 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis 
(do středu volného prostoru mezi koncem a začátkem 
vložena  kosočtverečná hlava hřebu):
VĚNOVÁNO MĚSTEM A OBČANY CHOTĚBOŘE V ROCE 2000 
Na boku kalich s hostií, kříž, kotva a zvlněná stuha. Na protější
 straně znak Svatého roku 2000 (pět propojených stylizovaných
holubic, položených přes kříž na kulaté plaketě), v němž mezi 
rameny kříže vepsáno motto:
CHRISTUS HERI HODIE SEMPER
Kolem znaku opis: IUBILAEUM A. D. 2000
[Kristus včera, dnes, na věky]
[Jubileum léta Páně 2000]
Vlevo na boku 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. Nad přechodem ve věnec (pod kalichem) v linkách nápis (uvozen  tečkami na 
střední linii):
 SVATÝ KŘÍŽI TEBE CTÍME 
Na protější straně kosočtverečná hlava hřebu.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 2000
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 63,5 cm, celk. výš. 60 cm, hl. 48 cm, 
tl. věnce 4,7–4,9 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis
(do středu volného prostoru mezi koncem a začátkem 
vložena  kosočtverečná hlava hřebu):
VĚNOVÁNO MĚSTEM A OBČANY CHOTĚBOŘE V ROCE 2000 
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Na boku položený kříž s palmovou ratolestí a biret. Na protější
straně štít s královskou korunou. Kolem dolní části štítu nápis 
(uvozen  kříži):
 WENCEZLAVS 
Vpravo od štítu znak Svatého roku 2000 (pět propojených 
stylizovaných holubic, položených přes kříž na kulaté plaketě), 
v němž mezi rameny kříže vepsáno motto:
CHRISTUS HERI HODIE SEMPER
Kolem znaku opis: IUBILAEUM A. D. 2000
[Kristus včera, dnes, na věky]
[Jubileum léta Páně 2000]
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. Nad přechodem ve věnec (pod kalichem)
v linkách nápis (uvozen  tečkami na střední linii):
 SVATÝ VÁCLAVE A JANE NEPOMUCKÝ ORODUJTE ZA NÁS 
Na protější straně kosočtverečná hlava hřebu.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

RaDnice

ChOtĚbOŘ

HoDinový ciMBáL většÍ

HoDinový ciMBáL MenšÍ

Datace: 1865
Výrobce: Josef Hilzer, Jihlava (?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 75 cm, hl. 31,5 cm, tl. stěny 4 cm
Hlavní tón: a1
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Kolem horní
základny linka, na niž zavěšen opakující se rostlinný 
motiv (nespojité stylizované listy). Dole linka. Kolem dolního okraje hladká obruba. V prostoru mezi 
linkou a obrubou letopočet:
1865.
Zavěšen v hodinové věži radnice vedle menšího hodinového cimbálu.

Datace: 1865
Výrobce: Josef Hilzer, Jihlava (?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 51,2 cm, hl. 20,3 cm, tl. stěny 2,8 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Kolem horní 
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ZáMeK

KaPLe

ChOtĚbOŘ

ChOtĚMĚŘiCe

HoDinový ciMBáL MenšÍ

základny linka, na niž zavěšen opakující se rostlinný motiv (nespojité stylizované listy). Dole linka. 
Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen v hodinové věži radnice vedle většího hodinového cimbálu.

Datace: neznámá
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Majitel zámku Jan Dobřenský neumožnil dokumentaci 
zvonu.

Zvon

Zvon

Datace: neznámá
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina (?)
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Pro nepřístupnost nemohl být zvon blíže zdokumentován.
Ruční zvonění.
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ZvoničKa

KosteL sv. BaRtoLoMěJe
v RaDinově

ChrAstiCe

ChrtNÍč

HoDinový ciMBáL

Zvon

Datace: 2. polovina 19. století
Výrobce: Grusonwerk (Hermann Gruson), Buckau 
(Německo)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 51 cm, hl. 20 cm, tl. stěny 1,3 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Kolem dolního
okraje obdélná plocha s nápisem do hloubky v 2 řádcích:
GRUSON WERK
BUCKAU.
Do zvonice s hodinami, postavené roku 1929, byl přenesen hodinový stroj (později ukraden) a cimbál
z Hostovlic.

Datace: 1484
Výrobce: Ondřej Ptáček, Kutná Hora
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 58,8 cm, hl. 43 cm, tl. věnce 4,8–4,9 cm
Hlavní tón: g2
Popis: Koruna s šesti uchy, zdobenými linkou a dvěma
opačně vinutými provazci, a uspořádanými na půdorysu 
kříže. Nahoře nápis gotickou minuskulou, shora uzavřený
dvojlinkou, zdola linkou (zkrácená slova rozepsána 
v závorkách):
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HasičsKá ZBRoJnice

KosteL sv. vácLava

ChrtNÍč

ChŘeNOViCe

Zvon

Zvon

Anno odmini mcccclxxxiiii hec Campana fusa est Adlavde(m) Etd(o)n(orem)
[Léta Páně 1484 byl tento zvon ulit k chvále a cti…]
Písmeno „m“ v letopočtu vytvořeno z převrácených písmen „v“ a „l“. Závěr nápisu nejistý, místo písmene 
„h“ snad užito „d“. Věnec oddělen oblounkem. Kolem dolního okraje téměř neznatelná hladká obruba.
Zvon připsán Ondřeji Ptáčkovi na základě použitého písma, pojetí koruny a celkového ztvárnění.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: přelom 19. a 20. století
Výrobce: Arnošt Diepold, Praha-Staré Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna s šesti nezdobený uchy uspořádanými 
na půdorysu hvězdy. Nahoře v linkách pás ornamentu 
z trojlaločných lístků. Na čelní straně Ukřižovaný. 
Na protější straně neurčený reliéf. Nad věncem nápis:
ULIL ARNOŠT DIEPOLD V PRAZE.
Na protější straně nápis:
Z […].
Věnec oddělen linkami.
Pro nepřístupnost nemohl být zvon blíže zdokumentován.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 50.–60. léta 16. století
Výrobce: zvonařská dílna Klabalů, Kutná Hora
Materiál: zvonovina
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Rozměry: prům. 90,5 cm, hl. 71 cm, tl. věnce 7,2 cm
Hlavní tón: h1
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (s patkami), uspořáda-
nými na půdorysu kříže.. Ucha s patkami. Mezi uchy čtyři žebérka.
Nahoře ve dvojicích linek nápis gotickou minuskulou (jako
dělicí znaménka užity  pětičetné rozetky a  lilie):
tento  zwon  ktomv  gest  vdyelan  aby lyde  
wyedyely  kdy  na slowo  bozy se  schazety  amen
[Tento zvon k tomu jest udělán, aby lidé věděli, kdy na Slovo
Boží se scházeti. Amen]
Na straně jižní kruhový medailon s Madonou na srpku 
měsíce, kolem paprsky, s Ježíškem na levé ruce (opis 
kapitálou, nečitelný). Níže větší medailon se sv. Jiřím na koni 
(zleva), zabíjejícím draka.
Věnec oddělen dvěma linkami. Kolem dolního okraje hladká
obruba, která je mírně konkávní.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Zvon

Datace: 1981
Výrobce: Laetitia Dytrychová, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 71 cm, hl. 53 cm, tl. věnce 5 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji abstraktní
ornament, do něhož na severu vsazen kříž. Na boku sv. Josef 
(polopostava, s Ježíškem na levé ruce, v pravici lilie). Na protější 
straně zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řád-
cích, iniciály zvonařky větším písmem: ULILA / LAE / TITIA / DYT 
/ RY / CHOVÁ. Nad značkou:
L. P.
Pod značkou:
1981
Na věnci nápis (jako dělicí znaménka užity  routy):
 CHŘENOVICE  SVATÝ JOSEFE, ORODUJ ZA NÁS  NA
PAMÁTKU DRAHÝCH RODIČŮ VĚNUJE SYN
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.
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Zvon

Zvon

ZvoničKa

KaPLe

ChuChel

ChVÁlKOV

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji
odsazení. Věnec oddělen oblounem. Kolem dolního okraje 
hladká obruba.
Zavěšen na železné ose. Ruční zvonění.

Datace: 1918
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek
st.), Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 36,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Téměř nečitelné 
nápisy do hloubky. Nahoře:
R. MANOUŠEK A SPOL. […]
Na boku nápis:
[…] – A. Ž. – T. S. [1918]
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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ZvoničKa

DŮM čP. 2

ChYŠKA

jAhODOV

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf 
Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nápisy do 
hloubky (nečitelné).
Pro nepřístupnost nemohl být zvon blíže 
zdokumentován.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2. čtvrť 19. století
Výrobce: Karel Bellmann st., Praha-Nové Město (?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 20 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu se skolíkem. Pod
horním okrajem linka. Nad věncem dvě linky, pod oblinou 
věnce linka.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v otevřené vížce na střeše hospodářského stavení (dnes garáže) domu čp. 2.
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 HasičsKá ZBRoJnice

ZvoničKajAhODOV

jAKubOViCe

jAKubOViCe

Zvon

Zvon

Datace: 2. čtvrť 20. století (?)
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 25 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Věnec oddělen 
dvěma linkami. Na věnci a nad dolním okrajem rýžka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 21. století
Výrobce: neznámý
Materiál: mosaz
Rozměry: prům. cca 18 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Dolní část („věnec“) oddělena slabou linkou. 
Tloušťka stěny stejná.
Zavěšen na dřevěné hlavě s procházející železnou 
osou. Ruční zvonění.
Na sloupku zvoničky štítek PAVLOVA / ZVONIČKA.
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ZvoničKa

KaPLe

jArOŠOV

jeDlÁ

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 35 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: po roce 1945  
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 15–18 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním 
okraji hrana. Věnec oddělen oblounem. Kolem
dolního okraje hladká obruba.
Pro nepřístupnost nemohl být zvon blíže 
zdokumentován.
Zavěšen na dřevěné hlavě (hranol). Ruční zvonění.
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KaPLe

KaPLe
jeDlÁ

jeDOuChOV

jileM

Zvon

Zvon

Datace: 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Pro nepřístupnost nemohl být zvon blíže 
zdokumentován.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko 
(typ III)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 40 cm, hl. 31,3 cm, tl. věnce 
2,3 cm
Hlavní tón: e3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Kolem 
dolního okraje zvlněním se zvedající hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Do ní vyřezán nápis 
(19 2/6 18 ve Válce ZV). Ruční zvonění.
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KaPLe

KaPLe Panny MaRie

jileMNÍK

jiŘÍKOV

Zvon

Zvon

Datace: konec 19. století až 1. třetina 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 20 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním
okraji odsazení. Věnec oddělen trojicí linek. Kolem 
dolního okraje úzká hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko 
(typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Věnec 
oddělen oblounem. Kolem dolního okraje hladká 
obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním 
motorem.
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HasičsKá ZBRoJnice

jitKOV

Zvon

Zvon PLecHáč

Datace: 1994
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 44 cm, hm. 56 kg
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
K ÚCTĚ SV. VÍTA
Na protější straně:
L. P. 1994
Vespod pás s vinnou révou. Na boku Ukřižovaný. 
Na věnci nápis:
POŘÍZENO OBČANY JITKOVA
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 35 cm, hl. 27,3 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: as3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Věnec oddělen 
oblounem. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Hlava litinová z meziválečného zvonu. Plastické nápisy: 
PARDUBICE --- K ŠILHAVÝ. Dole malým písmem: ZAK: 
CHRÁNĚNO.
Nezavěšen. Nahrazen zvonem z roku 1994.
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KaPLe 

KaPLe 

KÁMeN

KAMeNNÁ lhOtA

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 35 cm, hl. cca 27,5 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: b3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Věnec oddělen 
oblounem. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 29,5 cm, hl. 22,5 cm, tl. věnce 2,4 cm
Hlavní tón: cis4
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním
okraji odsazení (čepec širší). Nad věncem obloun.
Kolem dolního okraje hladká obruba nabíhající
zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
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HasičsKá ZBRoJnice

ZvoničKa

KlADrubY

KlADrubY

Zvon

Zvon

Datace: 1936
Výrobce: Rudolf Manoušek st., Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ.
Pod tím pás ornamentu (mezi perlovcem pás drobných
mušlí v kruzích, mezi nimi vertikální trojdílná dělítka). 
Na boku letopočet:
1936.
Nad oblinou věnce dvojice linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: po roce 2014
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 21,5 cm, tl. věnce 2 cm
Hlavní tón: a3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře 
nápis:
KLADRUBY
Zavěšen nepohyblivě.



92

Zvon

Zvon

Zvon

Datace: po roce 2014
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 21,5 cm, tl. věnce 1,9 cm
Hlavní tón: fis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis:
KLADRUBY
Na věnci linka.
Zavěšen nepohyblivě.

Datace: po roce 2014
Výrobce: ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 16,5 cm, tl. věnce 0,6 cm
Hlavní tón: d3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře nápis:
KLADRUBY
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen nepohyblivě.

ZvoničKa

KlANečNÁ

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ V)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 26 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna sloupková (čep). Sloupek okrouhlý, mírně 
zploštělý. Na horním okraji odsazení. Boky šikmé strmé. 
Nad věncem odsazení. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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Zvon

Zvon

KaPLe

ZvoničKa

KlOKOčOVsKÁ
lhOtKA

KlOuzOVY

Datace: 2. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 12 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Věnec 
oddělen linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním
okraji odsazení (napojení). Nad věncem obloun.
Kolem dolního okraje hladká obruba nabíhající
zvlněním.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění.
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KosteL sv. BaRtoLoMěJe

KNĚž

Zvon

Datace: 1618
Výrobce: Lukáš Gleixner, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 85,6–85,7 cm, hl. 63,5 cm, tl. věnce 6,2 cm
Hlavní tón: h1
Popis: Koruna s šesti uchy (střední sloupek hranolový 
se soklíkem), 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 v kruhovém 
vavřínovém věnci Ukřižovaný, po stranách Panna Maria a sv. Jan 
Evangelista. Z věnce vybíhají do čtyř stran listy akantu. Nad reliéfem nápis v 2 řádcích:
OBIETOWANY PANA NA
SSEHO GEZISSE KRYSTA
[Obětování pána našeho Ježíše Krista]
Pod reliéfem letopočet:
1618
Na protější straně v kruhovém vavřínovém věnci zmrtvýchvstalý Kristus, stojící na okraji hrobu, 
v pravici drží korouhev, levice pozdvižena s žehnajícícm gestem, kolem hrobu tři vojáci. Z věnce vybíhají 
do čtyř stran listy akantu. Nad reliéfem nápis v 2 řádcích:
WZKRZISSENY
SYNA BOZIHO
[Vzkříšení Syna Božího]
Pod reliéfem letopočet:
1618
Věnec oddělen oblounkem. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zvon připsán Lukáši Gleixnerovi na základě doby vzniku, reliéfní výzdoby a písma.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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KaPLe

HasičsKá ZBRoJnice

KNYK

KObYlÍ hlAVA

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ III)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 39,5 cm, hl. 30 cm, tl. věnce 2,5–2,7 cm
Hlavní tón: fis3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Kolem dolního okraje 
zvlněním se zvedající hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1847
Výrobce: Karel Bellmann st., Praha-Nové Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 26 cm 
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna s čtyřmi uchy s dvojicí rýh, uspořádanými 
na půdorysu kříže. Nahoře v linkách prázdná nápisová páska. 
Na boku reliéf sv. Václava s praporcem v levici, u levé nohy 
oválný štít. Pod nohama soklík s nápisem:
S WENZEL
[Sv. Václav]
Vpravo na boku v úrovni hlavy dorytý nápis kurzívou:
Obec Kobylíhlawská 1847.
Na rozhraní, nad a pod hranou věnce po lince.
Zvon připsán Karlu Bellmannovi staršímu na základě reliéfu a celkového ztvárnění.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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HasičsKá ZBRoJnice

KaPLe naRoZenÍ Panny MaRie

KOhOutOV

KOChÁNOV

Zvon

Zvon

Datace: 1918
Výrobce: Ignác Storek, ocelárna, slévárna železa a měkké litiny, Brno
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová) s konzolkami a otvory pro šrouby. 
Na boku zkřížené meče, pod nimiž letopočet:
1918
Věnec oddělen linkou sevřenou tenkými linkami.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Perner, národní správa, České 
Budějovice-Suché Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 44 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nad věncem zvonařská 
značka, používaná znárodněným Pernerovým zvonařstvím 
v období 1946–1952 (do kruhu vepsaný stylizovaný zvon ve 
věži). Pod ní nápis v 2 řádcích:
L. P.
1946
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.
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KaPLe

ZvoničKa

KOChÁNOV  
u liPNičKY

KOječÍN

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji
odsazení. Nad věncem obloun. Kolem dolního okraje 
hladká obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Věnec oddělen
oblounem. Kolem dolního okraje hladká obruba 
nabíhající zvlněním.
Zavěšen na železné ose.
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KOjetÍN

KOjKOViCe

aLtán u BývaLÉ šKoLy (čP. 55)

KaPLe

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Při horním okraji 
napojení. Věnec oddělen oblounem. Kolem dolního okraje 
hladká obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1950
Výrobce: Rudolf Perner, národní podnik, České Budějovice-Suché
Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nad věncem zvonařská značka,
používaná znárodněným Pernerovým zvonařstvím v období 
1946–1952 (do kruhu vepsaný stylizovaný zvon ve věži). Pod ní 
nápis v 2 řádcích:
L. P.
1950
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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KOŇKOViCe

KOŠťANY

ZvoničKa

ZvoničKa

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
napojení. Nad věncem obloun. Kolem dolního okraje hladká 
obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ III)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
napojení. Kolem dolního okraje zvlněním se zvedající 
hladká obruba.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění.
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KOutY

KOzlOV

ZvoničKa

KaPLe

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
odsazení. Nad věncem obloun. Kolem dolního okraje hladká 
obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na železné ose. Ruční zvonění.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ V)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 26 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna sloupková (čep). Sloupek okrouhlý, mírně 
zploštělý. Na horním okraji odsazení. Boky šikmé strmé. 
Nad věncem odsazení. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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KOžlÍ
KosteL PRoMěněnÍ Páně

Zvon ZDeněK

Zvon

Datace: 1999
Výrobce: Petr Rudolf Manoušek, Praha-Zbraslav
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 53 cm, celk. výš. 51,5 cm, hl. 41 cm, 
tl. věnce 3,7 cm, hm. 89 kg
Hlavní tón: fis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji 
oblounek, pod ním úzký pás vymezený tenkými linkami, 
v němž se opakuje květinový motiv. Na boku nápis 
v 4 řádcích (třetí řádek větším písmem; u životních dat 
 hvězdička a  kříž):
RODINA BELADOVA
NA PAMÁTKU
ZDENĚK
 6. 11. 1961  26. 4. 1996
Na protější straně nápis:
KOŽLÍ L. P. 1999
Nad věncem zvonařská značka rodiny Manouškovy: nad sebou zvon, klíč, květina. Po stranách nápis:
ULIL MANOUŠEK --- PRAHA – ZBRASLAV. Věnec oddělen oblounkem mezi linkami.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 3. čtvrť 16. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 24 cm, hl. 16 cm, tl. věnce 1,9 cm
Hlavní tón: c4
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
zlom. Nahoře mezi dvojicemi linek akant ovíjející větévku,
horní linka z dvojice vždy silnější. Věnec oddělen prožlabe
nou lištou a vespod přiraženou linkou. Nad dolním okrajem
dvě linky.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.



102

KrAbOrOViCe

KrÁsNÁ hOrA

ZvoničKa

KosteL naRoZenÍ 
sv. Jana KŘtiteLe

Zvon

Zvon svatoJan

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji napojení. 
Věnec oddělen oblounem. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Zvony zavěšeny v samostatně stojící dřevěné zvonici.

Datace: 1545
Výrobce: Matěj a Jakub, Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 115,5–116,3 cm, hl. 82 cm, tl. věnce 9,5–9,6 cm
Hlavní tón: g1
Popis: Koruna s šesti uchy, zdobenými dolů otevřeným pletencem,
sevřeným provazci, a uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře 
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Zvon PRostŘeDnÍK

Zvon PoLeDnÍK

ve dvojicích linek nápis kapitálou, dokončen volně v 2. řádku (jako dělicí znaménka užity  lilie):
1 |  LETA  1545  TENTO  ZWON  GEST  DIELAN  KECZTY  A  CHWALE  PANV  BVOHV 
SKRZE  MATIEGE  A  YAKVBA  ZW
2 | ONARZE  WMEZIRZICZY 
[Léta 1545 tento zvon jest dělán ke cti a chvále Pánu Bohu skrze Matěje a Jakuba, zvonaře v Meziříčí]
Pod nápisem na čelní i zadní straně zatočené stonky s květy, uprostřed květ, nad ním ženská postavička, 
s rozvilinami, s mírně do strany pozvednutýma rukama. Věnec oddělen oblounem. Kolem dolního okraje 
hladká obruba.
Červený pruh z rekvizice a nápis: FARNÍ ÚŘAD / KRÁSNÁ HORA O. HUMPOLEC.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1571
Výrobce: Tomáš Klabal, Kutná Hora
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 96–96,3 cm, hl. 74 cm, tl. věnce 7,7–7,9 cm
Hlavní tón: b1
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (s šikmými patkami),
uspořádanými na půdorysu kříže. Mezi uchy čtyři žebérka. 
Nahoře nápis kapitálou ve 2 řádcích, shora a zdola uzavřený 
dvojicemi linek a dělený dvojicí linek (jako dělicí znaménka 
užity  medaile s poprsím muže zprava):
1 |  TENTO ZWON DIELAN GEST KECZTY AKCHWALE PANV 
BOHV A SKRZE MISTRA TOMASSE Z
2 |  WONARZE NA HORACH KVTNACH LETHA PANIE 1571
MAREK MLINARZ RYCHTARZ TOH
[Tento zvon dělán jest ke cti a k chvále Pánu Bohu a skrze 
mistra Tomáše, zvonaře na Horách Kutnách, léta Páně 1571.
Marek Mlynář, rychtář toh(o času)]
Písmena N retrográdní. Věnec oddělen dvojicí linek. Kolem
dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1556
Výrobce: Rafael Klabal, Kutná Hora
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 76,5 cm, hl. 56,5 cm, tl. věnce 5,6–5,7 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (s výraznými patkami),
uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře ve dvojicích linek 
nápis gotickou minuskulou (začíná  routou):
 tento zwon dielan gest proto aby lide wiediely když gse 
zwony naslowo bozy schazety 1556
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[Tento zvon dělán jest proto, aby lidé věděli, když jse zvoní,
na Slovo Boží scházeti. 1556]
Věnec oddělen dvojicí linek. Kolem dolního okraje hladká 
obruba.
Červený obdélník z rekvizice a nápis: FARNÍ ÚŘAD / KRÁSNÁ 
HORA / O. HUMPOLEC.
Zvon připsán Rafaelu Klabalovi na základě doby vzniku, 
formuláře nápisu, shody písma a celkového ztvárnění.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Zvon BaRBoRKa

Zvon sanKtusnÍK

Datace: 2014
Výrobce: Michal Votruba, Myslkovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 59,5 cm, hl. 39 cm, tl. věnce 4,5 cm, hm. 124 kg
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže. Nahoře v linkách nápis (jako dělicí znaménka 
užity  lilie):
 L. P. 2014  ZVON POŘÍZEN NÁKLADEM OBCE KE CTI SVATÉ 
BARBORY
Vespod na tenčí lince zavěšený ornament: obloučky zakončené
liliemi. Na boku znak obce Krásná Hora (štít polcený: smrk na 
pahorku, kříž svázaný provazem nad vlnou). Níže nápis:
KRÁSNÁ HORA
Na protější straně reliéf sv. Barbory (stojící světice s korunou 
na hlavě, kolem hlavy kruhová svatozář, pravice drží kalich,

levice meč a palmovou ratolest, u pravé nohy kostelík). 
Níže nápis:
SVATÁ BARBORA
Nad oblinou věnce linka. Na věnci (pod obecním znakem) nápis:
DÍLO ZHOTOVENO NÁHRADOU ZA ZVON ZREKVÍROVANÝ V ROCE 1916
Na věnci na protější straně nápis (začíná  květem růže):
 MICHAL VOTRUBA V MYSLKOVICÍCH
Nápis ukončen zvonařskou značkou (kruhová značka s monogramem MV a zvonem nahoře). Na věnci zevnitř zlom.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: přelom 15. a 16. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže. Nahoře ve dvojiích linek nápis gotickou 
minuskulou (zkratka rozvedena v závorkách):
skrze mistra […] […] zwon slit gest kswatemv ya(n)v
[Skrze mistra (…) (tento) zvon slit jest k Svatému Janu]
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Na boku Ukřižovaný, kříž postaven na ležícím lvu. Vpravo od něj reliéf svaté osoby. Dále vpravo zřejmě třetí, 
neurčený reliéf. Dále vpravo Panna Maria s Ježíškem. Věnec oddělen linkou.
Ruční zvonění.
Zvon v sanktusové vížce kostela. Pro nepřístupnost nemohl být blíže zdokumentován. Popis proveden podle 
rekvizičních fotografií z roku 1942. Dle informací obecního úřadu se zvon z rekvizice vrátil a byl vrácen do vížky.

KrÁtKÁ Ves

KruCeMburK

KaPLe

 KosteL sv. MiKuLáše

Zvon

Zvon sv. MiKuLáš

Datace: 1918–1920
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová).
Pro nepřístupnost nemohl být zvon blíže zdokumentován.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1541
Výrobce: Adam, Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 117 cm, hl. 86,5 cm, tl. věnce 9,6 cm
Hlavní tón: gis1
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Popis: Koruna s šesti uchy, zdobenými dolů otevřeným pletencem a vnějšími provazci, a uspořádanými 
na půdorysu kříže. Nahoře nápis kapitálou ve 2 řádcích, shora a zdola uzavřený dvojicemi linek a dělený 
dvojicí linek (jako dělicí znaménka užity  lilie), volně dokončený v 3. řádku:
1 |  LETA  BOZYHO  MO  CCCCCO  XXXXIO  KECZTY  ACHWALE  PANVBOHV  AWSSY  
TROGICZY  SWATE  SWATEMV  MIKVLASSY  AKVPOC
2 | ZTYWOSTI  PANV  MIKVLASSOWI  STRZELOWI  ZROKICZ  AWSSI  WOBCZY  MIESTECZKV 
KRVCZBVRKV  ADAM  KONWARZ  ZMERZY
3 | CZY
[Léta Božího tisícího čtyřstého čtyřicátého prvního ke cti a chvále Pánu Bohu a vší Trojici svaté, svatému 
Mikuláši a ku poctivosti panu Mikulášovi Střelovi z Rokyc a vší vobci městečku Krucburku Adam, konvář 
z Meziříčí]
Písmena N retrográdní. Na boku ve věnci převazovaném stuhou erb Střelů z Rokyc (nad štítem s kůlem helm
s křídly, fafrnochy). Na protější straně preclík, provedený linkou, jejíž přesahy končí trojlístky. Po stranách:
Y – P
[Jan Preclíkář] (?)
Věnec oddělen 2 oblounky. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

HoDinový ciMBáL většÍ

HoDinový ciMBáL MenšÍ

Datace: 1. čtvrtina 20. stol.
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 70 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru. 
Dolní okraj zesílený oblounem.
Zavěšen v okně věže.

Datace: 2. polovina 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 30 cm
Hlavní tón: f3
Popis: Nad dolním okrajem obloun. Kolem dolního okraje
oblá hladká obruba.
Zavěšen v okně věže.
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HoDinový ciMBáL většÍ

Zvon

Zvon

KŘeMeNiCe

KuNeMil

ZvoničKa

ZvoničKa

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Věnec oddělen oblounem.
Kolem dolního okraje hladká obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ III)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Kolem dolního okraje
zvlněním se zvedající hladká obruba.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění. V roce 2019 zavěšen 
v nové zvoničce nepohyblivě a je rozezníván elektromagnetic-
kým kladivem. 
V době probíhajícího výzkumu byla železná příhradová zvonička nahrazena novou dřevěnou zvoničkou.
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KVĚtiNOV

KVĚtNOV

ZvoničKa

ZvoničKa

Zvon

Zvon

Datace: 1922
Výrobce: Josef Šidlikovský st., Lomnice nad Popelkou
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 38 cm, hl. 31,4 cm, tl. věnce 2,8 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna s šesti uchy (zalamovanými), uspořádanými na
půdorysu kříže. Nahoře v linkách nápis (diakritika nad linkou):
JOSEF ŠIDLIKOVSKÝ ZVONÁRNA LOMNICE N. POP.
Zavěšené festony a girlandy. Na boku oblouková plaketa se 
sv. Václavem na koni, zleva, na hladkém rámci nápis do hloubky 
(nečitelný). Na protější straně nad linkami oddělujícími věnec 
datace:
L. P. 1922.
Na věnci zlom s rýhou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1947
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 36 cm, hl. 27,5 cm, tl. věnce 2,7 cm
Hlavní tón: neměřen
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KYjOV

KYNiCe

KaPLe

KaPLe

Zvon

Zvon

Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ L. P. 1947.
Na věnci dvě linky.
Zavěšen na litinové hlavě (ze staršího zvonu). Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nad věncem obloun. 
Kolem dolního okraje hladká obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1950
Výrobce: n. p. Závody umělecké kovovýroby 
(Rudolf Manoušek ml.), Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 35–37 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis uzavřený 
shora dvojicí linek a zdola linkou:
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Z. U. K. ČESKÁ U BRNA.
Na čelní straně nápis v 2 řádcích:
KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ
VĚNUJÍ OBČANÉ KYNIČTÍ.
Na protější straně zvonařská značka: v barokní kartuši zvon, kolem nějž do oválu text R. MANOUŠEK 
(půlkruhem nahoře) ČESKÁ U BRNA (půlkruhem dole). Níže nápis:
L. P. 1950.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

lÁNY

leDeč 
NAD sÁzAVOu

ZvoničKa

KosteL sv. PetRa a PavLa

Zvon

Zvon

Datace: 1920
Výrobce: Vojtěch Hiller ml., Brno
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 63 cm, hl. 46 cm, tl. věnce 4,5 cm
Hlavní tón: dis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis:
Hiller, Brno 1920.
Na bocích slabounké linky.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Pořízen pro kostel v Libici nad Doubravou. Po roce 1935 přenesen 
do Lán.

Datace: 1999
Výrobce: Petr Rudolf Manoušek, Praha-Zbraslav
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 85 cm, celk. výš. 82–82,5 cm, hl. 66 cm, tl. věnce 
6,2 cm, hm. 361 kg
Hlavní tón: a1
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Zvon MaRia

Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře pás obdélníků 
vyznačených linkami, uvnitř obdélníky ze dvou
čtverců, čtvrcených, v nich lilie postavené diagonálně. 
Na boku nápis v 4 řádcích (první řádek větším písmem):
PETŘE, PAVLE
STRÁŽCI CHRÁMU
VEZMĚTE NÁS
POD OCHRANU
Níže městský znak Ledče nad Sázavou (ve štítě lekno, přilbice 
s rozloženými křídly, mezi nimiž lekno, fafrnochy). Na protější 
straně nápis v 2 řádcích:
LEDEČ NAD SÁZAVOU
L. P. 1999
Nad věncem zvonařská značka rodiny Manouškovy: nad sebou 
zvon, klíč, květina. Po stranách nápis:
ULIL MANOUŠEK --- PRAHA – ZBRASLAV

Datace: 1999
Výrobce: Petr Rudolf Manoušek, Praha-Zbraslav
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 69 cm, celk. výš. 68 cm, hl. 54 cm, tl. věnce 
5 cm, hm. 191 kg
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře pás obdélníků 
vyznačených linkami, uvnitř obdélníky ze dvou čtverců, 
čtvrcených, v nich lilie postavené diagonálně. Na boku nápis 
v 4 řádcích (první řádek větším písmem):
MARIA
LID TVŮJ TĚ VZÝVÁ
CHRAŇ TU ZEM Z NÍŽ TI ZAZNÍVÁ
„ZDRÁVAS MARIA“

Věnec oddělen třemi linkami, prostřední silnější.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Níže městský znak Ledče nad Sázavou (ve štítě lekno, přilbice s rozloženými křídly, mezi nimiž lekno, 
fafrnochy). Na protější straně nápis v 2 řádcích:
LEDEČ NAD SÁZAVOU
L. P. 1999
Nad věncem zvonařská značka rodiny Manouškovy: nad sebou zvon, klíč, květina. Po stranách nápis:
ULIL MANOUŠEK --- PRAHA – ZBRASLAV
Věnec oddělen třemi linkami, prostřední silnější.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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Zvon

HoDinový ciMBáL většÍ

HoDinový ciMBáL MenšÍ

Datace: 1922 
Výrobce: Arnošt Diepold, Praha-Staré Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 56,5–56,7 cm, hl. 39 cm, tl. věnce 3,8–3,9 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna s šesti uchy (zalamovanými), uspořádanými 
na půdorysu hvězdy. Nahoře v oblounech (shora přiražena linka)
nápis:
TENTO ZVON UDIELAN GEST U WONDRZEJE KOTKA ZWONARZE 
NA HORACH KUTNACH 1576
[Tento zvon udělán jest u Vondřeje Kotka, zvonaře na Horách
Kutnách 1576]
Nápis provedený archaizujícím spřežkovým pravopisem má 
upomenout na stáří původního zvonu Ondřeje Klabala (řečeného Kotka), z něhož byl nový přelit.
Pod tím na šikmo se zvedající liště pás zavěšených kružbiček s liliovým zakončením. Nápis pokračuje na
boku v 3 řádcích (písmem s unciálními tvary):
L. P. 1922. BYL PŘELIT.
OD ARNOŠTA DIEPOLDA
ZVONAŘE V PRAZE.
Nad zlomem věnce ornamentální pás (akant obtáčený kolem prutu), vymezený oblouny s vnější tenkou 
linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. prům. 60 cm, hl. 20 cm, tl. 2,5 cm
Hlavní tón: gis2
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Nad dolní hladkou
obrubou linka, mezera, linka.
Zavěšen ve věži vedle menšího hodinového cimbálu.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 45 cm, hl. 13,5 cm, tl. 2 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Nad dolní hladkou
obrubou linka, mezera, linka.
Zavěšen ve věži vedle většího hodinového cimbálu.
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leDeč 
NAD sÁzAVOu

leDeč 
NAD sÁzAVOu

HŘBitovnÍ KosteL  neJsvětěJšÍ tRoJice

HusŮv sBoR

Datace: 1536
Výrobce: Jakub Ptáček, Kutná Hora
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 40,5 cm, celk. výš. 42,5 cm, hl. 29 cm, 
tl. věnce 3,2 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna s šesti uchy hraněnými (s šikmými 
patkami), uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře 
ve dvojicích linek nápis gotickou minuskulou (jako dělicí 
znaménka užity  lilie a  pětičetné rozetky):
 leta  m ccccc xxxvi  slit  od  yakuba  ptaczka
[Léta 1536 slit od Jakuba Ptáčka]
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Zvon

Zvon

Datace: kolem poloviny 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 34–34,2 cm, hl. 26,3 cm, tl. věnce 2,6 cm
Hlavní tón: e3
Popis: Horní část polokulovitá, stěny strmé šikmé, zesílený
dolní okraj plynule nabíhající.
Zavěšen na hlavě z měkkého dřeva. Ruční zvonění.
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Zvon

HoDinový ciMBáL většÍ

HoDinový ciMBáL MenšÍ

Datace: 1792
Výrobce: František Karel Vaněk, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 27,8 cm, hl. 21 cm, tl. věnce 2–2,2 cm
Hlavní tón: g3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu se soklíkem. Na
horním okraji zlom. Pás kartušek, shora linka, vespod 
dvě linky. Věnec oddělen oblounem sevřeným linkami. 
Na věnci zlom s nepříliš výraznou linkou. Pod ní nápis 
(začíná  ručičkou):
 F: C: W: IN IGLAU. 1792.
[František Karel Vaněk v Jihlavě 1792]
Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění.

leDeč 
NAD sÁzAVOu

gyMnáZiuM čP. 1

Datace: přelom 19. a 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 60 cm, hl. 20 cm, tl. stěny 2,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Nad dolní
hladkou obrubou linka, mezera, linka.
Zavěšen v průčelí za hodinami vedle menšího 
hodinového cimbálu.

Datace: přelom 19. a 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry:  prům. 45 cm, hl. 13,5 cm, tl. stěny 2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Nad dolní hladkou 
obrubou linka, mezera, linka.
Zavěšen v průčelí za hodinami vedle většího hodinového cimbálu.
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Zvon

Zvon sv. voJtěcH

leŠKOViCe

leŠtiNA 
u herÁlCe

ZvoničKa

KaPLe

Datace: 2. čtvrť 19. století
Výrobce: Karel Bellmann st., Praha-Nové Město (?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 22 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách
prázdná nápisová páska. Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na železné ose. Ruční zvonění.

Datace: 1937
Výrobce: Rudolf Perner ml., České Budějovice-Suché Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 35,5 cm, hl. 27 cm, tl. věnce 2,4 cm
Hlavní tón: d3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na čepci číslo 331. 
Na horním okraji linka, zavěšený akant (střídán větší a menší).
Na boku nápis:
SV. VOJTĚCH.
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Na protější straně nápis v 5 řádcích:
KU CTI A SLÁVĚ BOŽÍ
VĚNOVAL
STAROSTA OBCE LEŠTINY
SVOBODA VOJTĚCH
L. P. 1937.
Pod tím zvonařská značka: oblouková stuha s rozdvojenými konci
s textem: RUDOLF PERNER / Č. BUDĚJOVICE.
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Zvon

Zvon

Datace: 1. polovina 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 24,7 cm, hl. 19 cm, tl. věnce 1,8 cm
Hlavní tón: f3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách
prázdná nápisová páska. Věnec oddělen trojicí linek. 
Pod oblinou věnce linka. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

leŠtiNA u leDče
NAD sÁzAVOu

oBJeKt autoBusovÉ ZastávKy

Datace: 1948
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře nápis
sevřený shora linkou a zdola dvojicí linek:
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Zvon

Zvon

ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Na boku nápis v 2 řádcích:
VĚNOVALI OBČANÉ
OBCE LEŠTINY L. P. 1948.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na litinové hlavě (ze staršího zvonu). Ruční zvonění.
Přenesen z blízké dřevěné zvoničky.

leŠtiNA 
u sVĚtlÉ

leŠtiNKA

KaPLe

KaPLe

Datace: 1918–1920
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 37 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji nápis 
(téměř nečitelný):
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
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Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
odsazení (napojení). Nad věncem obloun. Kolem dolního 
okraje hladká obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

lhŮtA
ZvoničKa

Zvon

Zvon sv. Jan KŘtiteL

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nad věncem 
obloun. Kolem dolního okraje hladká obruba nabíhající 
zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

libiCe NAD  DOubrAVOu
KosteL sv. JiLJÍ

Datace: 1935
Výrobce: Richard Herold, Chomutov
Materiál: zvonovina
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Zvon sanKtusnÍK

Zvon

Rozměry: prům. 64,8 cm, celk. výš. 62 cm, hl. 48 cm, tl. věnce 
4,5 cm, hm. 161 kg
Hlavní tón: dis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře linka a zavěšené akantové 
listy s cípy. Na boku v polovině výšky nápis:
POŘÍZEN ZE SBÍREK ŘÍMSKÝCH KATOLÍKŮ LIBICKÉ FARNOSTI.
Nápis postaven na obíhající tenké lince. Na protější straně na linku
postaven křížek (s malým soklíkem). Věnec oddělen dvěma 
dvojicemi linek, mezi něž vložen nápis (pod křížkem):
ULIL R. HEROLD, V CHOMUTOVĚ 1935.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1875
Výrobce: Josef Hilzer, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 38,5 cm, hl. 27,5 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna kruhová (talířová), s odsazením nahoře, s otvory pro
šrouby. Na horním okraji tupý zlom. Vztyčené palmetky a trojlisty. 
Pod nimi ve dvojicích linek nápis:
LITY OD JOS. HILZERA V JIHLAVE 1875.
Zavěšené palmety a plody. Na boku sv. Jan Nepomucký (s křížem na
pravé ruce, ve spuštěné levici kvadrátek – biret, kolem hlavy 
paprsčitá svatozář). Na protější strsaně Ukřižovaný na pahorku 
s lebkou (nahoře na kříži tabulka s písmeny IN / RI ve dvou řádcích,

do hloubky). Věnec oddělen linkou, oblounem, linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v sanktusové vížce.

Datace: 1920
Výrobce: Vojtěch Hiller ml., Brno
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 29,7 cm, hl. 20 cm, tl. věnce 2,1 cm
Hlavní tón: f3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji
tupý zlom. Věnec oddělen linkou, oblounem, linkou. Oblina 
věnce vysazená.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Druhý Hillerův zvon z roku 1920 (dis2, prům. 63 cm) po roce 
1935 přenesen do Lán.
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libiCKÁ lhOtKA

lÍPA

ZvoničKa

ZvoničKa

Zvon

Zvon

Datace: 1950
Výrobce: n. p. Závody umělecké kovovýroby (Rudolf 
Manoušek ml.), Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis uzavřený 
shora dvojicí linek a zdola linkou:
ZUKOV ČESKÁ U BRNA.
Na protější straně na boku nápis:
LIBICKÁ LHOTKA
Pod ním zvonařská značka: v barokní kartuši zvon, kolem nějž 
do oválu text R. MANOUŠEK (půlkruhem nahoře) ČESKÁ U BRNA (půlkruhem dole). Níže nápis:
L. P. 1950.
Věnec oddělen linkou.

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. cca 25 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě háku nebo sloupku. Na boku 
horizontální rýžky. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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libiCKÁ lhOtKA liPNiCe 
NAD sÁzAVOu

liPNiCe 
NAD sÁzAVOu

lÍPA

KosteL sv. vÍta

Zvonice

Zvon

Zvon sv. DoMiniK

Datace: 1870
Výrobce: Anna Bellmannová, Praha-Nové Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 31,2 cm, hl. 20,3 cm, tl. věnce 2,4 cm
Hlavní tón: dis3
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže. Na horním okraji zlom, pod ním květinový 
ornament ovíjený dvojí stuhou. Na boku nápis v 2 řádcích:
S. DOMINICUS.
1870.
[Sv. Dominik. 1870]
Věnec oddělen dvěma linkami. Na věnci výrazně plastický rostlinný ornament (listy a květy na stonku).
Zvon připsán Anně Bellmannové na základě datace, písma a reliéfní výzdoby.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 20. léta 20. století
Výrobce: Arnošt Diepold, Praha-Staré Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 56 cm, hl. 40 cm, tl. věnce 4,2 cm
Hlavní tón: f2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádanými
na půdorysu hvězdy. Na horním okraji zlom. Nahoře 
mezi oblouny vztyčený ornament: křížící se obloučky 
zakončené listy, na jejich styku květy. Vespod festony, 
v obloucích hvězda.
Na boku kartuše s Nejsvětější Trojicí.
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Pod ní nápis v 2 řádcích:
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE BOŽÍ, BUĎ NÁM MILOSTIVA,
CHRAŇ, POMÁHEJ A ŽEHNEJ NÁM.
Na protější straně nápis v 4 řádcích:
BŮH VŠE ŘÍDÍ SPRAVUJE,
V NĚJ DŮVĚRU SKLÁDEJME.
MNOHO ROZDAL VÍCE MÁ,
VĚRNÉ ČEKÁ ODMĚNA.
Věnec oddělen ornamentem sevřeným oblouny: 
dvě propletené, dvakrát lomené pásky s rozvilinami. 
Na věnci zlom. Dole (pod 4řádkovým nápisem) nápis:
ULIL ARNOŠT DIEPOLD V PRAZE
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Přenesen ze zaniklé zvoničky církve československé na vrchu u zříceniny Bílá věž.
Zvonice v minulosti patřila ke kostelu sv. Víta (postavena 60 m severozápadně nad kostelem, na místě staré
hradní bašty).

liPNiCe 
NAD sÁzAVOu

RaDnice

HoDinový ciMBáL většÍ

HoDinový ciMBáL MenšÍ

Datace: 1918–1920
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 60 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Nad dolní 
hladkou obrubou linka.
Zavěšen v hodinové věži radnice vedle menšího 
hodinového cimbálu.

Datace: 1918–1920
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Nad dolní hladkou
obrubou linka.
Zavěšen v hodinové věži radnice vedle většího hodinového cimbálu.
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liPNičKA

lOuKOV

KaPLe

KosteL sv. MaRKÉty

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 30 cm, hl. 11,5 cm, tl. věnce 1,7–1,8 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
odsazení. Nad věncem obloun. Kolem dolního okraje hladká 
obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1534
Výrobce: Jakub Ptáček, Kutná Hora
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 78,7 cm, hl. 56 cm, tl. věnce 5,8 cm
Hlavní tón: cis2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (boční ucha s patkami),
uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře ve dvojicích linek 
nápis gotickou minuskulou (začíná  lilií):
 Anno 1534 adlavem dei et sancte margarete fvsa per 
magystrvm yacobvm ptaczek in montybvs
[Roku 1534 k chvále Boží a svaté Markéty ulit mistrem Jakubem Ptáčkem na Horách]
Věnec oddělen dvojicí linek.
Uvnitř zvonu nápisy křídou:
Franz Brosch 1762 (kříž)
[…] Synek .e...ty z Swetly byl zde [w] pondely Przed S Mataussem / […] leta 1705
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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lubNO

lučiCe

oBJeKt autoBusovÉ ZastávKy

KosteL sv. MaRKÉty

Zvon

Zvon

Datace: 2. třetina 18. století
Výrobce: pražská dílna zvonařů Dietrichů (?)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 22 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji zlom.
Lišta se zavěšeným ornamentem: akantové rozviliny s liliovitým 
výběžkem střídané se zavěšeným stylizovaným kvítkem. Na čelní 
straně reliéf sv. Vavřince s paprsčitou svatozáří, roštem při levé 
noze a palmou v pravici. Věnec oddělen dvojicí linek. Kolem 
dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění. 
V době probíhajícího výzkumu byl zvon z původní železné zvoničky přenesen na novou autobusovou čekárnu.

Datace: 1990
Výrobce: Josef Tkadlec st., Halenkov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 73–73,1 cm, hl. 53 cm, tl. věnce 5,4–5,6 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku reliéf Panny Marie,
která drží v pozdvižené levici srdce, z něhož nahoru vycházejí 
paprsky. Stojí na srpku měsíce ovíjeného hadem, na oblaku. 
Vlevo dole andílek hledící na Pannu Marii. Na protější straně 
uprostřed nápis v 4 řádcích:
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oBJeKt autoBusovÉ ZastávKy

Zvon

Zvon

ULIL
JOSEF TKADLEC
HALENKOV
1990
Na věnci nápis velkými písmeny:
KE CTI PANNY MARIE VĚNOVALI P. K. HODIK A FARNÍCI Z LUČICE
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1930
Výrobce: Rudolf Manoušek st., Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 42 cm, hl. 32 cm, tl. věnce 3,1–3,2 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis, 
při spodní lince:
ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ 1930.
Na čelní straně polopostava sv. Markéty (sedící žena zleva 
zpředu, která vyšívá, po její pravé ruce v pozadí krucifix 
s dvěma svícny po stranách). Pod tím nápis:

SV. MARKÉTO, ORODUJ ZA NÁS!
Nad věncem a nad oblým zlomem věnce po lince.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1896
Výrobce: Bedřich Hampl, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 39 cm, hl. 25,4 cm, tl. věnce 2,5–2,6 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (strmými, s patkami),
uspořádanými na půdorysu kříže. Na horním okraji zlom. 
Nahoře v linkách nápis, shora i zdola dvojitý laločnatý 
ornament, ve středu sepnutý sponou:
GEGOSSEN VON FRIEDRICH HAMPL IN IGLAU
[Ulit Bedřichem Hamplem v Jihlavě]
Na čelní straně reliéf sv. Floriana (světce s praporcem, vylévajícího proudem vodu). V úrovni jeho hlavy 
(místo vynechaného ornamentu) letopočet:
18 --- 96
Věnec oddělen oblounem, vysazení. Pod oblinou věnce obloun s přiraženou linkou, pod níž nápis:
THOMAS WELZ FIERI CURAVIT 1829 RENOVIRT FRANZ WELZ 1896
[1829 dal zhotovit Tomáš Welz, 1896 dal k opravě (tj. přelití) František Welz]
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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Zvon

HoDinový ciMBáL většÍ

HoDinový ciMBáL MenšÍ

Datace: 1930
Výrobce: Rudolf Manoušek st., Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 34 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Zřejmě nezdoben.
Pro nepřístupnost nemohl být blíže zdokumentován.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v lucerně věže.

lučiCe
šKoLa

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 49–50 cm, hl. 17,8 cm, tl. stěny 2 cm
Hlavní tón: gis2
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Kolem dolního
okraje hladká obruba, výše linka. Kolem dolního okraje 
zespoda výfuky.
Zavěšen vedle menšího hodinového cimbálu v hodinové 
věži školy.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 39,2 cm, hl. 11,5 cm, tl. stěny 2 cm
Hlavní tón: e3
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Kolem dolního
okraje hladká obruba, výše linka. Kolem dolního okraje
zespoda výfuky.
Zavěšen vedle většího hodinového cimbálu v hodinové 
věži školy.
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Zvon

Zvon

MACOurOV

MAlÁ lÍPA

KaPLe

ZvoničKa

Datace: 1757
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 18 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji linka,
ornament. Na čelní straně polopostava Madony s Ježíškem na 
pravé ruce. Na zadní straně sv. Jan Nepomucký s křížem 
nakoso (na pravé ruce). Věnec oddělen linkou, linkou na liště, 
linkou. Nad dolní hladkou obrubou nápis (začíná  rozvilinkou):
 NOS FOVEAT SEMPER PIA VIRGO MARIA ANNO 1757
[Pomáhá nám vždy čistá Panna Maria. Léta 1757]
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2003
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 29,5 cm, celk. výš. 30 cm, hl. 22 cm, tl. věnce
2,3 cm
Hlavní tón: g3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji esovitá 
větévka s lipovými listy a kuličkami. Na boku polopostava 
Madony s dítětem na pravé ruce, oba s kruhovými svatozářemi. 
Na protější straně:
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ALENA
Věnec oddělen oblounkem a linkou. Na věnci nápis (mezi jeho částmi mezery; dělicími znaménky jsou  
pětičetná rozetka,  křížové kvítky a  tečka na střední linii). Datace přerušena  zvonařskou značkou: 
obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT 
/ RY / CHOVA. Vpravo snítka túje:
 MALÁ LÍPA  ZNĚJ JASNĚ Z VĚKŮ DO VĚKŮ  L  P  2003
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

MAlčÍN

MAleč

oBecnÍ ÚŘaD

evangeLicKý KosteL

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 2,4 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
napojení. Kolem dolního okraje zvlněním se zvedající hladká 
obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1935
Výrobce: Richard Herold, Chomutov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 70–70,3 cm, celk. výš. cca 67 cm, hl. 52 cm, 
tl. věnce 4,7 cm
Hlavní tón: cis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji zavěšené střídavě 
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MAleč
ZvoničKa

Zvon

mašle a shluk listů. Pod tím na boku nápis v 5 řádcích 
(vycentrován, úvodní řádek větším písmem):
KRISTUS ŽIVOT NÁŠ.
KOL. 3, 4.
KAŽDÝ, KDOŽ VĚŘÍ, ŽE JEŽÍŠ JEST
KRISTUS, Z BOHA SE NARODIL.
I JAN. 5, 1.
Na protější straně nápis v 3 řádcích:
ZA FARÁŘE J. K. SMETANY NA PAMÁTKU OBNOVENÍ
CÍRKVE KRISTOVY POŘÍDIL ČESKOBRATRSKÝ SBOR
PÁNĚ V MALČI.
Na bocích tenké linky, podle nichž nápisy sestavovány. Věnec oddělen dvojicí linek. Nad oblinou věnce 
dvojice linek. Ve vzniklé mezeře nápis:
ULIL R. HEROLD V CHOMUTOVĚ 1935.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Na zvon zvoní srdce rekvírovaného zvonu zvenčí, s odříznutou výpustkou,
upevněné na konstrukci na východě, které je nadzvedáváno obloukem na hřídeli poháněné 
elektromotorem zpřevodovovaným řetězy přes dvě kola.

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Perner, národní správa, České 
Budějovice-Suché Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku nápis do
hloubky:
MALEČ
Pod tím nad věncem zvonařská značka, používaná 
znárodněným Pernerovým zvonařstvím v období 
1946–1952 (do kruhu vepsaný stylizovaný zvon ve věži). 
Pod ní nápis v 2 řádcích:
L. P.
1946
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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MArieVes

MeziKlAsÍ

ZvoničKa

KaPLe

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
napojení. Věnec oddělen oblounem. Kolem dolního okraje 
hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním 
okraji napojení. Nad věncem obloun. Kolem dolního
okraje hladká obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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MiChAlOViCe

MiKulÁŠOV

ZvoničKa

ZvoničKa

Zvon

Zvon

Datace: 1923
Výrobce: Josef Šidlikovský st., Lomnice nad Popelkou
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 37 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (zalamovanými), 
uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře v linkách (horní širší) 
prázdná nápisová páska. Pod ní dlouhé květinové festony 
a girlandy. Na čelní straně polopostava sv. Jana Křtitele
(s křížem se stuhou, pravice pozdvižena žehná, levice objímá 
beránka). Věnec oddělen třemi linkami. Mezi dvěma horními 
linkami nápis:
SV. JAN KŘTITEL.
Na protější straně nápis:
[L. P]. 1923.
Pro nepřístupnost začátek nápisu nejistý. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Označení z rekvizice: obdélník žlutou barvou, na zadní straně nápi: OBECNÍ ÚŘAD / MICHALOVICE O. HUMPOLEC.
Zvon připsán Josefu Šidlikovskému st. na základě doby vzniku a použité výzdoby.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ IV)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 36 cm
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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. Ruční zvonění.

MÍrOVKA

MiŘÁtKY

ZvoničKa

ZvoničKa

Zvon

Zvon

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Perner, národní správa, České Budějovice-Suché
Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nad věncem zvonařská značka,
používaná znárodněným Pernerovým zvonařstvím v období 
1946–1952 (do kruhu vepsaný stylizovaný zvon ve věži). Pod ní 
nápis v 2 řádcích:
L. P.
1946
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1. polovina 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
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MODletÍN
KosteL sv. anny

Zvon sv. JoseF

Rozměry: prům. 21,7 cm, hl. 16 cm, tl. věnce 1,6 cm
Hlavní tón: a3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře dvě linky.
Věnec oddělen dvěma linkami. Nad dolním okrajem linka.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1934  
Výrobce: Rudolf Perner ml., České Budějovice-Suché Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 65,5 cm, hl. 51 cm, tl. věnce 4,5 cm
Hlavní tón: dis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře pás listů břečťanu 
sevřený linkami. Na čelní straně sv. Josef s Ježíškem na pravé
ruce. 
Níže nápis v 2 řádcích:
SV. JOSEFE, PROS U JEŽÍŠE
O JEDNOTU VÍRY A LÁSKY.
Na zadní straně nápis v 4 řádcích:
POŘÍDILA
SKUPINA KATOLICKÉ MLÁDEŽE
FARNOSTI MODLETÍNSKÉ,
1934.
Pod tím zvonařská značka: v barokní zavíjené kartuši podélná tabulka s 2 řádky nápisu (jako dělicí 
znaménko užita  tečka na střední linii):
Rudolf Perner.
Budweis  Č. Budějovice.
Německý název města před litím zvonu odstraněn.
Věnec oddělen třemi linkami. Na věnci zevnitř hrana.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.



134

Zvon sanKtusnÍK

Datace: 1699
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách
nápis:
S: IOACHIM ORA PRO NOBIS A: 1699
[Sv. Jáchyme, pros za nás. Roku 1699]
Pod tím pás zavěšených akantových listů. Nad dolním okrajem 
linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě s dřevěným nástavcem. 
Ruční zvonění. Zvon v sanktusové vížce. Pro nepřístupnost 
nemohl být blíže zdokumentován.

MODlÍKOV
oBecnÍ ÚŘaD 
a HasičsKá ZBRoJnice

Datace: 1997
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 47 cm, celk. výš. 43 cm, hl. 33 cm, 
tl. věnce 3,7 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis
(jako dělicí znaménka užity  kosočtverečné hlavy hřebu):
 SVATÝ JENE KŘTITELI  ORODUJ ZA NÁS
Pod tím linka, zavěšený pás akantových výběžků. Na čelní 
straně Ukřižovaný. Na protější straně sv. Jan Křtitel (stojící
vousatý muž s holí vrcholící křížem, na níž ukazuje levou 
rukou; před pravou nohou ležící beránek). Na boku 
pod JENE zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem 

Zvon

v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. 
Níže zavěšena snítka túje, vlevo kapka. Věnec oddělen zavěšeným ornamentem (stylizované lilie 
z obloučků a kapek). Na věnci nápis (jako dělicí znaménka užity  tečky na střední linii):
TENTO ZVON VĚNOVALI OBČANÉ MODLÍKOVA  L  P  1997
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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Zvon

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 35 cm, tl. věnce 2,4 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji
odsazení. Věnec oddělen oblounem. Kolem dolního okraje 
hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění. Nepoužíván.
Zvon na průčelí budovy. Původně ve vížce, nahrazen zvonem 
z roku 1997.

MrzKOViCe

MstislAViCe

KaPLe

KaPLe

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
napojení. Nad věncem obloun. Kolem dolního okraje hladká 
obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 20. léta 20. století
Výrobce: Jaroslav Bělohoubek, Hradec Králové
Materiál: zvonovina
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Rozměry: prům. 33,9 cm, hl. 22,5 cm, tl. věnce 2,4 cm
Hlavní tón: f3 
Popis: Koruna s čtyřmi nezdobenými uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže. Pod horním okrajem pás, na něm střídavě 
květy a medailonky s rohem hojnosti. Věnec oddělen dvěma 
linkami.
Zvon připsán Jaroslavu Bělohoubkovi na základě provedení 
a výzdoby.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

NAsAVrKY

NejePÍN

HasičsKá ZBRoJnice

ZvoničKa

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
odsazení (napojení). Nad věncem obloun. Kolem dolního 
okraje hladká obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
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NezDÍN

NOVÁ Ves 
u ChOtĚbOŘe

ZvoničKa

KosteL sv. Jana nePoMucKÉHo

Zvon

Zvon sv. Jan nePoMucKý

Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nad věncem obloun. 
Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2011
Výrobce: Jan Šeda, Kostelec nad Orlicí
Materiál: bronz
Rozměry: prům. 27 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. 
Na čelní straně v oválu nápis:
NEZDÍN
Pod tím v oválu nápis:
LP 2011
Na protější straně v oválu nápis v 3 řádcích:
k oslavě Boží
věnují
křesťané z Nezdína
Dolní okraj svisle oříznutý. Spodní hrana seříznutá.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1993
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
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Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 76 cm, celk. výš. 70 cm, hl. 57,6 cm, tl. věnce 6 cm
Hlavní tón: cis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře linka a rozviliny. Na boku
 sv. Jan Nepomucký s křížem na levé ruce. Na protější straně 
Ukřižovaný (kříž subtilní). Na věnci nápis (s mezerami; jako dělicí 
znaménka užity  kosočtverečné hlavy hřebu; vložena i  snítka 
túje vyrůstající z kosočtverečné hlavy hřebu a  zvonařská značka):
JMÉNO JAN OBEC NOVÁ VES  L  P  1993
Zvonařskou značkou je obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích
(iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA
 / DYT / RY / CHOVA.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Zvon MaRia

Zvon uMÍRáčeK

Datace: 1993
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 67,5 cm, celk. výš. 63 cm, hl. 51 cm, tl. věnce 
5 cm
Hlavní tón: dis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku Panna Maria s dolů 
rozpřaženýma rukama. Na protější straně Ukřižovaný (kříž 
subtilní), vespod kříže kapka. Na věnci nápis (s mezerami; jako 
dělicí znaménka užity  kosočtverečné hlavy hřebu; vložena
i  snítka túje vyrůstající z kosočtverečné hlavy hřebu a  
zvonařská značka):
OBČANÉ FARNOSTI  NOVÁ VES  L  P 1993 
Zvonařskou značkou je obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích 
(iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / 
DINA / DYT / RY / CHOVA.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1803
Výrobce: František Vaněk, Jihlava
Materiál: zvonovina   
Rozměry: prům. 27,5 cm, hl. 20,5 cm, tl. věnce cca 2,3 cm
Hlavní tón: f3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu se soklíkem. Nahoře na 
lince nápis (začíná  ručičkou):
 FRANZ SEWALDT
Na boku Ukřižovaný, kříž stojí na pahorku s lebkou. Na protější 
straně sv. Jan Nepomucký s křížem v pravici a palmou v levici, 
kolem hlavy hvězdy, u nohou v pozadí most. Věnec oddělen 
oblounem sevřeným linkami. Na věnci nápis (začíná  ručičkou):
 F. WANIEK GLOGENGIESSER IN IGLAU 1803.
[František Vaněk, zvonař v Jihlavě, 1803]
Shora linka, dole hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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HoDinový ciMBáL většÍ

HoDinový ciMBáL

HoDinový ciMBáL MenšÍ 
(náHRaŽKa)

Datace: konec 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: bronz
Rozměry: prům. 42 cm, hl. 11 3/4 cm, tl. stěny 1,5 cm
Hlavní tón: dis2
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen ve věži vedle náhražky menšího hodinového cimbálu.

Datace: konec 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 39 cm, celk. výš. 28 cm
Hlavní tón: dis2
Popis: Náhražka cimbálu. Strojní součástka mající tvar amplionu: Horní část 
válcová, dole odsazená, střední část má tvar komolého kuželu, dolní odsazená 
část je nízký válec s plastickou lištou (8 mm vystupující).
Zavěšen ve věži vedle většího hodinového cimbálu.

Datace: konec 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: bronz
Rozměry: prům. 42 cm, celk. výš. 12 cm, tl. věnce 2 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Nezavěšen. Uložen ve věži. Považován za nezdařený 
a nepoužíván.

NOVÁ Ves u leŠtiNY
KaPLe

Zvon
Datace: 1826
Výrobce: Antonín Aufheimer, Znojmo
Materiál: zvonovina
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Rozměry: prům. cca 25 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách 
nápis (začíná  ručičkou):
 MICH GOSS ANTON AUFHEIMER
[Ulil mne Antonín Aufheimer]
Pod tím pás laločnatého ornamentu. Na boku reliéf 
Ukřižovaného, na protější straně Pieta. Věnec oddělen 
oblounem mezi linkami. Na věnci dokončení nápisu:
IN ZNAIM 1826
[ve Znojmě 1826]
Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

NOVÁ Ves u sVĚtlÉ

NOVÉ rANsKO

ZvoničKa

ZvoničKa

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním
okraji odsazení (napojení). Věnec oddělen oblounem. 
Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1858
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
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NOVÁ Ves u sVĚtlÉ

NOVÉ rANsKO

NOVý DVŮr
u NOVÉ Vsi

NOVý sVĚt

ZvoničKa

ZvoničKa

Zvon

Zvon

Rozměry: prům. 32 cm, hl. 23 cm, tl. věnce 1 3/4 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře nápis:
ORA PRO NOBIS 1858
[Pros za nás. 1858]
Vespod linka a pás rostlinného ornamentu. Na boku 
sv. Jan Nepomucký (přerušuje ornament) s křížem našikmo
(na levé ruce). Na protější straně sv. Václav s praporcem 
v pravici (který zasahuje do nápisu), levicí přidržuje 
kartušový štít. Věnec oddělen oblounem sevřeným linkami. 
Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: cca 3. čtvrť 19. století
Výrobce: železárny Staré Ransko
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 34 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna s čtyřmi nezdobenými hraněnými uchy (strmými), 
uspořádanými na půdorysu kříže. Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
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Rozměry: prům. 28,7 cm, celk. výš. 32 cm, hl. 19,6 cm, 
tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: g3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na čepci dvojice rýh.
Nahoře v linkách prázdná nápisová páska. V mezeře na čelní 
straně vyryt křížek. Věnec oddělen dvěma linkami shora
nabíhajícími fabiony. Věnec tvořen dvěma linkami, horní větší
oddělena nepatrným stupínkem. Dolní okraj šikmý, výrazně
uskočený.
Měl dubovou hlavu. Nezavěšen. Zvonička zrušena, zvon uložen
v osadě.

OKrOuhliCe

OKrOuhličKA

ZáMeK

DŮM čP. 28

Zvon

Zvon

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ IV)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 36,7 cm, hl. 31,2 cm, tl. věnce 2,2–2,5 cm
Hlavní tón: gis3
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 dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1946–1947
Výrobce: Rudolf Manoušek st., Brno-Husovice, nebo 
Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
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OleŠeNKA

OleŠNÁ 
u hAVlÍčKOVA 
brODu

KaPLe

KaPLe

Zvon

Zvon

Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 30–35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře prázdná nápisová 
páska vymezená linkami. Pod ní akant oplétaný kolem stonku
tvořeného dvojlinkou. Věnec oddělen dvojlinkou.
Zvon pravděpodobně bez nápisů. Pro nepřístupnost nemohl být 
blíže zdokumentován.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1918
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 30–36 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nápisy do hloubky. Nahoře nápis:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO.
Na boku na protější straně nápis v 2 řádcích:
[ULIT VE ČTVRTÉM] ROCE SVĚTOVÉ [VÁLKY] 1918
[PRO] OBEC VOLEŠEN[KU]
Pro nepřístupnost zvonu je znění nápisu nejisté.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1918–1920
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: ocel
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Rozměry: prům. 35–37 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji nápis 
do hloubky:
R. MANOUŠEK [A SPOL. BRNO]
Na boku v polovině výšky nečitelný nápis do hloubky.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Zvon

Zvon

OleŠNÁ 
u leDče 
NAD sÁzAVOu

KaPLe

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ IV)
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 dubové hlavě. Ruční zvonění.

OleŠNiCe
KaPLe

Datace: 1946–1947
Výrobce: Rudolf Manoušek st., Brno-Husovice, nebo 
Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
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Zvon

Zvon

OlŠiNKY

OPAtOViCe

ZvoničKa

KaPLe

Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře prázdná nápisová
páska vymezená linkami. Pod ní akant oplétaný kolem stonku
tvořeného dvojlinkou. Věnec oddělen linkou.
Zvon pravděpodobně bez nápisů. Kvůli nepřístupnosti nemohl 
být blíže zdokumentován.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1. pol. 20. stol.
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 20 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Hladký.
Zavěšen na železné ose s dřevěným nástavcem. Ruční zvonění.
Zvonička zrušena, v roce 2021 nenalezena.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji odsazení. 
Věnec oddělen oblounem. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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OstrOV

OstrOV

ZvoničKa

KaPLe

Zvon

Zvon sv. aneŽKa

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 24–25 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na přechodu ve věnec
hladký pás (konkávní), shora linka. Kolem dolního okraje hladká 
obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2020
Výrobce: Michal Votruba, Myslkovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 31,3 cm, hm. 22 kg
Hlavní tón: f3
Popis: Koruna s čtyřmi nezdobenými uchy uspořádanými na 
půdorysu kříže. Nahoře v linkách nápis (začíná  lilií):
 SVATÁ ANEŽKO, OCHRAŇUJ NÁS OD VŠEHO ZLÉHO
Pod tím pás z lipových větévek. Na čelní straně do něj zasahuje 
reliéf sv. Anežky (stojící světice, levicí žehná kostel na pravé ruce).
Na protější straně nápis v 3 řádcích:
Z DARŮ
OBYVATEL A PŘÁTEL
OSTROVA L. P. 2020
Věnec oddělen linkou. Na věnci (pod světicí) nápis:
SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ
Na protější straně:
ULIL MICHAL VOTRUBA V MYSLKOVICÍCH
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Kaple postavena roku 2020 vedle zvoničky.
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OstružNO

OuDOleŇ

ZvoničKa

KaPLe

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním
okraji odsazení. Nad věncem obloun. Kolem dolního 
okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1994
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 43,9 cm, hl. 33,5 cm, tl. věnce 3,1 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis 
(s mezerami; jako dělicí znaménka užity  tečky na střední
linii):
ORODUJ ZA NÁS PANNO MARIA  L  P  1994 
Pod tím na ostré lince pás zavěšených akantových výběžků.
Na čelní straně mariánský monogram. Na zadní straně Ukřižovaný. Na boku (pod MARIA) 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 shora linka. Na věnci 
(pod křížem) nápis:
POŘÍZENO OBČANY OUDOLENĚ
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon elektromotorem
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Zvon

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ III)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 40 cm, hl. 30,5 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: e3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji
napojení. Kolem dolního okraje úzká hladká obruba.
Nezavěšen. Uložen na obecním úřadě.

OVesNÁ 
lhOtA

PAvlov 
u herÁlCe

KaPLe

ZvoničKa

Datace: 1918–1920
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.),
Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 45 cm
Hlavní tón: gis3
Popis: Pro nepřístupnost nemohl být zvon blíže 
zdokumentován.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním 
motorem.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
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PAVlOV u leDče 
NAD sÁzAVOu

PerKNOV

KaPLe

KaPLe

Rozměry: prům. 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
odsazení. Nad věncem obloun. Kolem dolního okraje 
hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
odsazení (napojení). Nad věncem obloun. Kolem dolního okraje 
hladká obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění.

Zvon

Zvon

Datace: 1926
Výrobce: Buřil a Riss (Antonín Buřil a Jindřich Riss), 
Hradec Králové-Kukleny
Materiál: zvonovina
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Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách
nápis (začíná  křížem; písmo s unciálními tvary):
 ULIL BUŘIL A RISS V KUKLENÁCH L. P. 1926.
Pod tím pás zavěšených akantových listů střídajících 
se s rozvilinou, vespod linka. Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

PerŠÍKOV

PetrKOV

KaPLe

KaPLe

Zvon

Zvon

Datace: 1994
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35–40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Pro nepřístupnost nemohl být zvon blíže zdokumentován.

Datace: 1866
Výrobce: Josef Hilzer, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 37,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
ornament sevřený lištami: esovité úseky stonku s dvěma 
trojdílnými listy, střídavě orientované šištice. Na boku 
sv. Jan Nepomucký s křížem na pravé ruce, biret ve spuštěné 
levici. Na protější straně Ukřižovaný (kříž na terénu). Mezi reliéfy nápis v 3 řádcích:
GEGOS[SEN] VON JOS.
HILZER [IN] IGLAU IM
[JAHR] 1866.
[Ulit Josefem Hilzerem v Jihlavě roku 1866]
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PetrKOV

PetrOViCe 
u ŠtOKŮ

ZáMeK

KosteL PovýšenÍ 
svatÉHo KŘÍŽe

Zvon

HoDinový ciMBáL většÍ

HoDinový ciMBáL MenšÍ

Datace: 2. polovina 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen vedle menšího hodinového cimbálu pod 
střechou věže.

Datace: 2. polovina 19. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen vedle většího hodinového cimbálu pod střechou věže.

Datace: 1943
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 47,5 cm, celk. výš. 45,5 cm, hl. 37,5 cm, tl. věnce 3,6 cm
Hlavní tón: h2

Věnec oddělen oblounem sevřeným tenkými linkami.
Rekviziční nápis FARNÍ ÚŘAD / HUMPOLEC, obdélník červenou barvou. 
Pro nepřístupnost zvonu jsou znění nápisu a datace nejisté.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis v 2 řádcích:
R. MANOUŠEK: BRNO.
1943.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na litinové hlavě. Pohon lineárním motorem.

PetrOViCe 
u uhelNÉ PŘÍbrAMĚ

POčÁtKY

HasičsKá ZBRoJnice

ZvoničKa

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
odsazení (napojení). Věnec oddělen oblounem, nad ním 
úzký mělký žlábek. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1935
Výrobce: Rudolf Manoušek st., Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
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PetrOViCe 
u uhelNÉ PŘÍbrAMĚ

PODĚbAbY

PODMOKlANY

ZvoničKa

ZvoničKa

Zvon

Zvon

Rozměry: prům. 37 cm, celk. výš. 35,3 cm, hl. 28,5 cm, 
tl. věnce 2,6–2,7 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ 1935.
Pod tím větévka ovíjená stuhou. Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem. 
V době probíhajícího výzkumu byla na novém místě zřízena nová 
zvonička a zvon na ni přenesen.

Datace: 20. léta 20. stol.
Výrobce: Richard Herold, Chomutov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 33 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna válcová. Věnec oddělen profilací.
Připsán Richardu Heroldovi na základě tvaru zvonu 
a typu dobové hlavy.
Zavěšen na litinové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji odsazení. Nad věncem obloun. Kolem dolního
okraje hladká obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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PODMOKY

POhleD

KaPLe

KosteL sv. onDŘeJe

Zvon

Zvon onDŘeJ

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 46 cm, hl. 34 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Věnec oddělen
oblounem. Kolem dolního okraje zvlněním nabíhající hladká 
obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2005
Výrobce: Rudolf Perner, Passau (Německo)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 81 cm, hl. 64 cm, tl. věnce 5,7 cm
Hlavní tón: h1
Popis: Koruna s šesti uchy, zdobenými podélným širokým 
oblounem a uspořádanými na půdorysu hvězdy. Nahoře v linkách
prázdná nápisová páska. Na boku reliéf sv. Ondřeje, jak je dvěma
muži přivazován k ležatému kříži. Níže nápis:
SVATÝ ONDŘEJ
Na protější straně nápis:
POHLED
Níže zvonařská značka: v dvojitém kruhu opis RUDOLF PERNER PASSAU 2005, s kulatým terčem 
s písmenem P, v jehož bříšku reliéf zvonícího zvonu, vychýleného vlevo. Věnec oddělen třemi linkami.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon ve větší, hodinové věži (nad presbytářem).
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PODMOKY

POhleD

Zvon vácLav

Zvon 

Zvon 

Datace: 2005
Výrobce: Rudolf Perner, Passau (Německo)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 71 cm, hl. 54,6 cm, tl. věnce 5 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna s šesti uchy, zdobenými podélným širokým 
oblounem a uspořádanými na půdorysu hvězdy. Nahoře v linkách 
prázdná nápisová páska. Na boku reliéf sv. Václava s praporcem 
v pravici a kartušovým štítem při levé noze. Níže nápis:
SVATÝ VÁCLAV
Na protější straně nápis:
POHLED
Níže zvonařská značka: v dvojitém kruhu opis RUDOLF PERNER 
PASSAU 2005, s kulatým terčem s písmenem P, v jehož bříšku 
reliéf zvonícího zvonu, vychýleného vlevo. Věnec oddělen třemi
linkami.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon ve větší, hodinové věži (nad presbytářem).

Datace: polovina 14. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 54,6–54,8 cm, hl. 43 cm, tl. věnce 4,4 cm
Hlavní tón: g2
Popis: Koruna s šesti uchy, zdobenými dvěma podélnými 
žebry, uspořádanými na půdorysu kříže. Párová ucha se mírně
rozevírají. Střední sloupek s velkým okem, na bocích trojboké
výběhy. Nahoře v linkách nápis gotickou majuskulou
(s unciálními tvary):
+ ABCQDFGhIKI nABCQDFGhIKIn +ABCQDFGhIKInIhGFDQCBA
Nápis tvořen čtyřikrát opakovaným začátkem abecedy, 

počtvrté pozpátku. Některá písmena převrácena, F retrográdní, n jako obdélníček. Věnec oddělen
oblounem.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon v menší věži (nad kůrem). Na boku svařená trhlina od horního okraje až dolů, jedno nepárové 
ucho svařeno v dolní části. Sloupek koruny svisle v minulosti (1930?) provrtán pro šroub závěsu srdce. 

Datace: 1698
Výrobce: Kristián Joachim st., Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 87–87,1 cm, 
celk. výš. 88 cm
Hlavní tón: b1
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Popis: Koruna s šesti uchy, zdobenými hlavičkami andílků s křidýlky nahoře, dole rostlina, a uspořádanými na
půdorysu kříže. Na horním okraji zlom. Nahoře v linkách nápis (začíná  ručičkou):
 EX ELEEMOSYNA DEVOTORVM FVSA SVM PRO CAPELLA OMNIVM SANCTORVM EORVMQVE HONORI 
DICATA
[Z darů zasvěcených (řeholnic) jsem byl ulit pro kapli Všech svatých, k jejichž cti jsem i posvěcen]
Písmena N retrográdní. Vespod opakující se ornament: nahoře úzký věnec, v rozvilinách zavěšené květy 
(dvakrát chrpa, uprostřed malá slunečnice). Na čelní straně oválný vavřínový věnec. Ve vnitřním oválu 
ozdobný štít s kvetoucí květinou a sluncem. Za štítem postavena berla, po jejích stranách nad štítem iniciály 
(mezi litery vloženy  tečky na střední linii):
 M  C  ---  A  F 
[Marie Konstancie, abatyše kláštera Údolí svatých panen]
Kolem znaku zkřížené vavřínové ratolesti, nahoře letopočet (mezi litery vloženy  tečky na střední linii):
 1  6  ---  9  8 
V opisu (začíná  křížem):
 SVB MARIA CONSTANTIA MARQVARTIN MONASTERII FRAVNTHALENSIS SACRARVM VIRgINVM ABBATISSA
[Za Marie Konstancie Markvartové, abatyše kláštera Údolí svatých panen]
Na boku dále vpravo oválný vavřínový věnec, uvnitř dvojitý kříž a nápis v 7 řádcích:
PRAEPOSITVS TVNC ERAT.
P: ROB: F: ORD: CIST: Sae. Cae. PRO:
CAPELLANVS:
P: AUg: ORD: CIST: PLASSII PRO:
ZACZATEK S: ALMVZNI GEST
P. IOHANNES AEYS TEN
CAS VOBROCZNI
Latinský nápis ve smyslu: Praepositus tunc erat Pater Robertus, fratrum ordinis cisterciensium Sanctae 
Coronae professus, Pater Augustus, ordinis cisterciensium Plassii professus.
[Zdejším představeným byl tehdy Pater Robert, profes bratří cisterciáckého řádu ve Zlaté Koruně, kaplanem 
Pater August, profes cisterciáckého řádu v Plasích]
[Začátek svaté almužny jest]
[Pater Jan Aeys, ten čas vobroční]
Na zadní straně dvojitý oválný vavřínový věnec. Uprostřed korunovaná Madona s Ježíškem na levé ruce 
a žezlem v pravici, stojí na srpku měsíce, pod nímž drak. Madona v oválu vymezeném linkou omotávanou 
stužkou, vně plamínky obrácené dovnitř. V opisu mezi vavřínovými věnci nápis (jako dělicí znaménka užity 
 tlapaté kříže):
 SANCTA  MARIA  ORA PRO  NOBIS
[Svatá Maria, pros za nás]
Na boku dále vpravo nápis v 3 řádcích (písmeno N retrográdní):
GOSS MICH
CHRISTIAN IOACHIM
IN IGLAV 1698
[Ulil mne Kristián Joachim v Jihlavě 1698]
Věnec oddělen třemi linkami. Na věnci rozvilinový pás
sevřený perlovcem (místy slitým), vespod přiražena 
linka.
Kaple Všech svatých, zmíněná v nápise, je přistavěna
k chrámovému presbytáři z východní strany. Ve větší,
hodinové věži nad presbytářem, zbudované koncem 
18. století, zvon původně visel. Po instalaci dvou nových
zvonů roku 1930 zvon pukl a až do roku 2005 ve věži 
zůstal. Poté svěšen a dnes vystaven v kostele.
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POhleD
PoutnÍ KosteL sv. anny

Zvon 

Zvon 

Datace: 2005
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 40 cm, celk. výš. 38,5 cm, hl. 30,3 cm, 
tl. věnce 3,3 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře dvouřádkový nápis,
ohraničený shora linkou a dělený linkou (jako dělicí znaménka
užity  kříže):
 SANCTA MARIA  MATER DEI  ORA PRO NOBIS
 SANCTA ANNA  MATER MATRIS DEI  ORA PRO NOBIS
[Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás. Svatá Anno, Matko
Matky Boží, pros za nás]
Na čelní straně reliéf Panny Marie (se zahalenou hlavou, s kruhovou svatozáří, v levici drží lilii, obličej
hladký). Na zadní 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 
(u jejího stonku dole značka zapsané ochranné známky). Věnec oddělen linkou. Na věnci nápis (začíná 
 křížem):
 FUSA A. D. MMV SUB ADMINISTRATIONE SACERDOTIS IACOBI . CANONICI REGULARIS MONASTERII 
SILOENSIS
[Ulit léta Páně 2005 za správy kněze Jakuba, řeholního kanovníka želivského kláštera]
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 2005
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 34 cm, celk. výš. 34 cm, hl. 25,5 cm, 
tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: dis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis sevřený shora
dvojicí linek a zdola linkou (začíná  křížem):
 VOCE MEA RESONAT VERBUM CARO FACTUM
[Mým hlasem se ozývá Slovo učiněné tělem]
Na čelní straně polopostava sv. Jana Evangelisty (světec 
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s dlouhými vlasy, obličej hladký, kruhová svatozář, oběma
rukama drží kalich, z něhož vztyčen had). Na zadní 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 
(u jejího stonku dole značka zapsané ochranné známky).
Věnec oddělen dvojicí linek. Na věnci nápis (jako dělicí 
znaménka užity  tečky na střední linii):
FUSA IN HONOREM IOANNI EVANGELISTAE A  D  
MMV
[Ulit ke cti Jana Evangelisty léta Páně 2005]
Na věnci na protější straně trojice liliových křížů.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

POhleĎ
Zvonice

Datace: 2004
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 31,8 cm, celk. výš. 32 cm, hl. 24 cm, 
tl. věnce 2,3–2,4 cm
Hlavní tón: f3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Pod horním okrajem 
linka se zavěšeným liliovým ornamentem. Na boku znak 
obce Pohleď (štít polcený, v prvním poli buvolí roh 
s třemi větévkami, v druhém poli návrší, nad ním zvon). 
Pod znakem nápis (vložena  tečka na střední linii):
A  D 2004

Zvon 

Na protější straně nápis:
MIKEŠ
Mikeš řečený Hřebec z Pohledi byl na počátku 15. století majitelem vsi, v erbu měl buvolí roh 
s větévkami. Věnec oddělen čtyřmi (druhá shora silnější). Na věnci pod znakem obce nápis:
POHLEĎ
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.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
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POzOViCe

PrOseč

KaPLe

DŮM čP. 2

Zvon 

Zvon 

Zvon 

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 30 cm, hl. 20,5 cm, tl. věnce 1,9 cm
Hlavní tón: cis4
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním
okraji napojení. Nad věncem obloun. Kolem dolního
okraje hladká obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1948
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 36,2 cm, celk. výš. 33 cm, hl. 27,5 cm, 
tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Na čelní straně v polovině výšky nápis:
ZDRÁVAS MARIA!
Na protější straně pod polovinou výšky nápis:
L. P. 1948.
Na korpusu slabé linky. Věnec oddělen linkou sevřenou 
tenounkými linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

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 (čep) – okrouhlý kónický sloupek, 
naplocho seřízlý, s dvěma otvory pod sebou. Korpus 
homolovitý. Čepec klenutý, nahoře odsazení. Boky šikmé. 
Nad věncem odsazení (hrana). Kolem dolního okraje 
oblounová obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zavěšen na průčelí domu.

PrOsÍčKA

PŘeDbOŘ

ZvoničKa

ZvoničKa

Zvon 

Zvon 

Datace: 1950
Výrobce: n. p. Závody umělecké kovovýroby 
(Rudolf Manoušek ml.), Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
Z. U. K. – ČESKÁ U BRNA.
Na boku (na protější straně) zvonařská značka: v barokní 
kartuši zvon, kolem nějž do oválu text R. MANOUŠEK 
(půlkruhem nahoře) ČESKÁ U BRNA (půlkruhem dole). 
Níže nápis:
L. P. 1950.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na železné ose. Ruční zvonění.

Datace: 1948
Výrobce: Rudolf Perner, národní správa, České Budějovice-Suché Vrbné
Materiál: zvonovina



161

PŘibYslAV
KosteL naRoZenÍ 
sv. Jana KŘtiteLe

Rozměry: prům. cca 42 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nad věncem zvonařská 
značka, používaná znárodněným Pernerovým zvonařstvím 
v období 1946–1952 (do kruhu vepsaný stylizovaný zvon ve věži). 
Pod ní nápis v 2 řádcích:
L. P.
1948
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Zvony jsou zavěšeny v samostatně stojící zděné zvonici.

Zvon MaRie

Datace: 1994
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 85,6–85,8 cm, celk. výš. 76,5 cm, 
hl. 62 cm, tl. věnce 6,5–6,5 cm, hm. 395 kg
Hlavní tón: b1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis
(jako dělicí znaménka užity  kosočtverečné hlavy 
hřebu):
 NEPOSKVRNĚNÁ PANNO MARIA  ZŮSTAŇ MATKOU 
LIDU SVÉMU
Zavěšený vegetabilní ornament. Na boku Madona 
s dítětem na levé ruce, v pravici žezlo, oba s korunou. 
Na protější straně Ukřižovaný. Vpravo od něj zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích
(iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Vpravo snítka
túje. Níže nápis (dělený  tečkou na střední linii):
L  P 1994
Věnec oddělen linkou, pod ní rozvilinový ornament. Na věnci (pod Ukřižovaným) nápis:
PŘIBYSLAV
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem. Elektromagnetické kladivo hodin.
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Zvon sv. Jan

HoDinový ciMBáL většÍ

HoDinový ciMBáL MenšÍ

Datace: 1994
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 76,5 cm, celk. výš. 70 cm, hl. 57,5 cm, 
tl. věnce 6,1–6,2 cm, hm. 293 kg
Hlavní tón: des2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis 
(jako dělicí znaménka užity  kosočtverečné hlavy hřebu):
 ZA MÍR A BLAHO VLASTI  Ó JENE, V NEBI ORODUJ
Zavěšený vegetabilní ornament. Na boku Ukřižovaný. 
Na protější straně nápis v 2 řádcích (dělený  tečkami na 
střední linii):
PŘIBYSLAV
L  P  1994
Pod tím zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny větší,
zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Vespod snítka túje. Věnec oddělen linkou, pod ní 
rozvilinový ornament.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem. Elektromagnetické kladivo hodin.

Datace: 1773
Výrobce: Jan Jiří Kühner, Praha-Nové Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 54,5 cm, hl. 19 cm, tl. stěny 3,2 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Základna
po obvodu šikmá s čtyřmi trny. Kolem linka a zavěšený
asymetrický akant. Nad dolním okrajem slabá linka, 
nad ní nápis (začíná  ručičkou):
 I: G: K: 1773.
Zavěšen v lucerně věže vedle menšího hodinového 
cimbálu.

Datace: 1773
Výrobce: Jan Jiří Kühner, Praha-Nové Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 36,3 cm, hl. 13,2 cm, tl. stěny 2,2 cm
Hlavní tón: b2
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Základna po ob-
vodu šikmá s čtyřmi trny. Kolem linka a zavěšený asymetrický akant. Nad dolním okrajem slabá linka, 
nad ní nápis (začíná  ručičkou):
 I: G: K: 1773.
Zavěšen v lucerně věže vedle většího hodinového cimbálu.
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Zvon sanKtusnÍK

Zvon

Zvon

HoDinový ciMBáL většÍ

Datace: 1767
Výrobce: Jan Jiří Kühner, Praha-Nové Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 27,5 cm, hl. cca 20,5 cm, tl. věnce 2 cm
Hlavní tón: f3
Popis: Koruna s čtyřmi nezdobenými uchy (s patkami bez 
profilace), uspořádanými na půdorysu kříže. Při horním okraji 
linka, pod ní na bocích (v osách mezi uchy) čtyři hlavičky andílků 
v rozvilinách. Na čelní straně sv. Barbora (s korunou, kalichem
v pravici, palmou v levici, při pravé noze věž). Na protější straně 
sv. Prokop (s mitrou, berlou v pravici, která drží i řetěz s ďáblem – u pravé nohy, kterého krotí křížem
v pravici). Věnec oddělen tenkou linkou, prožlabenou lištou, oblounem, tenkou linkou. Nad dolním 
okrajem linka, na ní (pod sv. Barborou) nápis (signatura):
I: G: K: 1767.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Zvon v sanktusové vížce.

Datace: 1918
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 36 cm, hl. 26,3 cm, tl. věnce 2,2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nápisy do hloubky. Nahoře 
nápis:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO.
Na boku nápis v 2 řádcích:
ULIT VE ČTVRTÉM ROCE SVĚTOVÉ VÁLKY 1918
PRO OBEC ČESKOU JABLONNOU
Nezavěšen. Uložen ve zvonici. Pochází z kaple v České Jablonné,
kde ho roku 1999 nahradil nový zvon.

PŘibYslAV
MěstsKÉ MuZeuM

Datace: 1917
Výrobce: Ignác Storek, ocelárna, slévárna železa
a měkké litiny, Brno
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Materiál: ocel
Rozměry: prům. 58 cm, výš. 47 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová) s podpůrnými žebry. 
Na obvodu vyražen nápis:
STAHLHÜTTE
[Ocelárna]
V koruně otvory pro šrouby. Na horním okraji zlom. 
Na boku zkřížené meče s letopočtem:
1914
Na protější straně zkřížené meče s letopočtem:
1917.
Věnec oddělen třemi oblouny. Na věnci hrana.
Pochází z kostela Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi.

PŘibYslAV
MěstsKý ÚŘaD

Zvon
Datace: 1546
Výrobce: Adam, Velké Meziříčí
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 39 cm, hl. 25 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna s čtyřmi uchy, zdobenými dolů otevřeným 
pletencem mezi linkami, a uspořádanými na půdorysu kříže. 
Nahoře ve dvojicích linek nápis kapitálou (jako dělicí znaménka 
užity  lilie), dokončený volně v 2. řádku datací:
 GESTLI  BVOH  SNAMI  KDO  PROTI  NAM
1546
[Jestli Bůh s námi, kdo proti nám. 1546] (Řím 8,31)
Litery N a 4 jsou retrográdní. Věnec oddělen linkou. Kolem 
dolního okraje neznatelná hladká obruba.
Zvon připsán Adamovi z Velkého Meziříčí na základě použitého
písma, pojetí koruny a celkového ztvárnění. 
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Požární zvon ze staré radnice. Po roce 1850 přenesen do střešní
vížky budovy pivovaru, před rekvizicí ukryt, roku 1924 zavěšen
do hasičské zbrojnice. Roku 2001 přenesen do vstupní chodby
městského úřadu.
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PŘÍseKA

PuKŠiCe

KaPLe

HasičsKá ZBRoJnice

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 30–35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
odsazení (napojení). Věnec oddělen oblounem. Kolem dolního
okraje zvlněním nabíhající hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 30–35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
odsazení. Nad věncem obloun. Kolem dolního okraje 
hladká obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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rADiNOV viz cHRtnÍč

rADŇOV

rADOstÍN

HasičsKá ZBRoJnice

KaPLe

Zvon

Zvon

Datace: 1990
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 29 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Při horním okraji linka 
a ornament s trojlisty a obloučky vespod. Na boku velký kříž. 
Dole po jeho stranách nad věncem nápis:
BOHA CHVÁLÍME --- SVOBODA
Na protější straně snítka túje, pod ní zvonařská značka: 
obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzaklada-
telky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / 
CHOVA. Věnec oddělen linkou. Na věnci (pod zvonařskou značkou) nápis:
RADŇOV – L. P. 1990
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 2002
Výrobce: Josef Tkadlec ml., Halenkov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. asi 42 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji ornament:
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rANKOV

rejčKOV

KaPLe

KaPLe

Zvon

Zvon

perlovec, zavěšené palmetky, mezi nimi rostlinka. Pod tím trojice pásek obtáčená vinnou révou a pak ještě
stuhou. Na čelní straně kříž, vespod alfa v podobě trojúhelníku, nahoře nízká a široká omega. Na zadní 
straně pod ornamentem nápis menším písmem:
ULIL JOSEF TKADLEC HALENKOV 2002
Níže větším písmem v 3 řádcích:
SLÁVA BOHU OTCI
I SYNU I DUCHU
SVATÉMU
Na věnci nápis (jako dělicí znaménka užity  kosočtverečné hlavy hřebu):
 NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE  ZVON POŘÍZEN Z DARŮ OBČANŮ RADOSTÍNA L. P. 2002
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Perner, národní správa, České Budějovice
-Suché Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nad věncem zvonařská 
značka, používaná znárodněným Pernerovým zvonařstvím
v období 1946–1952 (do kruhu vepsaný stylizovaný zvon 
ve věži). Pod ní nápis v 2 řádcích:
L. P.
1946
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
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Rozměry: prům. 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nezdoben.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

rOVNý

rOzŇÁK

HasičsKá ZBRoJnice

ZvoničKa

Zvon

Zvon

Datace: 1569
Výrobce: Brikcí (dílna), Praha-Nové Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35–37 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (s patkami), uspořádanými 
na půdorysu kříže. Nahoře v lištách (sevřených vně linkami) nápis 
kapitálou, volně dokončený v 2. řádku (do nápisu vsazena kulatá
pečeť s erbem  Jana Kustoše a  jeho ženy Doroty; zkratky 
rozvedeny v závorkách):
1 | 15  69 IAN KVSTOSS KVNIETICKY ZVBRZIHO ANALIPCE (etc.)
2 |  DOROTA KVSTOSSOWA ZSSANOWA (etc.)
[1569. Jan Kustoš Kunětický z Zubřího a na Lipce etc. Dorota 
Kustošová z Šanova etc.]
Věnec oddělen linkou na liště.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění.
Původně zavěšen v sanktusové vížce kostela v Horním Studenci.

Datace: 1923
Výrobce: Josef Šidlikovský st., Lomnice nad Popelkou
Materiál: zvonovina



169

rOzsOChAteC

rOzsOChAteC

ZvoničKa

ZáMeK

Zvon

HoDinový ciMBáL

Rozměry: prům. 32,6–32,7 cm, hl. 23,2 cm, tl. věnce 2,2 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna s čtyřmi nezdobenými uchy (kruhového průřezu),
uspořádanými na půdorysu kříže. Na horním okraji linka, zavěšené 
festony. Na boku níže na jedné straně nápis:
ROZŇÁK
Na protější straně:
L. P. 1923.
Věnec oddělen třemi linkami. Na věnci zlom, pod ním drobné 
odsazení. Kolem dolního okraje úzká nevýrazná obruba.
Zvon připsán Josefu Šidlikovskému st. na základě doby vzniku 
a použité výzdoby.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ III)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
odsazení (napojení). Kolem dolního okraje zvlněním se zvedající 
hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: přelom 19. a 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
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Rozměry: prům. cca 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen v hodinové vížce.

ruŠiNOV

rYbNÍčeK

ZvoničKa

HasičsKá ZBRoJnice

Zvon

Zvon

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 19–20 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna s čtyřmi nezdobenými uchy, uspořádanými 
na půdorysu kříže. Korpus zvonu nahoře poměrně široký. 
Věnec oddělen hladkým konkávním páskem.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ V)
Materiál: ocel
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ŘÍMOViCe

sAčANY

ZvoničKa

KosteL sv. Jana KŘtiteLe

Zvon

Zvon

Rozměry: prům. cca 26 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna sloupková (čep). Sloupek okrouhlý, mírně
zploštělý. Na horním okraji odsazení. Boky šikmé strmé. 
Nad věncem odsazení. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2. polovina 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: mosaz
Rozměry: prům. cca 15 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na čepci nízký
obloun. Na horním okraji zlom. Věnec výrazně odsazen.
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. 43,8–44 cm, hl. 33,5 cm, tl. věnce 3–3,1 cm
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Hlavní tón: b2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Pod tím akant oplétaný kolem stonku tvořeného dvojlin-
kou. Na čelní straně obdélná plaketa – odznak s jelenem 
sv. Huberta a nápisem (dole v plaketě):
SV. HUBERT
Níže na boku nápis:
SV. HUBERTE PATRONE LOVCŮ,
ORODUJ ZA NÁS
Na protější straně nápis:
VĚNUJE MISTR KAČEROVSKÝ 
V. R. 1947
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

sÁzAVKA
KosteL sv. Jana KŘtiteLe

Zvon

Datace: 1948
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 83,8 cm, celk. výš. 77 cm, hl. 63,5 cm, 
tl. věnce 5,9 cm
Hlavní tón: b1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Vespod rozvilinový ornament.
Na boku v polovině výšky nápis:
CO VÁLKA ZKAZILA – LÁSKA NAHRADILA.
Na protější straně pod polovinou výšky nápis v 2 řádcích:
KE CTI SV. JANA KŘTITELE.
L. P. 1948.
Věnec oddělen třemi linkami; krajní ostré, prostřední 
silnější.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním 
elektromotorem.
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HoDinový ciMBáL většÍ

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 59 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Při dolním okraji hladká
obruba, výše linka.
Zavěšen v jižním okně věže vedle menšího hodinového cimbálu.

HoDinový ciMBáL MenšÍ

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 39 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Při dolním okraji
hladká obruba, výše linka.
Zavěšen v jižním okně věže vedle většího hodinového cimbálu.

Zvon sanKtusnÍK

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 44 cm, hl. 34,3 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách 
nápis (posazen k spodní lince):
ULIL R. MANOUŠEK A SPOL. V BRNĚ.
Pod tím akant oplétaný kolem stonku tvořeného
dvojlinkou. Na boku nápis:
L. P. 1946 DAROVAL SMRDOV.
(Smrdov je původní název obce, od roku 1964 užíván 
název Sázavka.)
Nad oblinou věnce linka.
Zavěšen na litinové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v sanktusové vížce.
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seDletÍN

siMtANY

KaPLe

KaPLe

Datace: 2007
Výrobce: Josef Tkadlec ml., Halenkov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 54 cm, hl. 41 cm, tl. věnce 3,7 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Koruna s šesti uchy, s prožlabením na stranách čel, uspořádanými
na půdorysu hvězdy. Na čepci na čelní straně snítka hluchavky. Na čelní 
straně v horní polovině reliéf stojící Panny Marie zprava, vlevo za jejími 
zády klečící muž, před ní vpravo čtyři muži (první a třetí stojící, druhý 
a čtvrtý klečící). Níže nápis v 3 řádcích:
POŽEHNANÁ JSI MEZI ŽENAMI
A POŽEHNANÝ PLOD
ŽIVOTA TVÉHO
Pod tím hluchavka (tři listy na stonku). Na protější straně kříž se srdcem 
a draperií, při horním okraji kolem nápis v 3 řádcích:
BLAHOSLAVENÁ, KTERÁ --- JSI UVĚŘILA
ŽE SE SPLNÍ --- TO, CO TI BYLO
(o něco níž, po stranách kříže) ŘEČENO --- OD PÁNA
Po stranách posledního řádku po snítce kvetoucí hluchavky. Pod křížem
v 3 řádcích:
ULIL JOSEF TKADLEC
HALENKOV
2007
Na protější straně na věnci nápis (jako dělicí znaménka užity  kosočtverečné hlavy hřebu):
 PANNA MARIA  ZVON VĚNOVÁN NA POČEST PANNY MARIE OBČANY SEDLETÍNA A VESELÉ, LÉTA PÁNĚ 
2007
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
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sirÁKOViCe

sKÁlA

ZvoničKa

KosteL naneBevZetÍ
Panny MaRie

Zvon

Zvon sv. PetR

Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
napojení. Věnec oddělen oblounem. Kolem dolního okraje 
hladká obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji
napojení. Nad věncem obloun. Kolem dolního okraje 
hladká obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2004
Výrobce: Petr Rudolf Manoušek a Joost Eijsbouts, 
Asten (Nizozemí)
Materiál: zvonovina
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Rozměry: prům. 77,5 cm, celk. výš. cca 69,5 cm, hl. 55,8 cm, tl. věnce 
4,9 cm
Hlavní tón: cis2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (bez středního sloupku),
uspořádanými na půdorysu kříže. Na horním okraji dvojpás obdélníčků 
vymezených linkami se střídavě opačně orientovanými kapkami. Shora 
slabší a silnější linka. Na boku reliéf sv. Petra (stojící světec s klíči v levici,
pravice žehná, svatozář v podobě tří čtvrtí kruhu). Níže nápis:
PETR
Na protější straně pod horním ornamentem nápis v 2 řádcích:
SKÁLA U HUMPOLCE
L. P. 2004
Nad věncem zvonařská značka rodiny Manouškovy: nad sebou zvon, 
klíč, květina. Po stranách nápis:
EIJSBOUTS --- MANOUŠEK
(pod květinou) ASTEN
Věnec oddělen pěti linkami.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Zvon sv. taDeáš

Zvon

Datace: 2005
Výrobce: Petr Rudolf Manoušek a Joost Eijsbouts, Asten (Nizozemí)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 61 cm, celk. výš. cca 58 cm, hl. 47 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (bez středního sloupku), 
uspořádanými na půdorysu kříže. Na horním okraji dvojpás obdélníčků 
vymezených linkami se střídavě opačně orientovanými kapkami. Shora 
dvě linky. Na boku reliéf sv. Tadeáše (stojící světec s knihou v levici, 
pravice se opírá o kyj, svatozář v podobě dvou třetin kruhu). Níže nápis:
TADEÁŠ
Na protější straně pod horním oramentem nápis v 2 řádcích:
SKÁLA U HUMPOLCE
L. P. 2005
Nad věncem zvonařská značka rodiny Manouškovy: nad sebou zvon, 
klíč, květina. Po stranách nápis:
EIJSBOUTS --- MANOUŠEK
(pod květinou) ASTEN
Věnec oddělen pěti linkami.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1. polovina 14. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 49,8 cm, hl. 38 cm, tl. věnce 4,2 cm
Hlavní tón: h2
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Popis: Koruna s šesti uchy zdobenými žlábkem a uspořádanými na
půdorysu kříže. Párová ucha se nahoru rozevírají. Jedno nepárové 
ucho uraženo (fragmentárně dochována dolní část). Věnec oddělen 
linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

sKOrKOV

sKrYje

KaPLe

Zvonice

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji téměř nečitelný 
nápis do hloubky:
[R. M]ANOUŠ[EK A SPOL. BRNO.]
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1936
Výrobce: Rudolf Perner ml., České Budějovice-Suché Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 47 cm, hl. 34 cm, tl. věnce 3,3 cm
Hlavní tón: a2
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Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji linka a akantové listy
dvojí velikosti. Na boku nápis v 2 řádcích:
POSTAVENO OBCÍ
R. 1936.
Na protější straně zvonařská značka – kartuše s textem v 2 řádcích:
Rudolf Perner
Č. Budějovice
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

HoDinový ciMBáL většÍ

HoDinový ciMBáL MenšÍ

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 49,5 cm, hl. 18 cm, tl. stěny 2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Kolem dolního okraje hladká
obruba, výše mezerou oddělená linka.
Zavěšen ve věži vedle menšího hodinového cimbálu.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 39,5 cm, hl. 11,5 cm, tl. stěny 2 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Kolem dolního okraje 
hladká obruba, výše mezerou oddělená linka.
Zavěšen ve věži vedle většího hodinového cimbálu.

sKŘiVÁNeK
ZvoničKa

Zvon

Datace: 1947
Výrobce: První moravská zvonárna v Brně, Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
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sKuhrOV
KosteL sv. MiKuLáše

Zvon

HoDinový ciMBáL většÍ

Rozměry: prům. 36 cm, hl. 27,5 cm, tl. věnce
2,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře 
v linkách:
ULILA PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA V BRNĚ 1947.
Nad věncem a na oblině věnce po lince.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2. polovina 15. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 69 cm, celk.v. 74,5 cm, hl. 51,5 cm, tl. věnce 6 cm
Hlavní tón: e2
Popis: Koruna s šesti uchy zdobenými čtyřpramenným pletencem 
a uspořádanými na půdorysu kříže. Párová ucha se půdorysně 
rozevírají. Oko v středním sloupku velké, protáhlé. Nahoře ve 
dvojicích linek nápis gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka
užity  tlapaté kříže a  dvojité pětičetné rozetky na čtvercovém 
podkladu):
 lucas  marcus  mateus  iohannes  maria  asrobmas  xpo 
[Lukáš, Marek, Matouš, Jan. Maria (…), Kristus]
Nápis latinský, význam slova „asrobmas“ je nejasný (jméno svaté osoby?). Poslední slovo je řeckou zkratkou
xpo = christus. V nápise chyby, písmeno „r“ v slově „mateus“ má podobu „t“, písmeno „x“ retrográdní. 
Věnec oddělen trojicí linek. Nad dolní hladkou obrubou trojice linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 60 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen na jihu ve spodní části střešní báně vedle menšího 
hodinového cimbálu.
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HoDinový ciMBáL MenšÍ

Zvon sanKtusnÍK

Zvon

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen na jihu ve spodní části střešní báně vedle většího 
hodinového cimbálu.

Datace: 1923
Výrobce: Antonín Buřil, Hradec Králové-Kukleny
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 29,1 cm, hl. 25,5 cm, tl. věnce 2,4 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna s čtyřmi nezdobenými uchy uspořádanými 
na půdorysu kříže. Nahoře v linkách nápis:
ULIT MISTREM BUŘILEM V KUKLENÁCH L. P. 1923.
Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v sanktusové vížce.

slAVĚtÍN
KaPLe

Datace: 1994
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře nápis,
vymezený shora linkou, vespod dvojicí linek 
(mezi votivní částí a datací mezera):
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Zvon sanKtusnÍK

Zvon

Zvon

slAVNÍč

slOuPNO

ZvoničKa

ZvoničKa

K ÚCTĚ SV. ANNY L. P. 1994
Zavěšený akant. Na boku čelně stojící sv. Anna, před níž stojí Panna Maria. Na protější straně Ukřižovaný. 
Věnec oddělen linkou. Při dolním okraji (pod křížem) nápis:
[POŘÍZEN] OBČANY OBCE SLAVĚTÍN
Pro nepřístupnost je začátek nápisu nejistý.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ VI)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 45 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Při horním okraji 
odsazení. Nad věncem obloun. Kolem dolního okraje 
hladká obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1948
Výrobce: Rudolf Perner, národní správa, České Budějovice-Suché
Vrbné
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37 cm, celk. výš. 33 cm, hl. 28,5 cm, tl. věnce
2,5 cm
Hlavní tón: c3
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Popis: Koruna kruhová (talířová). Nad věncem zvonařská značka, používaná znárodněným Pernerovým 
zvonařstvím v období 1946–1952 (do kruhu vepsaný stylizovaný zvon ve věži). Pod ní nápis v 2 řádcích:
L. P.
1948
Věnec oddělen 2 linkami.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

služÁtKY

sOPOtY

KaPLe

KosteL navštÍvenÍ
Panny MaRie

Zvon

Zvon

Datace: 19. století (?)
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 15–16 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách
prázdná nápisová páska. Věnec oddělen trojicí linek. Kolem 
dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1461
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 60,8 cm, hl. 44,5 cm, tl. věnce 4,4 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (s okosenými hranami),
uspořádanými na půdorysu kříže. Od nároží středního sloupku 
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sOubOŘ

sPÁlAVA

KaPLe

ZvoničKa

Zvon

Zvon

výběhy. Nahoře v linkách nápis gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka užity  routy a  hlava Krista):
 a  d  m  lxi  completa  est  matheus  marcus  lucas  iohannes  maria
[Dokončen byl léta Páně 1461. Matouš, Marek, Lukáš, Jan. Maria]
Věnec oddělen oblounkem. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dřevěné hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1. třetina 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna válcová. Věnec oddělen oblounkem.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918
Výrobce: Oktáv Winter, Broumov
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 36 cm, hl. 23,8 cm, tl. věnce 2,9 cm
Hlavní tón: d3
Popis: Koruna v podobě nízkého okrouhlého sloupku zužujícího
se zvlněním ze soklíku. Na horním okraji linka. Na čelní straně 
v oválném orámování nápis v 4 řádcích:
GEGOSSEN
VON
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OCTAV WINTER
BRAUNAU I/B
[Ulit Oktávem Winterem, Broumov v Čechách]
Níže výrobní číslo:
339.
Věnec oddělen dvěma linkami. Pod zlomem věnce nápis:
GEWIDMET VON ANNA LEIPELT IN BIRNAI 1918.
[Věnován Annou Leipeltovou z Brné 1918]
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Dle nápisu pochází zvon z obce Brná (z kaple sv. Anny nebo
kaple Povýšení Svatého kříže), která je dnes součástí Ústí 
nad Labem-Střekova. Do Spálavy byl přenesen v blíže 
neurčené době.

sPYtiCe

stArÉ rANsKO

KaPLe

ZvoničKa

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
napojení. Nad věncem obloun. Kolem dolního okraje hladká 
obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2011
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
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stružiNeC
ZvoničKa

Zvon

Zvon

Rozměry: prům. 35,5 cm, hm. 31 kg
Hlavní tón: d3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji linka, zavěšený 
ornament – průnik opačných kýlových oblouků se zavěšenými palmetami. 
Na boku reliéf sv. Barbory s palmou v levici. Napravo od toho zvonařská 
značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky 
dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Vlevo dole 
u plakety značka zapsané ochranné známky. Vpravo snítka túje. Níže nápis
v 2 řádcích:
STARÉ RANSKO
L. P. 2011
Napravo od toho reliéf sv. Prokopa s berlou v levici. Dále napravo Ukřižovaný (kříž s trojlaločným zakončením břeven).
Věnec oddělen linkou. Na věnci nápis (pod reliéfem sv. Barbory):
S. BARBORA
Na protější straně nápis:
S. PROKOP
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1823
Výrobce: Dietrichštejnské železárny, Staré Ransko
Materiál: železo
Rozměry: prům. 45,8 cm, hl. 36,5 cm, tl. věnce 3,3 cm
Hlavní tón: dis2
Popis: Koruna s čtyřmi uchy (strmými, hraněnými) uspořáda-
nými na půdorysu kříže. Na čepci dva odseknuté výfuky. Pod 
čepcem odsazení. V horní části zvon široký. Na čelní straně 
kříž, po stranách postavy: vlevo mužská postava zprava,
opírající se o hůl, s nákladem (křídly?) na zádech, vpravo 
ženská postava čelně, s květinami (?) v pozdvižené pravici. 
Nalevo erb Dietrichštejnů. Na zadní straně druhý 
dietrichštejnský erb, pod ním letopočet:
1823
Věnec oddělen linkou.
Původní zvon. Nezavěšen. Vystaven v interiéru zvoničky. 
Má dubovou hlavu.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ III)
Materiál: ocel
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Rozměry: prům. cca 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Kolem dolního
okraje zvlněním se zvedající hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

stŘÍbrNÉ hOrY

stŘÍbrNÉ hOrY

KosteL sv. KateŘiny

HasičsKá ZBRoJnice

Datace: konec 15. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 47 cm, hl. 38,5 cm, tl. věnce cca 4 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádanými na
půdorysu kříže. Nahoře v linkách nápis gotickou minuskulou 
(jako dělicí znaménka užity  dvojité šestičetné květy a  
kříž):
 neam  aicarg  sibon  tysa  svtyryps  ytcnaskaterino 
Místo písmene „r“ užito „x“, místo „e“ užito „r“. Nápis psán pozpátku, obsahem je latinská středověká 
velikonoční sekvence „Sancti spiritus asit nobis gratia, amen“ (Budiž s námi milost Ducha Svatého, 
amen). Připojené slovo „katerino“ může odkazovat na svatou mučednici, nemusí však nutně souviset 
s patrociniem kostela. Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
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stŘÍžOV

stuDÉNKA

KaPLe

DŮM čP. 26

Zvon

Zvon

Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji
napojení. Nad věncem obloun. Kolem dolního okraje hladká 
obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1926
Výrobce: Bedřich Hampl, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 26–28 cm
Hlavní tón: f3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře v linkách 
nápis:
LITI OD B. HAMPLA V JIHLAVE 1926
Na věnci dvojice linek.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1946–1952
Výrobce: Rudolf Perner, národní správa/podnik, 
České Budějovice-Suché Vrbné
Materiál: zvonovina
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Rozměry: prům. cca 28 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Věnec oddělen linkou.
Zvon připsán suchovrbenské dílně na základě tvaru koruny 
a použitého žebra.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

stuPÁrOViCe

sVAtý KŘÍž

ZvoničKa

KosteL naLeZenÍ svatÉHo KŘÍŽe

Zvon

Zvon

Datace: 1922
Výrobce: Josef Šidlikovský st., Lomnice nad Popelkou
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 29 cm, hl. 18,2 cm, tl. věnce 15 mm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna s čtyřmi nezdobenými uchy, uspořádanými na půdorysu
kříže. Na horním okraji linka a zavěšené girlandy (horní část srdcovitá).
Nad přechodem ve věnec nápis:
L. P. 1922.
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zvon připsán Josefu Šidlikovskému st. na základě doby vzniku a použité výzdoby.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2. čtvrť 19. století
Výrobce: Karel Bellmann st., Praha-Nové Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 37,5 cm, hl. 26,7 cm, tl. věnce 2,6–2,8 cm
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sVĚtlÁ NAD sÁzAVOu
KosteL sv. vácLava

KosteL naLeZenÍ svatÉHo KŘÍŽe

Zvon

Hlavní tón: c3
Popis: Koruna s šesti uchy, zdobenými dvojicí rýh, uspořádanými na půdorysu 
kříže. Na horním okraji zlom. Linka, mezera, linka. Na boku reliéf sv. Václava 
s praporcem na dlouhé žerdi v levici, při pravé noze kartušový štít. Na rozhra-
ní, nad a pod hranou věnce po lince.
Zvon připsán Karlu Bellmannovi st. na základě reliéfu a celkového ztvárnění.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1569
Výrobce: Tomáš Klabal, Kutná Hora
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 110,4 cm, hl. 80 cm, tl. věnce 9,3 cm
Hlavní tón: gis1
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (s patkami) uspořádanými 
na půdorysu kříže. Mezi uchy čtyři žebérka. Nahoře v 2 řádcích 
nápis kapitálou, sevřený ve dvojicích linek a dělený dvojicíc linek, 
dokončení nápisu volně v 3. řádku (jako dělicí znaménka užity  
medaile s poprsím muže zprava; zkratka rozepsána v závorce):
1 |  AD PVLSVM HVIVS NOLE CONCVRRITE CORDA ERIGYTE LAVDEMQ(VE) DEO TRINO ET VNO DICITE 1569
2 |  TENTO ZWON DIELAN GEST KECZTY A KCHWALE PANV BOHV SKRZE MISTRA TOMASSE ZWONARZE NA
3 | HORACH KVTTNACH
[Při zvonění tímto zvonem se shromážděte, pozdvihněte srdce a pochvalte Boha trojího a jediného. 1569. Tento
zvon dělán jest ke cti a k chvále Pánu Bohu skrze mistra Tomáše zvonaře na Horách Kutnách]
Písmena N retrográdní. Na čelní straně korpus Krista, bez kříže. Níže na stranách dvě kartuše s erby: vlevo 
Burian III. Trčka z Lípy (erb s břevnem), vpravo Kateřiny z Gutštejna (erb s trojím parožím). Pod tím nápis 
v 2 řádcích (zkratka rozvedena v závorce):
NON EST REQVI
ES I(N) MVNDO
[Není pokoje na světě] (heslo Trčků z Lípy)
Písmeno I doryto dodatečně včetně horní zkracovací vlnky, písmena N retrográdní. Na protější straně reliéf 
sv. Václava s praporcem v pravici a štítem při levé noze. Níže kartuše s městským znakem Světlé nad Sázavou. 
Nad korpusem Krista, mezi erby, nad a pod sv. Václavem nezřetelné malé kulaté terčíky (mince; mezi erby dvě
nad sebou). Pod heslem Trčků nezřetelná větší mince. Věnec oddělen dvojicí linek. Kolem dolního okraje 
hladká obruba, na ní provazec se zavěšenými lístky.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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Zvon MaRia

Zvon sv. LuKáš

Datace: 1975
Výrobce: Laetitia Dytrychová, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 94,4 cm, hm. 490 kg
Hlavní tón: a1
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji linka, pod ní
ornament z esovitých a vykrojených segmentů s vloženými kříži. 
Na boku polopostava Madony s Ježíškem na pravé ruce, oba 
s korunou a kruhovou svatozáří. Vespod dva esovité segmenty, 
pod nimi nápis:
MARIA
Na protější straně monogram (dotýká se nahoře ornamentu):
MARIA
Pod ním nápis:
NAŠE NADĚJE
Na přechodu ve věnec zvonařská značka: obdélná plaketa
s nápisem v 6 řádcích, iniciály zvonařky větším písmem 
(zde tučně): ULILA / LAE / TITIA / DYT / RY / CHOVÁ. Nad ní
letopočet:
1975
Pod značkou na věnci nápis: SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
Autorkou reliéfní výzdoby je Zora Pořická-Chadrabová.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1976
Výrobce: Laetitia Dytrychová, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 80 cm, celk. výš. 69,5 cm, hl. 56 cm, tl. věnce
6,2 cm, hm. 312 kg
Hlavní tón: c2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji linka, pod
ní ornament z esovitých a vykrojených segmentů s vloženými 
kříži. Na boku polopostava sv. Lukáše evangelisty, držícího knihu 
a brk, za jeko levým ramenem vykukuje okřídlený býk. Vespod 
dva esovité segmenty, pod nimi nápis (dělený  tečkou na 
střední linii):
SV  LUKÁŠ
Na protější straně zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem 
v 6 řádcích, iniciály zvonařky větším písmem (zde tučně): ULILA 
/ LAE / TITIA / DYT / RY / CHOVÁ. Vespod dva esovité segmenty,
pod nimi letopočet:
1976
Na věnci nápis (jako dělicí znaménka užity  routy):
 PRO KOSTEL VE SVĚTLÉ N  SÁZAVOU ULILA L  DYTRYCHOVÁ  SV  LUKÁŠI, HLASATELI KRISTOVY 
VLÍDNOSTI TVÉ EVANGELIUM AŤ ZNÍ S HLASEM ZVONU VŠEM, JIMŽ JSI OCHRÁNCEM
Autorkou reliéfní výzdoby je Zora Pořická-Chadrabová.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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Zvon uMÍRáčeK

HoDinový ciMBáL

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 36 cm, celk. výš. 34,7 cm, hl. 27,7 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: c3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
R. MANOUŠEK A SPOL. V BRNĚ 1946.
Na věnci shora dvě linky (spodní na oblině).
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 40. léta 20. století
Výrobce: Moravské železárny, Olomouc (?)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 77 cm, hl. 24,3 cm, tl. věnce 3 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Uvnitř na horní stěně čísla a písmena (plasticky) v 2 řádcích: 413 / MŽ812.

sVĚtlÁ 
NAD sÁzAVOu

RaDnice

HoDinový ciMBáL

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Kolem dolního 
okraje široká lomená hladká obruba (spodní část svislá). 
Výše dvě linky.
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sViNNý

sYChrOV

KaPLe

KaPLe

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ III)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji odsazení. 
Kolem dolního okraje hladká obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1946–1948
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Na boku nápis v 2 řádcích:
VĚNOVALI OBČANÉ [SYCHROVA]
L. P. 194[…]
Věnec oddělen linkou.
Pro nepřístupnost nemohl být zvon blíže zdokumentován.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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sViNNý ŠlAPANOV
KosteL sv. PetRa a PavLa

Zvon

Zvon

HoDinový ciMBáL

Datace: 1759
Výrobce: Jan Jiří Kühner, Praha-Nové Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 34,8 cm, hl. 26,5 cm, tl. věnce 2,7 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna s šesti uchy. Na horním okraji zlom. Nahoře linka,
rokajový ornament. Na čelní straně reliéfy sv. Petra, držícího 
klíče v pozdvižené pravici, a sv. Pavla s pravicí položenou na 
prsou. Oba s paprsčitými svatozářemi. Na protější straně sv. 
Barbora s korunou, kalichem v pozdvižené levici, s palmou 
v pravici, při levé noze věž. Věnec oddělen tenkou linkou, 
prožlabenou lištou, oblounem, tenkou linkou. Na čelní straně 
nad oblinou věnce nápis (začíná  rozvilinkou):
 1. G: K. I759.
Litery „I“ a „1“ prohozeny. Nad dolním okrajem linka.
Zavěšen na zalomené ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Původně pravděpodobně v sanktusové vížce, přenesen do věže. Puklý nevhodnou elektrifikací.

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 34,8 cm, celk. výš. 37,5 cm, hl. 24,5 cm, 
tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: f3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Bez výzdoby.
Nezavěšen. Zvukově nekvalitní.

Datace: 1658
Výrobce: Bartoloměj Nachystal, Jihlava
Materiál: zvonovina
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Rozměry: prům. 75,3 cm, celk. výš. 45 cm, tl. věnce 4 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. Koruna s čtyřmi uchy, 
zdobenými dolů otevřeným pletencem, a uspořádanými na 
půdorysu kříže. Mezi uchy čtyři žebérka až k okraji základu koruny.
Nahoře v linkách nápis (jako dělicí znaménka užity  dvojtečky 
a  tečky-routy na střední linii):
 DVRCH  DAS  FEVER  FLOS  ICH  BARTEL  NACHISTAL
 GOS  MICH  IGLAV  ANNO  1658  IAHR  
[Protekl jsem výhní, ulil mne Bartoloměj Nachystal, Jihlava roku 1658]
Pod začátkem nápisu avers medaile (prům. 6,5 cm) s poprsním 
portrétem sv. Ignáce z Loyoly (zprava) a opisem s variací novozákon-
ního citátu (jméno Kristovo zkráceno řeckými písmeny XPS):
VT SAPIENS ARCHITECTVS FVNDAMENTVM POSVI QVOD EST CHR(ISTV)S IESVS
[Jako moudrý stavitel jsem položil základ a tím je Ježíš Kristus] (1 Kor 3,10–11)
Předlohou otisku byl „římský“ typ medaile (revers má více známých variant: dvě z nich byly raženy ke stavbě 
kostela sv. Ignáce v Římě roku 1626, třetí k posvěcení kostela sv. Ignáce v Praze 31. 7. 1678).
Kolem medaile vrchem do půlkruhu nápis (jako dělicí znaménka užity  dvojtečka a  tečky-routy na střední 
linii):
S  IGNATI  ORA  PRO  NOBIS.
[Sv. Ignáci, pros za nás]
Kolem dolního okraje málo znatelná hladká obruba.
Nezavěšen. Původně byl větším z dvojice. Druhý, menší, podobně pojatý hodinový cimbál se dnes nachází 
v kostele Jména Ježíš v Telči (okr. Jihlava). Oba byly ulity zřejmě pro jihlavský jezuitský kostel sv. Ignáce.

ŠMOlOVY
ZvoničKa

Zvon

Datace: 1. čtvrť 19. století
Výrobce: Vincenc Staffelmayr, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 32 cm, hl. 22 cm, tl. věnce 2,3 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
hrana, pod ní dvě linky. Pod nimi pět medailí: Na zadní straně 
avers velké svatební medaile Leopolda I. (dvojportrét zprava), 
opis mezi vnitřním a vnějším kruhem, začíná nahoře kvítkem:
LEOPOLDVS I. ET ELEONORA. AVGVSTI. NEOSPONSI.
[Leopold I. a Eleonora, císařští novomanželé]
Nalevo od svatební medaile je menší medaile s hlavou muže 
zprava (opis nečitelný). Napravo od svatební medaile je menší 
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ŠtĚPÁNOV 
u bezDĚKOVA

ZáMeK

HoDinový ciMBáL většÍ

HoDinový ciMBáL MenšÍ

medaile s poprsími sv. Petra a Pavla proti sobě (nad hlavami 
a dole opis, nečitelný). Na protější straně, nalevo od reliéfu 
sv. Jana Nepomuckého, je menší medaile s Ukřižovaným, 
kolem nějž poletují andělé (opis nečitelný). Vpravo je pak 
menší medaile s dvěma anděly pod zářícím jazkyem sv. Jana 
Nepomuckého, nahoře okřídlená andílčí hlavička (opis neči
telný). Na boku reliéf sv. Jana Nepomuckého s křížem nakoso 
(na pravé ruce). Na protější straně na prohnuté stuze v 2 řád-
cích:
VINZENZ STAFFELMAYR
GOSS MICH IN IGLAU.
[Ulil mne Vincenc Staffelmayr v Jihlavě]
Písmena N retrográdní. Věnec oddělen oblounkem. Na věnci 
linka. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 2. polovina 19. století
Výrobce: Grusonwerk (Hermann Gruson), Buckau (Německo)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 70 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Dole nápis:
H. GRUSON BUCKAU
Zavěšen v hodinové vížce vedle menšího hodinového cimbálu.

Datace: 2. polovina 19. století
Výrobce: Grusonwerk (Hermann Gruson), Buckau (Německo)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 40–50 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Dole nápis:
H. GRUSON BUCKAU
Zavěšen v hodinové vížce vedle většího hodinového cimbálu.
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ŠtĚPÁNOV 
u leŠtiNY

ŠtOKY

ZvoničKa

KosteL sv. JaKuBa staRšÍHo

Zvon

Zvon uMÍRáčeK

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ V)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 26 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna sloupková (čep). Sloupek okrouhlý, mírně zploštělý. 
Na horním okraji odsazení. Boky šikmé, strmé. Nad věncem odsazení. 
Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
V době probíhajícího výzkumu byla na novém místě zřízena nová 
dřevěná zvonička a zvon přenesen z původní železné.

Datace: 1874
Výrobce: Josef Hilzer, Jihlava
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 38 cm, hl. cca 27,7 cm, tl. věnce 2,5–2,6 cm
Hlavní tón: h3
Popis: Koruna kruhová (talířová) s otvory pro šrouby, dřík válcový, 
soklík vypouklý. Na horním okraji rostlinný ornament. Nahoře 
v linkách nápis:
LITÝ OD JOS. HILZERA V JIHLAVĚ 1874.
Pod tím zavěšen ornament: kružbičky se zavěšeným trojlistem. Na 
čelní straně sv. Václav s praporcem v levici, pravice přidržuje štít 
u nohy. Na protější straně Ukřižovaný (kříž na pahorku s lebkou, nahoře na kříži tabulka s titulus crucis 
ve 2 řádcích: IN / RI). Věnec oddělen oblounem sevřeným linkami. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.
Zvon v lucerně věže.
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tis
KaPLe

Zvon

HoDinový ciMBáL většÍ

HoDinový ciMBáL MenšÍ

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 54,7 cm, hl. 20,3 cm, tl. věnce 1,8 cm
Hlavní tón: b1
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen ve věži vedle menšího hodinového cimbálu.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 40 cm, hl. 15 cm, tl. věnce 1,5 cm
Hlavní tón: g2
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru.
Zavěšen ve věži vedle většího hodinového cimbálu.

Datace: 1929
Výrobce: Buřil a Riss (Antonín Buřil a Jindřich Riss), 
Hradec Králové-Kukleny
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 43,8 cm
Hlavní tón: gis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL BUŘIL A RISS V KUKLENÁCH.
Zavěšené akantové listy. Na boku nápis v 2 řádcích:
VĚNUJÍ OBČANÉ OBCE TISU R. 1929.
JOS. DOLEŽAL STAROSTA.
Věnec oddělen linkou, další linka na oblině věnce.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon lineárním motorem.
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Zvon

Zvon

Zvon

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ V)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 26,2 cm, tl. věnce 1,8–1,9 cm
Hlavní tón: d3
Popis: Koruna sloupková (čep). Sloupek okrouhlý, mírně
zploštělý. Na horním okraji odsazení. Boky šikmé, strmé. Nad 
věncem odsazení. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Elektromagnetické kladivo pro 
odbíjení hodin.

tuNOChODY

ÚdAvy

KaPLe

HasičsKá ZBRoJnice

Datace: 1947
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Vespod akant ovíjející linku. Na zadní straně uprostřed výšky 
nápis:
L. P. 1947.
Na přechodu ve věnec nápis:
SVATOU NÁM VÍRU ZACHOVEJ PANE NEZHYNE LID, JEŽ VĚŘIT NEPŘESTANE
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1949
Výrobce: Rudolf Perner, národní podnik, České Budějovice
-Suché Vrbné
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Zvon sv. MicHaeL

uhelNÁ PŘÍbrAM
KosteL sv. MicHaeLa aRcHanDěLa

Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35–37 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nad věncem zvonařská 
značka, používaná znárodněným Pernerovým zvonařstvím 
v období 1946–1952 (do kruhu vepsaný stylizovaný zvon ve věži). 
Pod ní nápis v 2 řádcích:
L. P.
1949
Věnec oddělen dvěma linkami.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1991
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 69–69,2 cm, hl. 53,5 cm, tl. věnce 5,3 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis (volné 
místo vyplněno trojicí  kosočtverečných hlav hřebů):
KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ A UCTĚNÍ SV. MICHALA ARCHANDĚLA  
 
Na boku kruhový vavřínový věnec, v němž pečeť obce: 
dvouocasý český lev držící sekeru (zleva), vlevo vykořeněný 
rozvětvený strom, kolem tří čtvrtin obvodu stuha s nápisem:
PE . MIESTIS . PRZIBRAM . VHLIRZS . 1636
[Pečeť městys Příbram Uhlířská 1636]
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 a vespod nápis v 2 řádcích:
L --- P
1991
Věnec oddělen dvěma linkami, druhá nad oblinou věnce. Pod
oblinou věnce (pod značkou) nápis:
VĚNUJÍ VĚŘÍCÍ FARNOSTI UHELNÁ PŘÍBRAM
Nad dolním okrajem linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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Roku 1916 byly rekvírovány dva zvony z let 1636 a 1637, ulité Lukášem Gleixnerem v Jihlavě. Z většího
zvonu (1636) byl na přání tehdejšího faráře Jana Vaška vysekán reliéf s pečetí městyse ve vavřínovém 
věnci. V roce 1991 byl z tohoto fragmentu proveden odlitek, který byl použit jako reliéf na nově ulitém 
zvonu. Podle informace úřadu městyse byl původní fragment poté uložen v sakristii, při stavebních 
pracích se ztratil a dnes je nezvěstný.

Zvon

HoDinový ciMBáL

Zvon

Datace: konec 15. století
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 36 cm, hl. 27,6 cm, tl. věnce 2,9 cm
Hlavní tón: dis3
Popis: Koruna s šesti nezdobenými, hraněnými uchy uspořádanými
na půdorysu kříže. Nahoře v linkách nápis gotickou minuskulou 
(jako dělicí znaménka užity  rozvilinka,  Beránek Boží a  
poloviční lilie):
 pane  boze  day  swob  odvwsem  ktoz  tie milv
[Pane Bože, daj svobodu všem, ktož tě milu(jí)] (dvojverší z husitské 
duchovní písně Nuž, křesťané viery pravé)
Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje téměř neznatelná hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 17. století (?)
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 21,2 cm, hl. 14,5 cm, tl. věnce 1,4 cm
Hlavní tón: a4
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy uspořádanými 
na půdorysu kříže. Při horním okraji ve dvojicích linek prázdná 
nápisová páska. Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 43 cm, hl. 16 cm, tl. stěny 1,2 cm
Hlavní tón: dis2
Popis: Nezdobený hodinový cimbál mísovitého tvaru. 
Dolní okraj zesílen oblou obručí.
Zavěšen v jižním okně věže (nad hodinami).
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Zvon

Zvon

ÚhOŘilKA

ÚsObÍ

oBecnÍ ÚŘaD

KosteL sv. PetRa a PavLa

Datace: 1918
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 36,5 cm, hl. 26,3 cm, tl. věnce 2,3 cm
Hlavní tón: g3
Popis: Koruna kruhová (talířová), soklík přechází do čepce fabionem. 
Nápisy do hloubky. Nahoře nápis:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO.
Na protější straně v polovině výšky nápis:
0 0 1918
Zavěšen na dubové hlavě. Elektromagnetické kladivo pro odbíjení hodin.
Zvon v hodinové věži obecního úřadu. Přenesen ze zvoničky (ta je dnes bez zvonu).

Datace: 1557
Výrobce: Rafael Klabal, Kutná Hora
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 90,5 cm, hl. 72 cm, tl. věnce 7,2–7,4 cm
Hlavní tón: h1
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (s patkami) uspořádanými
na půdorysu kříže. Mezi uchy šest tenkých žebérek (linek). Nahoře
ve dvojicíh linek nápis gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka 
užity  lilie):
 tento zvon dielan gest proto aby lyde wiediely kdiz se zwoni na
slowo magi schazeti  m d l vii
[Tento zvon dělán jest proto, aby lidé věděli, když se zvoní, na Slovo
mají scházeti. 1557]
Věnec oddělen dvojicí linek. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zvon připsán Rafaelu Klabalovi na základě doby vzniku, formuláře nápisu, shody písma a celkového ztvárnění.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
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Zvon sv. vácLav

Zvon sanKtusnÍK

Datace: 1992
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek 
u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 76–76,3 cm, celk. výš. 
70,5 cm, hl. 57,5 cm, tl. věnce 6–6,2 cm
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na boku
reliéf sv. Václava s vévodskou čapkou, 
s křížem v pravici, na kterém upevněn 
praporec. Při levé holeni menší štít. Po
stranách sv. Václava nápis (jako dělicí 
znaménka užity  kosočtverečné hlavy 
hřebů).
Vlevo 3 řádky:
 SVATÝ VÁCLAVE 
VOLÁ TĚ TVŮJ 
LID   
Vpravo 4 řádky:
VRAŤ SVÉ ZEMI 
POŽEHNÁNÍ
VRAŤ SVÝM DĚTEM
KLID
Na protější straně reliéf sv. Ludmily (čelně), s vévodskou korunou, šálou na krku, s rukama dolů rozpřažený-
ma. Na věnci pod sv. Václavem nápis (jako dělicí znaménka užity  kosočtverečné hlavy hřebů):
 POŘÍZENO Z DARŮ FARNÍKŮ ÚSOBSKÝCH 
Pod sv. Ludmilou nápis v 2 řádcích (dělený  kosočtverečnou hlavou hřebu):
L  P
1992
Nalevo od nápisu čtvercová plaketka s motivem dvou překřížených plaménků a písmeny MD (iniciály 
Marcely Dytrychové). Napravo od nápisu zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály 
spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Vpravo vpravo snítka túje 
vyrůstající z kosočtverečné hlavy hřebu.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1684
Výrobce: Jan Kryštof Walther, Praha
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 38 cm, celk. výš. cca 38–38,5 cm, hl. 27,8 cm, tl. 
věnce 3 cm
Hlavní tón: cis3
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (zalamovanými, párová ucha 
s patkami), uspořádanými na půdorysu kříže. Mezi uchy šest žebérek.
Kolem základu koruny linka, obloun, linka. Na horním okraji hrana. 
Nahoře v linkách nápis (bez dělicích znamének, psáno jako scriptura 
continua):
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HoDinový ciMBáL většÍ

HoDinový ciMBáL MenšÍ

Zvon sv. KaReL BoRoMeJsKý

GOSS MICH IOHANN CHRISTOPH WALTHER IN PRAG ANNO 1684
[Ulil mne Jan Kryštof Walther v Praze roku 1684]
Vespod se opakuje zavěšený rozvilinový motiv s maskaronem. 
Na boku Ukřižovaný (reliéf sahá až k nápisové pásce). Po stranách 
dole šikmo se rozbíhající šalvějové listy a drobné kvítky. Na protější 
straně korunovaná Madona s Ježíškem na pravé ruce, stojící na 
srpku měsíce, kolem paprsky (Assumpta). Po stranách dole šikmo
se rozbíhající šalvějové listy a přidané drobné rostliny (kvítky).
Věnec oddělen trojicí ostrých linek. Kolem dolního okraje hladká 
obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v sanktusové vížce.

Datace: 1761
Výrobce: František Antonín Franck, Praha-Staré Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 38,5 cm, hl. 13,5 cm, tl. stěny 2 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Cimbál mísovitý. Základna po obvodu strmá 
s 4 konickými trny. V horní části v linkách nápis (začíná 
 ručičkou):
 FRANCISCVS FRANCK ME FVDIT PRAGAE 1761
[Ulil mne František Franck v Praze 1761]
Zavěšen v lucerně věže vedle menšího hodinového cimbálu.

Datace: 1761
Výrobce: František Antonín Franck, Praha-Staré Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 30,7 cm
Hlavní tón: dis3
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. V horní části
v linkách nápis (začíná  ručičkou):
 FRANCISCVS FRANCK ME FVDIT PRAGAE 1761
[Ulil mne František Franck v Praze 1761]
Zavěšen v lucerně věže vedle většího hodinového cimbálu.

Datace: 1992
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 38,5 cm, celk. výš. 33,5 cm, hl. 26,1 cm, tl. věnce 2,5 cm
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Hlavní tón: dis3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji linka. 
Nahoře nápis (začíná  kosočtverečnou hlavou hřebu):
 SV. KARLE BOROMEJSKÝ ORODUJ ZA NÁS
Na boku reliéf sv. Karla Boromejského s berlou v pravici a knihou. 
Na protější straně zvonařská značka: obdélná plaketa s nápisem 
v 6 řádcích (iniciály spoluzakladatelky dílny větší, zde tučně): 
ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA. Nahoře po stranách 
písmena M --- D (iniciály Marcely Dytrychové). Níže zavěšena 
snítka túje. Na věnci nápis (s mezerami, rozvržený do protilehlých 
stran; jako dělicí znaménka užity  kosočtverečné hlavy hřebů):
 POŘÍZENO Z DARŮ FARNÍKŮ ÚSOBSKÝCH  L P  1992
Ulit pro sanktusovou vížku. Nezavěšen.

Zvon

Zvon

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 28,5 cm, celk. výš. 27 cm, hl. 19,1 cm, 
tl. věnce 1,8–1,9 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na korpusu 
rýhy. Kolem dolního okraje hladká obruba. V čepci 
uvnitř dva výstupky.
Snad z kaple sv. Barbory (bývalé kostnice). Nezavěšen.

utÍN
HasičsKá ZBRoJnice

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nad věncem 
obloun. Kolem dolního okraje hladká obruba nabíhající 
zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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Zvon

Zvon

VADÍN

VeliKÁ

KaPLe

KaPLe

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ IV)
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 dubové hlavě. Elektromagnetické kladivo.

Datace: 1928
Výrobce: Buřil a Riss (Antonín Buřil a Jindřich Riss), 
Hradec Králové-Kukleny
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 32 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna válcová. Nahoře v linkách nápis (text 
posunut k dolní lince, písmo s unciálními tvary):
ULIL BUŘIL A RISS V KUKLENÁCH
Pod tím zavěšené akantové listy, mezi nimi rozvilinový 
motiv. Na boku reliéf sv. Václava na koni (zleva). Kolem 
tří čtvrtin reliéfu oblouková páska s nápisem (nečitelným). 
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Na protější straně nápis v 3 řádcích:
„ULIT JSEM KE CTI SV. VÁCLAVA“
NÁKLADEM Č. CUDLÍNA Z VELKÉ Č. 1.
A K. TVRDÍKA Z VELKÉ Č. 16. R. 1928
Na věnci shora dvě linky.
Zavěšen na litinové hlavě. Ruční zvonění.

VePŘÍKOV

VeselÁ

KaPLe

ZvoničKa

Zvon

Zvon

Datace: 2016
Výrobce: Jan Šeda, Kostelec nad Orlicí
Materiál: bronz
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Čepec nízký. Na čelní straně
znak obce Vepříkov (v horní polovině kanec – zleva, v dolní 
polovině doleva obrácený pluh s koly). Níže v oválu nápis:
L P 2016
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Elektromagnetické kladivo.

Datace: 2017
Výrobce: Josef Tkadlec ml., Halenkov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 33,5 cm, hl. 24 cm, tl. věnce 2 cm
Hlavní tón: d3
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VeseliCe

Veselý žĎÁr

ZvoničKa

KaPLe

Popis: Koruna s šesti uchy (s čelními hranami prožlabenými), uspořádaný-
mi na půdorysu hvězdy. Při horním okraji rozvilinový ornament, sevřený 
vnějším oblounkem a vnitřní ostrou linkou. Pod tím na boku nápis 
v 4 řádcích (první řádek větším, třetí řádek jiným typem písma, s dříky
vybíhajícími do hrotu; místo teček v dataci  kosočtverečné hlavy hřebu):
KE CTI A CHVÁLE PANNY MARIE
VĚNUJÍ OBČANÉ VESELÉ A SEDLETÍNA
A  D 
2017
Na protější straně nápis (uvozený  kosočtverečnými hlavami hřebů):
 JOSEF TKADLEC 
Pod ním reliéf Zvěstování: sedící Panna Maria s knihou na kolenou, vlevo 
poklekající anděl, mezi jejich hlavami holubice Ducha svatého. Za zády 
Marie naznačena architektura. Pod křídly anděla značka výtvarníka 
(nepravidelně obdélný terčík s písmeny VJ). Nad dolním okrajem oblounek a ostrá linka nad ním.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Zvon

Zvon

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ V)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 26 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna sloupková (čep). Sloupek okrouhlý, mírně zploštělý. 
Na horním okraji odsazení. Boky šikmé, strmé. Nad věncem odsazení. 
Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. 
(Rudolf Manoušek st.), Brno-Husovice
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Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK A SPOL. V BRNĚ.
Pod ním akant oplétaný kolem stonku tvořeného dvojlinkou. Na boku
nápis:
SV. VÁCLAV L. P. 1946
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

VesteCKÁ 
lhOtKA

VĚž

ZvoničKa

KaPLe sv. Jana 
nePoMucKÉHo

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji odsazení.
Nad věncem obloun. Kolem dolního okraje hladká obruba nabíhají-
cí zvlněním.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Zvon

Zvon

Datace: 1890
Výrobce: Albert Samassa, Ljubljana (Slovinsko)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 50,5 cm, hl. 36 cm, tl. věnce 3,5 cm
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VilÉMOV
 evangeLicKý KosteL

Zvon

Hlavní tón: g2
Popis: Koruna s šesti nezdobenými uchy (horní část horizontální, 
pravoúhle se lomí, dolní část oblouková s patkami), uspořádanými 
na půdorysu hvězdy. Na horním okraji pás stylizovaných srdčitých 
listů, dole zatočených ve voluty, pod ním linka a zavěšené festony
s pentlemi. Na čelní straně sv. Václav s praporcem v pravici, levice 
přidržuje štít s orlicí, pod nohama římsa. Na protější straně kartuše 
s nápisem v 2 řádcích (první řádek o něco větším písmem):
ALBERT SAMASSA
LABACI.
[Albert Samassa v Lublani]
Pod tím výrobní číslo:
No 1946.
Věnec oddělen ornamentem (proplétající se pásky se zvýrazněným 
vnějším okrajem, který obtáčí střední kuličky) sevřeným linkami. Nad dolním okrajem na čelní straně 
v linkách nápis:
SVATÝ VÁCLAVE ORODUJ ZA NÁS! L. P. 1890.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1935
Výrobce: Richard Herold, Chomutov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 66 cm, celk. výš. 65,5 cm, hl. 49 cm, tl. věnce 4,6 cm
Hlavní tón: dis2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji linka, zavěšené
rokajové kartuše. Na boku nad polovinou výšky nápis v 5 řádcích 
(první řádek větším písmem):
OSVOBOZENÍ
1781 1918
JEŽÍŠ ŘEKL: „JESTLIŽE VÁS
SYN /BOŽÍ/ VYSVOBODÍ,
PRÁVĚ SVOBODNÍ BUDETE.“ JAN 8, 36.
Na protější straně (níže) nápis v 3 řádcích:
NA PAMÁTKU 50 LETÉHO TRVÁNÍ CÍRKVE KRISTOVY VE VILÉMOVĚ,
V ROCE 85. NAROZENIN T. G. MASARYKA, ZA FARÁŘE JANA K. SMETANY
POŘÍDILI VĚRNÍ PÁNĚ ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANG. VE VILÉMOVĚ.
Na bocích tenké linky, podle nichž nápisy sestavovány. Nad oblinou
věnce shora linka a zdola dvojice linek, na straně pod třířádkovým 
nápisem vložen nápis:
ULIL R. HEROLD, V CHOMUTOVĚ 1935.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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VilÉMOV

VilÉMOV

RaDnice

MÍstnÍ část KLášteR,
KosteL sv. vácLava

Zvon

Zvon

Datace: 1586
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 57,5 cm, hl. 32,8 cm, tl. věnce 4,5 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Hodinový cimbál zvonovitého tvaru. Koruna s dvěma (?) 
uchy. Od středního sloupku vybíhají čtyři (?) žebérka. Kolem stupínek. Na čepci linka. Nahoře 
ve dvojicích linek nápis kapitálou:
DOMINVS ANDREAS KIELMAN M D L X X X V I
[Pan Ondřej Kielman 1586]
Generál Andreas Kielman von Kielmansegg (zemř. 1590) byl nejvyšším zbrojmistrem a dvorským
válečným radou Rudolfa II.
Věnec oddělen trojicí linek. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen v hodinové věži radnice. Odbíjení hodin dvěma kladivy (do stěny a do věnce).

Datace: 3. čtvrť 16. století
Výrobce: zvonařská dílna Klabalů, Kutná Hora
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 76,5 cm, hl. 50 cm, tl. věnce 5,6 cm
Hlavní tón: cis2
Popis: Koruna s šesti uchy (lomenými, s patkami, čelní hrany 
okoseny), uspořádanými na půdorysu kříže. Mezi uchy čtyři 
žebérka. Nahoře ve dvojicích linek nápis gotickou minuskulou 
(začíná  pětičetnou rozetkou):
 tento zwon ktomu gest vdye lan aby wyedyely kdy gse na
slowo bozy schazety
[Tento zvon k tomu jest udělán, aby věděli, kdy jse na slovo
Boží scházeti]
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Zvon

HoDinový ciMBáL většÍ

HoDinový ciMBáL MenšÍ

Věnec oddělen dvojicí linek. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zvon připsán klabalovské dílně na základě doby vzniku, formuláře
nápisu, shody písma a celkového ztvárnění.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.

Datace: 1923
Výrobce: Rudolf Perner st., České Budějovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 40–40,2 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji linka, zavěšené 
kružby s kytkami. Na čelní straně polopostava korunované Madony 
s Ježíškem na levé ruce. Pod reliéfem nápis:
ZDRÁVAS MARIA
Na protější straně (pod polovinou výšky) obdélná kartuše s textem: 
Rudolf Perner / Č. Budějovice.
Pod ní nápis:
L. P. 1923.
Věnec oddělen linkou. Nad dolním okrajem linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
Zvon v lucerně věže.

Datace: 1918–1920
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 50 cm, tl. stěny 2,2 cm
Hlavní tón: a2
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Dolní část se
svislou stěnou. Kolem dolního okraje hladká obruba, výše 
obloun.
Zavěšen v lucerně věže vedle menšího hodinového cimbálu.

Datace: 1918–1920
Výrobce: neznámý
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 40 cm, tl. stěny 2 cm
Hlavní tón: f3
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Dolní část se
svislou stěnou. Kolem dolního okraje hladká obruba,
výše obloun.
Zavěšen v lucerně věže vedle většího hodinového 
cimbálu.
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Zvon sanKtusnÍK

Zvon

Datace: 1923
Výrobce: Rudolf Perner st., České Budějovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 33,5 cm, celk. výš. 32 cm, 
hl. 24,5 cm, tl. věnce 2,2 cm
Hlavní tón: d4
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním 
okraji linka, zavěšené kružby s kytkami. Na boku 
Ukřižovaný. Na protější straně nápis v 3 řádcích:
NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO
SMILUJ SE NAD NÁMI
A NAD DUŠEMI V OČISTCI.
Pod ním zvonařská značka: oblouková stuha s rozdvojenými konci s textem: RUDOLF PERNER / Č. BUDĚJOVICE.
Pod ní nápis:
L. P. 1923.
Věnec oddělen linkou. Nad dolním okrajem linka.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.
Zvon v sanktusové vížce.

VilÉMOVeC
ZvoničKa

Datace: 1927
Výrobce: Buřil a Riss (Antonín Buřil a Jindřich Riss), Hradec
Králové-Kukleny
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 33 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis 
(začíná  křížem):
 ULIL BUŘIL A RISS V KUKLENÁCH L. P. 1927.
Pod ním střídavě zavěšený akant a rozvilina. Níže linka 
a pod ní na boku nápis:
KU CTI SV. VÁCLAVA Ř. K. OBČANÉ VILÍMOVŠTÍ.
Věnec oddělen linkou (linkami).
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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Zvon

Zvon

VilÉMOViCe

VÍsKA

ZvoničKa

HasičsKá ZBRoJnice

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
napojení. Nad věncem obloun. Kolem dolního okraje hladká
obruba nabíhající zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 35,5 cm, hl. 27,5 cm, tl. věnce 2,5 cm
Hlavní tón: g3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
napojení. Věnec oddělen oblounem. Kolem dolního okraje 
hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Pohon rotačním elektro-
motorem.
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Datace: 1928
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.),
Brno-Husovice
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 33,7 cm, celk. výš. 34,5 cm, hl. 24 cm, 
tl. věnce 2,2–2,3 cm
Hlavní tón: d3
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO
Zavěšený opakující se rostlinný motiv s kartuší. Nad profilací
oddělující věnec nápis:
PAMÁTKA SVOBODY 28–10 1918
Věnec oddělen třemi linkami (stupínky). Nad dolním okrajem
obloun.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

VlKANOV

VOliChOV

ZvoničKa

KaPLe

Zvon

Zvon
Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ V)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 26 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna sloupková (čep). Sloupek okrouhlý, mírně zploštělý. 
Na horním okraji odsazení. Boky šikmé, strmé. Nad věncem odsazení. 
Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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VrbiCe

VrbKA

KaPLe

ZvoničKa

Zvon

Zvon

Datace: 1. čtvrť 20. století
Výrobce: neznámý (typ V)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 26 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna sloupková (čep). Sloupek okrouhlý, 
mírně zploštělý. Na horním okraji odsazení. Boky 
šikmé, strmé. Nad věncem odsazení. Kolem dolního 
okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1948
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 30–32 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Na boku nápis v 2 řádcích:
VĚNOVALI OBČANÉ OBCE VRBKY.
L. P. 1948.
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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VYsOKÁ

zAhÁjÍ

DŮM čP. 16

ZvoničKa

Zvon

Zvon

Datace: 1946
Výrobce: Rudolf Perner, národní správa, České Budějovice-Suché
Vrbné
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nad věncem zvonařská 
značka, používaná znárodněným Pernerovým zvonařstvím 
v období 1946–1952 (do kruhu vepsaný stylizovaný zvon
ve věži). Pod ní nápis v 2 řádcích:
L. P.
1946
Na protější straně nápis do hloubky nápis v 2 řádcích:
SV. VÁCLAV L. P. 1946
NOVOOSÍDLENCI
Věnec oddělen dvojicí linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji 
odsazení. Věnec oddělen oblounem. Kolem dolního okraje 
hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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zAhrÁDKA

zÁlesÍ

KosteL sv. vÍta

ZvoničKa

Zvon

Zvon

Datace: 2019
Výrobce: Petr Rudolf Manoušek a Joost Eijsbouts, Asten (Nizozemí)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 69 cm, celk. výš. 66 cm, hl. 53,2 cm, tl. věnce 5 cm, 
hm. 198 kg
Hlavní tón: d2
Popis: Koruna s šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže. 
Při horním okraji pás z lipových listů. V přerušení na čelní straně 
nápis:
JOSEF
Na boku v polovině výšky reliéf: pohled na Zahrádku s kostelem,
v orámování z větví. Na protější straně nápis v 4 řádcích:
RODÁCI A PŘÁTELÉ
NA PAMĚŤ 800. VÝROČÍ
ZAHRÁDKY A P. TOUFARA
L. P. 2019
Nad přechodem ve věnec zvonařská značka rodiny Manouškovy: nad sebou zvon, klíč, květina. Po stranách
nápis:
MANOUŠEK --- EIJSBOUTS
(pod květinou) ASTEN
Věnec oddělen pěti linkami, prostřední výraznější.
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon rotačním elektromotorem.

Datace: 1942–1944
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. cca 26 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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zÁViDKOViCe

zbOžÍ

KaPLe

KaPLe

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 25 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nahoře napojení. 
Nad věncem obloun. Kolem dolního okraje hladká obruba 
nabíhající zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: Rudolf Manoušek a spol. (Rudolf Manoušek st.), 
Brno-Husovice
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 37 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Na horním okraji do hloubky 
nápis:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO.
Pro nepřístupnost zvonu není jisté, zda se na něm nachází rok 
zhotovení.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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zbOžiCe

zDeslAViCe
zbOžÍ

ZvoničKa

KaPLe

Zvon

Zvon

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

Datace: 1948
Výrobce: Rudolf Manoušek ml., Česká u Brna
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 40 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Nahoře v linkách nápis:
ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Pod tím akant oplétaný kolem stonku tvořeného dvojlinkou.
Na boku nápis v 3 řádcích:
MATCE BOŽÍ
VĚNOVALI OBČANÉ ZDESLAVIC
L. P. 1948
Věnec oddělen linkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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zDislAViCe

zhOŘ

KaPLe

ZvoničKa

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 30 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Nad věncem
obloun. Kolem dolního okraje hladká obruba nabíhající 
zvlněním. 
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Zvon

Zvon

Datace: 1887
Výrobce: neznámý
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 37 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna válcová. Nahoře pás hrubého 
rozvilinového ornamentu. Na boku reliéf Panny 
Marie stojící na oblaku. Na protější straně nápis
v 2 řádcích:
VĚNOVALI OBCI SCHOŘOVSKÉ
MANŽELÉ FANTOVI 1887.
Věnec oddělen oblounem sevřeným linkami. 
Nad dolním okrajem linka ovíjená větévkou.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.
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zVĚstOViCe

zVĚstOViCe

KaPLe

oBecnÍ ÚŘaD

Zvon

Zvon

Datace: 1914
Výrobce: Arnošt Diepold, Praha-Staré Město
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 27 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna s čtyřmi nezdobenými uchy uspořádanými
na půdorysu kříže. Na horním okraji mezi oblouny 
ornament: kvítky v kruzích. Na boku nápis v 2 řádcích:
ULIL ARNOŠT DIEPOLD
V PRAZE L. P. 1914.
Věnec oddělen třemi linkami.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Kolem dolního
okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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zVONĚjOV

žDÁNiCe

DŮM čP. 55

ZvoničKa

Zvon

Zvon

Datace: 1920
Výrobce: Oktáv Winter, Broumov
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 28 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna válcová (sokl kruhového půdorysu, 
zužující se). Nahoře v linkách nápis:
GEWIDMET VON JOHANN UND […] LUTZ 1920.
[Věnován Janem a (…) Lutzovými 1920]
Na boku reliéf korunované Madony s Ježíškem na pravé 
ruce (zasahuje do spodní linky nápisové pásky). 
Na protější straně tvarovaný štítek s nápisem v 4 řádcích 
(v posledním řádku výrobní číslo zvonu):
1920
OCTAV WINTER
BRAUNAU i BÖHM
556
[1920 Oktáv Winter v Broumově v Čechách. 556]
Věnec oddělen linkou. Nad dolním okrajem linka.
Pro nepřístupnost nemohl být zvon blíže zdokumentován.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ III)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 40 cm
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zVONĚjOV

žDÍreC

žDÍreC NAD 
DOubrAVOu

ZvoničKa

KŮLna u DoMu čP. 480

Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním
okraji odsazení. Kolem dolního okraje zvlněním se
zvedající hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ I)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 29,5 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji
odsazení. Nad věncem obloun. Kolem dolního okraje 
zvlněním nabíhající hladká obruba.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ III)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. 40 cm, tl. věnce 2 cm
Hlavní tón: dis3
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na protilehlých stranách
korpus Krista. Kolem dolního okraje hladká obruba nabíhající 
zvlněním.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.
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žebrÁKOV

železNÉ hOrKY

KaPLe

KaPLe

Zvon

Zvon

Datace: 1918–1920
Výrobce: slévárna Jana Pujmana, Nové Ransko (typ II)
Materiál: ocel
Rozměry: prům. cca 35 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna v podobě plochého čepu. Na horním okraji napojení.
Věnec oddělen oblounem. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen na dubové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1994 
Výrobce: rodina Dytrychova, Brodek u Přerova
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. cca 37 cm
Hlavní tón: neměřen
Popis: Koruna kruhová (talířová). Při horním okraji dvojlinka,
zavěšený akant. Na boku polopostava Madony s Ježíškem na levé 
ruce. Na protější straně Ukřižovaný. Nalevo od něj zvonařská 
značka: obdélná plaketa s nápisem v 6 řádcích (iniciály spoluza-
kladatelky dílny větší, zde tučně): ULILA / RO / DINA / DYT / RY / 
CHOVA. Níže zavěšena snítka túje. Na věnci nápis (jako dělicí 
znaménka užity  tečky na střední linii):
 K ÚCTĚ PANNY MARIE  POŘÍZEN LESNÍM DRUŽSTVEM ŽELEZNÉ
HORKY L  P  1994
Zavěšen na dubové hlavě. Pohon lineárním motorem.
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žižKOVO POle
KosteL sv. MicHaeLa aRcHanDěLa

Zvon

HoDinový ciMBáL většÍ

Datace: přelom 15. a 16. století
Výrobce: Jiří, Havlíčkův Brod (Georgius de Broda Teutonica)
Materiál: zvonovina
Rozměry: prům. 56,5 cm, hl. 43,5 cm, tl. věnce 4,7 cm
Hlavní tón: fis2
Popis: Koruna s šesti uchy zdobenými dolů otevřeným 
pletencem a uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře 
ve dvojicích linek nápis gotickou minuskulou, dokončený 
dvěma literami volně v 2. řádku (začíná  znaménkem 
tvořeným fragmentem litery; druhá polovina nápisu jako
scriptura continua; zkrácená slova rozepsána v závorkách):
1 |  campana ista fvsa est ad lavde(m) sancti michaelis
erp me georgiv(m) de broda tevtvnic
2 | ka
[Tento zvon byl k chvále svatého Michaela ulit mnou, Jiřím z Německého Brodu]
Na boku pod začátkem nápisu reliéf sv. Jana Evangelisty, při jeho levém rameni k figuře doplněn jako atribut
velký kalich (mající výšku více, než je polovina výšky postavy světce). Na protější straně sv. Vojtěch (biskup 
s mitrou, berlou v pravici, levicí žehná). Věnec oddělen dvojicí linek. Nad dolním okrajem dvojice linek.
Zavěšen na rovné ocelové hlavě. Ruční zvonění.

Datace: 1919–1922
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 50 cm, výš. 17 cm, hl. 14,5 cm, tl. stěny 3 cm
Hlavní tón: gis2
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Kolem dolního okraje
hladká obruba.
Zavěšen ve věži vedle menšího hodinového cimbálu.

HoDinový ciMBáL MenšÍ

Datace: 1919–1922
Výrobce: neznámý
Materiál: zinek
Rozměry: prům. 42,5 cm, výš. 14 cm, hl. 12 cm, tl. stěny 2,2 cm
Hlavní tón: h2
Popis: Hodinový cimbál mísovitého tvaru. Kolem dolního okraje hladká obruba.
Zavěšen ve věži vedle většího hodinového cimbálu.
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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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