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Katalog nazvaný „Srdce a zvon“ je doprovodným materiálem ke stejnojmenné výstavě, kterou v roce 2022 

připravilo Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Výstava je jedním 

z výstupů projektu „Kampanologické památky Vysočiny“, který finančně podpořilo Ministerstvo kultury 

v rámci programu NAKI II (č. projektu DG18P02OVV056).

Výstava přibližuje dějiny zvonařské výroby, technologii výroby zvonů, způsob jejich dokumentace a vybrané 

dochované kampanologické památky se zaměřením na oblast okresů Jihlava, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův 

Brod, které byly při realizaci výzkumného projektu dokumentovány. Vzhledem k tomu, že zvonaři své řemeslo 

provozovali společně s cínařskou výrobou, jsou součástí výstavního korpusu rovněž ukázky cínařské práce. 

Katalog je rozdělen do tří částí. V prvním oddílu jsou představeny fotografické reprodukce výstavních 

předmětů společně s jejich textovým popisem. Druhý oddíl představují texty výstavních panelů s obrazovým 

doprovodem. V případě některých panelů využili autoři možnosti tištěného katalogu a texty rozpracovali 

do podoby studií anebo materiálů, které jsou společně s dalšími původními studiemi obsahem třetího oddílu 

výstavního katalogu. V této třetí části katalogu jsou prezentovány odborné kampanologické texty 

– jedná se o výsledky výzkumů, které byly prováděny v rámci řešeného projektu a které sloužily jako odborný 

podklad pro přípravu vlastní výstavy či ji s využitím prostoru, jenž katalog výstavy nabízí, doplňují, a to 

s hloubkou záběru, kterou by jinak běžný rozsah výstavních panelů nemohl poskytnout.

Výstava je připravena jako putovní, podle konkrétních podmínek budou v místě instalace vystaveny buď 

všechny, nebo jen vybrané textové části a předměty. Katalog výstavy tedy představuje výstavu v její kompletní 

(nejširší) variantě.

Název výstavy je zvolen záměrně dvojznačně: srdce a zvon tvoří nedělitelný celek, jedna část bez druhé není 

funkční. Zároveň chceme tímto slovním spojením zdůraznit, že zvon, jeho zvuk a symbolika pro lidi vždy byl, 

je i bude „srdeční“ záležitostí: zvonění provází lidi v nejvýznamnějších okamžicích života jedince i celé 

společnosti, sděluje zprávy radostné i tragické, vždy ale významné.

Poděkování za poskytnutí výstavních předmětů a spolupráci i pomoc při tvorbě výstavy patří zejména: 

Michalu Daňovi, Martině Doležalové, Jaroslavu Havlíčkovi, Mgr. Sylvě Holendové, Jiřímu Kejvalovi, Janě 

Kosové, ak. mal. Martinu Kosovi, Ingrid Kotenové, Mgr. Radku Lungovi, Ing. Jaroslavu Martínkovi, Mgr. Petru 

Váchovi, Viktorii Vantuchové, Michalu Votrubovi, Muzeu Vysočiny Pelhřimov, p. o., obci Hojkov. 

Za provedení odborné recenze děkujeme RNDr. Mgr. Františku Johnovi, Ph.D.

Poděkování autorů výstavy a katalogu patří organizacím a osobám, jež laskavě poskytly fotografie 

a obrazové reprodukce. Je to především Archiv Muzea dr. A. Hrdličky v Humpolci, Archiv Národního muzea, 

Archiv Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou, Archiv Žďárských strojíren a sléváren, Horácké 

muzeum v Novém Městě na Moravě, Institut for Material Culture - University of Salzburg, Kunsthistorisches 

Museum Wien, Město Jihlava, Moravský zemský archiv v Brně, Muzeum Vysočiny Jihlava, Národní archiv 

v Praze, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Státní okresní archiv Jihlava; Peter Böttcher, Kamila 

Dvořáková, Radim Gonda, Petr Janda, Jiří Juřička, Dana Kellerová, Pavla Leitkepová, Radek Lunga, 

Karel Malý, Stanislav Mikule, Georg Müller, Filip Plašil, Rudolf Schebesta, Juraj Spiritza, Marek Szczepanek, 

Petr Vácha, Michal Votruba, Peter Weidemann.

Poděkování za poskytnutí výstavních předmětů a spolupráci i 

pomoc při tvorbě výstavy patří zejména: Michalu Daňovi, 

Martině Doležalové, Jaroslavu Havlíčkovi, Mgr. Sylvě 

Holendové, Jiřímu Kejvalovi, Janě Kosové, ak. mal. Martinu 

Kosovi, Ingrid Kotenové, Mgr. Radku Lungovi, Ing. Jaroslavu 

Martínkovi, Mgr. Petru Váchovi, Viktorii Vantuchové, Michalu 

Votrubovi, Muzeu Vysočiny Pelhřimov, p. o., obci Hojkov. Za 

provedení odborné recenze děkujeme RNDr. Mgr. Františku 

Johnovi, Ph.D.

Poděkování autorů výstavy a katalogu patří organizacím a 

osobám, jež laskavě poskytly fotografie a obrazové 

reprodukce. Je to především Archiv Muzea dr. A. Hrdličky v 

Humpolci, Archiv Národního muzea, Archiv Regionálního 

muzea města Žďáru nad Sázavou, Archiv Žďárských strojíren a 

sléváren, Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě, Institut 

for Material Culture - University of Salzburg, Kunsthistorisches 

Museum Wien, Město Jihlava, Moravský zemský archiv v Brně, 

Muzeum Vysočiny Jihlava, Národní archiv v Praze, 

Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Státní okresní archiv 

Jihlava;

Peter Böttcher, Kamila Dvořáková, Radim Gonda, Petr Janda, 

Jiří Juřička, Dana Kellerová, Pavla Leitkepová, Radek Lunga, 

Karel Malý, Stanislav Mikule, Georg Müller, Filip Plašil, Rudolf 

Schebesta, Juraj Spiritza, Marek Szczepanek, Petr Vácha, 

Michal Votruba, Peter Weidemann.

ÚVOD
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Vzorek čisté mědi pro přípravu zvonoviny
Soukromá sbírka Michala Votruby

Sádrová negativní forma pro odlévání voskových 
písmena číslic určených k výzdobě zvonu 
Rozměry: š. 26 cm, v. 18 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby

Voskové polotovary koruny zvonu 
pro výrobu formy zvonu
Soukromá sbírka Michala Votruby

Šablona pro výrobu zvonu, určena pro zvon 
o hmotnosti 410 kg, s hlavním tónem b1
Rozměry: d. 110 cm, d. profilu 97,5 cm 

Soukromá sbírka Michala Votruby

Šablona pro výrobu zvonu
Rozměry: d. 60,6 cm, d. profilu 46 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby

Vzorek čistého cínu 
pro přípravu zvonoviny
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

Slitek zvonoviny z lití zvonu 27. 11. 2021, 
poměr kovů: 22% Sn, 78% Cu
Soukromá sbírka Michala Votruby

1.1 VÝROBA ZVONU
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Šablona pro výrobu zvonu
Rozměry: d. 47,6 cm, d. profilu 32 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby

Model zachycuje fázi výroby tzv. falešného 
hliněného zvonu na dříve vytvořeném 
hliněném jádru zvonové formy
Rozměr: v. 66,5 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby

Model dokončené hliněné formy zvonu, 
fáze výroby zvonu před nalitím 
roztavené zvonoviny
Rozměr: v. 42 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby

Zlomky hliněné formy po odlití zvonu
Soukromá sbírka Michala Votruby

Model s vytvořeným 
tzv. falešným zvonem 
Rozměr: v. 40 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby Model voskového zvonu, na nějž jsou 
nanášeny voskové ornamenty a nápisy 

Rozměr: v. 38 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby

Šablona pro výrobu zvonu
Rozměry: d. 36,9, d. profilu 23,7 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby

Šablona pro výrobu zvonu
Rozměry: d. 53 cm, d. profilu 34,7 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby

1.2 ZVONKY A ZVONY

10
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Zvonek z kostela sv. Jakuba 
v Jihlavě. 
Na zvonku vyryt letopočet, kalich 

s hostií, dvě vinné révy, ve věnci 

Beránek Boží (Agnus Dei). 

Zvonek pravděpodobně 

používán při mši.

Výrobce: neznámý

Datace: 1750 

Rozměry: prům. 10,1 cm, v. 8 cm

Muzeum Vysočiny Jihlava, 
inv. č. Ji-16/170

Kostelní zvonek
Výrobce: neznámý

Datace: nedatováno

Rozměry: prům. 8,5 cm, v. 8 cm

Muzeum Vysočiny Jihlava, 
inv. č. Ji-16/171

Zvoneček
Výrobce: neznámý

Datace: nedatováno

Rozměry: prům. 4,4 cm, v. 6 cm

Muzeum Vysočiny Jihlava, 
inv. č. Ji-16/172

Velikonoční řehtačka. 
Původně řehtačky sloužily ke svolávání 

k bohoslužbám od Zeleného čtvrtku do Bílé 

soboty, kdy nahrazují zvony, které v této době 

nejsou používány.

Výrobce: František Šindelář

Datace: 70. léta 20. století

Rozměr: d. 19 cm, prům. kolečka 4,7 cm

Muzeum Vysočiny Jihlava, inv. č. Ji-32/A/469

Velikonoční klapačka má 

totožné využití jako řehtačka.

Výrobce: neznámý

Datace: 20. století

Rozměr: v. 22 cm, š 16,5 cm

Muzeum Vysočiny Jihlava, 
inv. č. Ji-32/A/477

Školní zvon z bývalého jezuitského gymnázia 
v Telči, zrušeného roku 1774. Do muzea darován 

roku 1916 telčskou zemskou vyšší reálnou školou. 

Na zvonu nápis: AUDITE PVLSVM ANNO 1699

[Slyšte zvonění. Roku 1699].

Výrobce: Kristián Joachim st. z Jihlavy

Datace: 1699

Rozměry: prům. 25,3 cm, celk. výš. 26,6 cm

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., pobočka Telč, 
inv. č. Te-10/D/38

Poplašný zvon umístěný původně 
v dnes již zbořené Špitálské bráně 

v Jihlavě. Do muzejních sbírek darován 

městem 1897. Na zvonu nápis: 1727 SBITL 

DOR [1727. Špitálská brána].

Výrobce: neznámý, snad jihlavský kovolitec (?)

Datace: 1727

Rozměry: prům. 22,5 cm, celk. v. 25,5 cm

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., 
inv. č. Ji-10/A/283

1.2 ZVONKY A ZVONY
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Poplašný zvon umístěný původně 
v jediné zachované bráně Matky boží 
v Jihlavě. 
Na zvonu nápis: 1727 FRAV DO[R] [1727. 

Brána Matky Boží].

Výrobce: neznámý, snad jihlavský kovolitec (?)

Datace: 1727

Rozměry: prům. 23,9 cm, celk. v. 23 cm.

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., 
inv. č. Ji-10/A/284 

Poplašný zvon umístěný původně v dnes již zbořené 
Brtnické bráně v Jihlavě. 
Na zvonu nápis: 1727 PIRNIT DOR 

[1727. Brtnická brána].

Výrobce neznámý, snad jihlavský kovolitec (?)

Datace: 1727

Rozměry: prům. 18,3 cm, 

celk. v. 23,5 cm

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., 
inv. č. Ji-10/A/285

Barokní cimbál pocházející 
z neurčené lokality v Praze. 
Výrobce: neznámý

Datace: 2. pol. 18. století

Rozměry: prům. 60 cm, celk. v. 36 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby

Barokní zvon z blíže neurčené 
lokality. Na zvonu iniciály jména 

zvonaře IKS a datace a reliéf Jana 

Nepomuckého. Na opačné straně 

na boku zvonu reliéf sv. Antonína 

Paduánského vyobrazeného 

ve františkánském hábitu, 

s lilií jako atributem čistoty, 

a s malým Ježíškem. 

Zpodobnění upomíná 

na zjevení, kdy sv. Antonín 

rozmlouval s Ježíšem, 

a na Antonínovu úctu k němu.

Výrobce: Jan Kristián Schunke z Prahy 

Datace: 1777 

Stav a rozměry: puklý, prům. 31 cm, 

celk. v. – 26 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby

Železný zvon pocházející z mlýnu Drdáku (Chadimova mlýna) u obce Doupě 

(katastr Řídelov) na Telečsku. Podle pověsti svolával k reformačním shromážděním místních 

evangelíků. Poté, co mlýn vyhořel, mlynář Jan Chadim daroval zvon do nově postavené 

věže evangelického kostela v Horních Dubenkách (1857), kde zvonil až do roku 1893, 

kdy ho nahradil zvon bronzový. Roku 1904 byl jako dar předán do muzejních sbírek.

Výrobce: neznámý

Datace: 2. pol. 18. století 

Rozměry: prům. 40,2 cm, celk. v. 37,4 cm. 

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., pobočka Telč, inv. č. Te-10/D/32

Zvonek ze zasedací síně jihlavské radnice, kde sloužil 

o roku 1904, kdy byl darován muzeu. Na plášti volně 

trsy listů, mauresková ornamentika s květy a plody 

(provedeno do hloubky cizelováním). 

Dole po obvodu ornamentální pásek s kaligrafickými 

arabskými nápisy (ve stylu nastaʼlīq), doplněný 

malovanými linkami (modrošedou barvou) a nahoře 

páskem stylizovaných rozkvétajících rostlin.

Výrobce: íránská práce

Datace:  2. pol. 19. století 

(doba dynastie Kádžárovců) 

Rozměry: prům. 18,6 cm, celk. v. 18,8 cm

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., inv. č. Ji-10/A/282

1.2 ZVONKY A ZVONY



13

Zvon z kaple P. Marie Bolestné 
v obci Kámen na Pelhřimovsku
Výrobce: neznámý 

Datace: 2. pol. 19. století

Rozměry: prům. 21,9 cm, celk. v. 21

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o., pobočka hrad Kámen

Zinkový zvon ze zaniklé zvoničky 
v obci Vysoká (okr. Jihlava). 
Ukázka náhražkové výroby z méně hodnotného kovu zvonů 

za okupace jako náhrada ztrát z rekvírování pro válečné účely.

Výrobce: neznámý

Datace: 1942–1944

Rozměry: prům. 40,5 cm, celk. v. 32,2 cm

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., inv. č. Ji-10/A/313

Zinkový zvon z obce Útěšov, 
místní části města Bavorov (okr. Strakonice)
Výrobce: neznámý 

Datace: 1944

Rozměry: prům. 29,5 cm, celk. v. 30,5 cm

Soukromá sbírka

Zinkový zvon z kaple Nanebevzetí Panny Marie 
v obci Hojkov (okr. Jihlava)
Po druhé světové válce nahradil rekvírovaný zvon. 

V roce 2019 obec pořídila nový zvon a stávající byl 

věnován Muzeu Vysočiny Jihlava.

Výrobce: neznámý

Datace: nedatováno

Rozměry: prům. 29,8 cm, celk. v. 29,5 cm

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., přír. č. Ji-82/2021

1.2 ZVONKY A ZVONY
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1.3 SRDCE ZVONU

Srdce zvonu
Rozměr: 63 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby

Srdce zvonu
Rozměr: 42,3 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby

Srdce zvonu
Rozměr: 28 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby

Srdce zvonu
Na rozdíl od většiny srdcí, která jsou kovaná, 

toto srdce je litinové.

Rozměr: 29,5 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby

Srdce zvonu
Rozměr: 36,8 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby

Srdce zvonu
Rozměr: 44,5 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby

Srdce zvonu
Rozměr: 32,7 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby

Srdce zvonu
Rozměr: 24,5 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby

Srdce zvonu
Rozměr: 29,5 cm
Soukromá sbírka Michala Votruby
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1.4 ZÁVESY (HLAVY) ZVONU

Závěs pro Pernerův zvon pocházející 
z obce Lékařova Lhota
Datace: pol. 19. století

Rozměry: d. 50,5 cm, v. 19 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby

Závěs zvonu ze Sázavského kláštera
Datace: pol. 18. století

Rozměry: d. 55 cm, v. 22 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby

Závěs zvonu z obce Skalice u Soběslavi, 
jehož výrobcem byl zvonař Jan Pricquey
Datace: 1663

Rozměry: d. 82,5 cm, v. 33,3 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby

Závěs zvonu vyrobeného Františkem Antonínem 
Frankem, pochází z obce Útěchovičky na 
Pelhřimovsku
Datace: 2. pol. 18. století

Rozměry: d. 52,5 cm, v. 19 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby

Litinový závěs zvonu montovaný Richardem Heroldem 
z Chomutova, druhotně použitý ve Skalici u Soběslavi
Datace: 20. léta 20. století

Rozměry: d. 48,5 cm, v. 7 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby

Závěs zvonu z obce Kostelní Radouň 
u Jindřichova Hradce 
Datace: přelom 15. a 16. století

Rozměry: d. 47 cm, v. 21,5 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby

Závěs zvonu z obce Hamr 
u Veselí nad Lužnicí
Datace: 1584

Rozměry: d. 48 cm, v. 22 cm

Soukromá sbírka Michala Votruby
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Talíř z dílny jihlavského cínaře 
Vincence Rackla
Datace: poslední třetina 18. století

Rozměr: prům. 29,3 cm

Muzeum Vysočiny Jihlava, inv. č. Ji-4/A/51

Konvička
Datace: přelom 18. a 19. století

Rozměr: š. 14 cm, v. 23,5 cm

Muzeum Vysočiny Jihlava, inv. č. Ji-4/A/85

Konvička
Datace: poč. 19. století

Rozměr: š. 14 cm, v. 18 cm

Muzeum Vysočiny Jihlava, inv. č. Ji-4/A/55a,b

Konvička
Datace: nedatováno

Rozměr: š. 9 cm, v. 12,8 cm

Muzeum Vysočiny Jihlava, inv. č. Ji-4/A/29

Cukřenka s dekorem 
v empírovém stylu
Datace: 1. pol. 19. století

Rozměr: š. 10,5 cm, v. 12 cm

Muzeum Vysočiny Jihlava, inv. č. Ji-4/A/76a,b

Polévková terina
Datace: 1. pol. 19. století

Rozměr: š. 28 cm, v. 25 cm

Muzeum Vysočiny Jihlava, inv. č. Ji-4/A/53a,b

1.5 CÍNOVÉ NÁDOBÍ
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Cukřenka
Datace: poč. 19. století

Rozměr: š. 8,9 cm, v. 12,7 cm

Muzeum Vysočiny Jihlava, inv. č. Ji-4/A/59a,b

Slánka
Datace: poč. 19. století

Rozměry: š. 7,5 cm, v. 6,5 cm

Muzeum Vysočiny Jihlava, inv. č. Ji-4/A/60

Slánka
Datace: kolem r. 1820

Rozměry: š. 10,2 cm, v. 3,5 cm

Muzeum Vysočiny Jihlava, inv. č. Ji-4/A/160

Svícen
Datace: první pol. 19. století

Rozměry: v. 23,3 cm

Muzeum Vysočiny Jihlava, inv. č. Ji-4/A/119

Svícen
Datace: nedatováno

Rozměry: v. 18 cm

Muzeum Vysočiny Jihlava, inv. č. Ji-4/A/80

Svícen
Datace: první pol. 19. století

Rozměry: v. 17,3 cm

Muzeum Vysočiny Jihlava, inv. č. Ji-4/A/81a

Lžíce
Datace: nedatováno

Rozměr: d. 19 cm

Muzeum Vysočiny Jihlava, inv. č. Ji-4/A/127/7

1.5 CÍNOVÉ NÁDOBÍ
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Při dokumentaci zvonů a cimbálů byl zjišťován stav 

těchto předmětů a památek, jejich stanovišť, bylo 

prováděno jejich změření, fotografická dokumentace 

a kde to bylo možné, byla pořízena zvuková nahrávka 

a pomocí nejmodernější techniky analyzováno 

materiálové složení slitin, z nichž byly zvony či cimbály 

vyrobeny. 

Výsledky byly zaneseny do elektronické databáze 

a dále zpracovány do tištěné knižní podoby, mapy, 

vědeckých článků publikovaných v odborných časopisech 

a jsou popularizovány rovněž prostřednictvím výstavy. 

Součástí výsledků projektu je i zpracování metodologie 

dokumentace a ochrany zvonů, které představují 

nepominutelnou součást našeho historického dědictví. 

Snahou těch, kdo se na realizaci projektu podíleli, tedy 

bylo nejen zjistit, co se z historické zvonové výbavy 

zejména přes osudově ničící vlny rekvizic za první a druhé 

světové války dochovalo, ale i stanovit, jak toto 

dochované dědictví ošetřovat a chránit.

Součástí projektové práce bylo i zpracování dějin 

zvonařství, jež mělo na Vysočině svoji staletou 

tradici a jehož význam zůstává dosud dostatečně 

nedoceněn. Jde zejména o starobylou zvonařskou výrobu 

ve Velkém Meziříčí a Jihlavě či novodobé lití zvonů 

s využitím moderních technologií ve Ždárských strojírnách 

a slévárnách.

Výstava široké veřejnosti přibližuje a zpředmětňuje 

poznatky o zvonařství v obecnější rovině i v pohledu 

regionálně zaostřeném, propojuje minulost se současností 

a její autoři by rádi přispěli k rozšíření povědomí o tomto 

výjimečném uměleckém oboru.

Název výstavy je zvolen záměrně dvojznačně: srdce 

a zvon tvoří nedělitelný celek, jedna část bez druhé 

není funkční. Zároveň chceme tímto slovním spojením 

zdůraznit, že zvon, jeho zvuk a symbolika pro lidi vždy 

byl, je i bude „srdeční“ záležitostí: zvonění provází lidi 

v nejvýznamnějších okamžicích života jedince i celé 

společnosti, sděluje zprávy radostné i tragické, vždy 

ale významné.

2.1 PROJEKT KAMPANOLOGICKÉ PAMÁTKY VYSOCINY
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Zvon popisujeme odshora dolů. Horní část, za kterou je upevněn, 

se nazývá koruna. U historických zvonů je nejčastější koruna s uchy, 

zpravidla s šesti, u malých zvonů s čtyřmi. Moderní koruny s šesti 

uchy mají ucha uspořádaná do hvězdice. Koruna může mít různou 

podobu: moderní zvony mají korunu talířovou, která umožňuje 

plynulé otáčení zvonu při vytlučení. Koruna vyrůstá ze základu, 

někdy je základ posazen na základnu, která je odlišně provedena. 

Zvonový korpus, který je nositelem zvuku, má několik částí: horní 

část se nazývá čepec, část pod horním okrajem se nazývá krk 

(zde je stěna zvonu nejslabší), ten přechází v boky. Nejtlustší 

dolní část zvonu se nazývá (úhozový) věnec. Přechod ve věnec 

je místo, kde se konkávní profil stěny mění v konvexní. Na dolním 

okraji má zvon největší průměr.

Zvon je rozezníván srdcem, zavěšeným uvnitř zvonu. U historických 

zvonů je srdce zavěšeno na oku zalitém uvnitř v čepci zvonu. 

Moderní zvony mají v koruně svislý otvor pro šroub se závěsem srdce.

Srdce může mít oko pro řemen, u malých zvonů může být zavěšeno 

přehnutím horního konce. Moderní srdce mají na horním konci 

plochý úchyt, ke kterému je šrouby připevněn řemen. Některé 

zvony jsou opatřeny srdcem překlápěcím, které je zavěšeno 

na níže položené ose a nad ní má protizávaží.

Při pohyblivém zavěšení je zvon upevněn k hlavě s čepy umožňující 

kývavý pohyb. Hlava (hřídel, hlavice, jařmo) bývá dřevěná (dub) 

nebo železná (ocelová). Někdy bývá zvon zavěšen na lomené 

hřídeli. Zvon v hlavě je upevněn třmeny nebo šrouby.

(od latinského campana = zvon) je obor zabývající se zvony a hodinovými cimbály včetně širších souvislostí. Zahrnuje 

historii výroby zvonů, dokumentaci zvonů, jejich vybavení a zvonových stanovišť, zjišťuje technický stav zvonů a jejich 

vybavení, zvonových stolic, případně i závad staveb, kde jsou umístěny. Dokumentuje historii a proměny zvonového 

inventáře, užívání a další informace kulturně historické (pojmenování, vztah obyvatel ke zvonům, místní specifika). 

Zabývá se zvukovou stránkou, posuzuje zvukovou kvalitu zvonů a jejich souborů, včetně návrhů ladění nových zvonů.

Zvon je umělecko-řemeslný výrobek, ale zároveň svébytný hudební nástroj bicí, který vydává kromě tónu základního 

celou škálu dalších tónů. Zvuk závisí na velikosti a hmotnosti zvonu, jeho kvalita na žebru (profilu stěny) a na materiálu, 

ze kterého je vyroben.

Na zvonech nacházíme nápisy, reliéfy světců, erby a 

znaky, ornamenty, značky výrobců, otisky mincí, 

m e d a i l í 

a pečetí. Výzdoba má určitou kompozici (některé 

zvony ale výzdobu nemají), horizontální členění a další 

znaky, podle kterých lze autorsky určovat jejich 

výrobce.

K r o m ě  r e l i é f n í  v ý z d o b y  s e  s e t k á v á m e 

s výzdobou (zpravidla nápisy) provedenou do hloubky.

KAMPANOLOGIE

VÝZDOBA

POPIS ZVONU
Zvon historický

Zvon zavěšený na lomené hřídeli s překlápěcím srdcem. Protizávaží překlápěcího srdce zajišťuje souhlasný kyv srdce se zvonem.

Dobrnice (okr.  Havlíčkův Brod), 

kostel Všech Svatých, zvon z r. 1599. 

Příklad bohatě zdobeného renesan- 

čního zvonu.

Rovný (okr. Havlíčkův 

Brod).Použití otisků 

pečetí 

při výzdobě zvonu.

Vojnův Městec (okr. Žďár nad 

Sázavou), hodinový cimbál v 

lucerně věže kostela. Rytá 

výzdoba.

H o d í š k o v ,  k a p l e  s v .  C y r i l a 

a Metoděje, zvon z r. 1730. Nápis 

s chronogramem – zvětšená písmena 

dávají v římských číslicích letopočet.

Zvon moderní

Nákres různých typů korun zvonu

2.2 CO JE ZVON A KAMPANOLOGIE

Zvon zavěšený na lomené hřídeli s překlápěcím srdcem. 

Protizávaží překlápěcího srdce zajišťuje souhlasný kyv srdce se zvonem.
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(od latinského campana = zvon) je obor zabývající se zvony a hodinovými cimbály včetně širších souvislostí. Zahrnuje 

historii výroby zvonů, dokumentaci zvonů, jejich vybavení a zvonových stanovišť, zjišťuje technický stav zvonů a jejich 

vybavení, zvonových stolic, případně i závad staveb, kde jsou umístěny. Dokumentuje historii a proměny zvonového 

inventáře, užívání a další informace kulturně historické (pojmenování, vztah obyvatel ke zvonům, místní specifika). 

Zabývá se zvukovou stránkou, posuzuje zvukovou kvalitu zvonů a jejich souborů, včetně návrhů ladění nových zvonů.

Zvon je umělecko-řemeslný výrobek, ale zároveň svébytný hudební nástroj bicí, který vydává kromě tónu základního 

celou škálu dalších tónů. Zvuk závisí na velikosti a hmotnosti zvonu, jeho kvalita na žebru (profilu stěny) a na materiálu, 

ze kterého je vyroben.

Na zvonech nacházíme nápisy, reliéfy světců, erby 

a znaky, ornamenty, značky výrobců, otisky mincí, 

medailí a pečetí. Výzdoba má určitou kompozici 

(některé zvony ale výzdobu nemají), horizontální 

členění a další znaky, podle kterých lze autorsky 

určovat jejich výrobce.

Kromě reliéfní výzdoby se setkáváme s výzdobou 

(zpravidla nápisy) provedenou do hloubky.

KAMPANOLOGIE

VÝZDOBA

KAMPANOLOGIE

Zvon zavěšený na lomené hřídeli s překlápěcím srdcem. Protizávaží překlápěcího srdce zajišťuje souhlasný kyv srdce 

se zvonem.

Dobrnice (okr. Havlíčkův Brod), kostel 

Všech Svatých, zvon z r. 1599. Příklad 

bohatě zdobeného renesančního 

zvonu

Rovný (okr. Havlíčkův Brod).

Použití otisků pečetí při výzdobě zvonu

Vojnův Městec (okr. Žďár nad Sázavou), hodinový cimbál v lucerně věže 

kostela. Rytá výzdoba

Hodíškov, kaple sv. Cyrila a Metoděje, 

zvon z r. 1730. Nápis s chronogramem 

– zvětšená písmena dávají v římských 

číslicích letopočet

2.2 CO JE ZVON A KAMPANOLOGIE
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Základem je dokumentace textová, obrazová a další. 

Získanou pramennou základnu je třeba zpracovávat, 

aby příslušné informace bylo možno rychle vyhledávat. 

S informacemi je třeba soustavně pracovat a na základě 

nových poznatků (ať již z terénu nebo z pramenů 

a literatury) vyhodnocovat.

Jedině na základě poznání zvonového inventáře a jeho 

stavu lze úspěšně realizovat jeho ochranu, včetně 

opatření proti krádežím.

Při dokumentaci zvonů věnujeme pozornost nápisům, 

reliéfům, celkové kompozici a horizontálnímu členění, 

též kvalitě odlitku a provozní stránce (stavu zvonů 

a vybavení).

Zvon měříme, pokud to podmínky dovolují, a to co 

nejpřesněji. Pořizujeme fotodokumentaci, výběrově 

obtahy (frotáže) nápisů i výzdoby.

Jelikož zvon je hudební nástroj, je důležitá jeho zvuková 

stránka, kterou dokumentujeme také nahrávkami; z nich 

lze provést analýzu zvukového spektra.

Objekty, kde se zvony a hodinové cimbály nacházejí, 

označujeme jako zvonová stanoviště. Jsou to kostely, 

kaple, zvoničky, radnice, školy, městské brány, hrady, 

zámky, paláce. Při dokumentaci je třeba si všímat nejen 

existujících zvonů, ale i pozůstatků po zvonech 

rekvírovaných (hlavy, srdce). I v případě, že se zvony 

nedochovaly, lze získat informace, kolik zvonů v objektu 

bývalo a kde byly umístěny.

DOKUMENTACE

I z prázdné věžičky lze vyčíst, že zde v minulosti zvon byl zavěšen 

a jak byl přibližně veliký

Nápis na zvonu z r. 1484 v Radinově (okr. Havlíčkův Brod), tuhový obtah nápisu (frotáž práškovým grafitem)

2.3 DOKUMENTACE A OCHRANA ZVONU

Měření zvonu
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Stav zvonu a jeho vybavení se během užívání proměňuje. Proto je nutné stav sledovat a v případě zhoršení zjednat 

nápravu. Je třeba provádět kontroly stavu a pravidelnou údržbu, v případě výraznějšího zhoršení zajistit včasnou 

opravu nebo restaurátorský zásah.

Řada závad, které v terénu zjišťujeme, je způsobena jednak nevhodnými 

zásahy na zvonech a jejich vybavení, jednak tím, že zvon není kontrolován 

po dlouhé období. Zanedbaná údržba vede k progresivnímu zhoršování 

stavu, který může vést k vážnému poškození.

Je-li zvon v místě dopadu srdce hodně vytlučen, zvyšuje se pravděpodobnost 

poškození zvonu. Ten je třeba otočit, aby srdce bilo do nevytlučeného místa 

na úhozovém věnci.

I když známe historické opravy puklých zvonů, poškozený zvon byl většinou 

přeléván. Přelití zvonu znamenalo, že materiál původního zvonu byl 

použit k výrobě zvonu nového. Původní zvon tak zanikl a obvykle se 

dozvídáme o přelití z nápisu na novém zvonu. V lepším případě byl na novém 

uchován původní nápis, reliéf, případně i celková podoba. Ve 20. století, 

kdy při rekvizicích zanikl velký počet cenných zvonů, byla větší snaha 

zachránit originální zvon, a byla proto vyvinuta metoda svařování puklých 

zvonů, takže v současné době lze puklý zvon opravit a vrátit do užívání.

OCHRANA ZVONU

Úspěšně svařený puklý zvon z r. 1555 v Tasově 

(okr. Žďár nad Sázavou). Svařené místo (vlevo) 

se barevně odlišuje

Černá (okr. Žďár nad Sázavou), zvon z r. 1845 

v hlavě značně uvolněný. Je patrné, že sklon 

hlavy se výrazně liší od svislé osy zvonu

Návrh opravy či restaurování zvonů, které jsou kulturními památkami, má být odborně posouzen. Výstupem je odborné 

vyjádření, které je podkladem pro závazné stanovisko (rozhodnutí) orgánu státní památkové péče. Po dokončení prací 

je třeba výsledek schválit; restaurátor pak předá vlastníkovi, odborné organizaci a orgánu památkové péče 

restaurátorskou zprávu popisující původní a výsledný stav, které jsou včetně postupu prací doloženy fotodokumentací.

Osová Bítýška, zvon z r. 1492, poškozený 

nevhodným elektropohonem. V dolní části 

patrná svislá puklina

Značně uvolněný třmen, kterým je připevněna 

koruna k dubové hlavě – stav před opravou

Březí (okr. Žďár nad Sázavou), otáčený zvon 

z r. 1840. Původní výtluky jsou pokryty patinou

Srdce puklého zvonu z r. 1598 (vpředu). Otlučení 

dříku nad pěstí dokládá výrazné podvěšení 

srdce, které bylo příčinou poškození zvonu

Podvěšené srdce, které dopadá na zvon 

velkou plochou, může způsobit puknutí zvonu

2.3 DOKUMENTACE A OCHRANA ZVONU
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Zvonařství je řemeslem, které si svou technologii uchovalo více 

jak 1000 let. Princip výroby je stále stejný jako ve středověku. 

Moderní technologie napomáhají pouze při manipulaci 

s těžkými břemeny a během tavby zvonového bronzu. 

Ve zvonařském umění stále platí, že zkušenosti a intuice jsou 

stále více než teorie.

Prvním krokem výroby je narýsování výkresu žebra budoucího 

zvonu. Žebrem rozumíme svislý řez tělem zvonu. Vnitřní a vnější 

křivka zvonu není stejná a žádné místo v profilu také není stejně 

silné. Rozložením hmoty v profilu je dán tón zvonu, nikoliv 

materiálem, ten je vždy neměnný. Výkresy zvonů jsou tajemstvím 

každé zvonařské dílny a dědí se z otce na syna. Podle výkresu 

jsou zhotoveny šablony pro vnitřní a vnější stěnu zvonu, které se 

připevní k šablonovací stolici.

Druhý krok se již děje přímo na šablonovací stolici, kde je 

vystavěn základ pro jádro z nepálených cihel (vepřovic), 

a to za pomoci šablony, kterou kontrolujeme přibližný tvar. 

Po dokonalém vyschnutí je na základ jádra nanesena hlína 

s přídavkem obilných plev, koňských žíní, popela a grafitu. 

Hlína je hlazena šablonou pro dosažení přibližného tvaru 

jádra. Opět po vyschnutí je nanesena poslední jemná vrstva 

hlíny pro jádro zvonu, která povrch jádra dokonale vyhladí. 

Jádro vytvoří dutinu zvonu.

a – železný podstavec, b – vyzděné jádro, 

c – zámek na známce jádra, 

d – dutina pro roztavený kov, e – plášť formy, 

f – železné třmeny pro manipulaci, 

g – forma pro korunu, h – výfuk, i – licí jamka, 

j – licí jáma

Třetím krokem je vytvoření falešného zvonu, tedy jeho přesného 

modelu (košile) s voskovou výzdobou. Na povrch jádra je 

naneseno vepřové sádlo, a to pro budoucí oddělení jádra 

od falešného zvonu, poté je nanesena silnější vrstva hlíny, 

která se opět rovná šablonou pro vnější tvar zvonu. Tento proces 

se opakuje, dokud není vytvořen hliněný zvon. Po vysušení je 

na hliněný zvon nažehlen včelí vosk s parafínem a pryskyřicí, 

kdy roztavená směs je nalévána na hliněný zvon a horkou 

šablonou je hlazena do přesného tvaru budoucího zvonu. 

Na tento voskový povrch je umístěna reliéfní výzdoba, která je 

také z včelího vosku. Reliéfy jsou buď odlévány do forem, 

nebo modelovány přímo z vosku a stávají se tak originály. Zbývá 

pouze nasazení voskové koruny s vtokovým a výfukovým systémem.

2.4 JAK SE VYRÁBÍ ZVON
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Čtvrtý krok spočívá v tvorbě hliněného pláště, do kterého se otiskne 

zvon s reliéfní výzdobou, a získá se tak negativní otisk zvonu. Plášť 

vzniká postupným nanášením zprvu jemné hlíny rozmíchané v pivě 

a s příměsí koňských žíní, plev, popela, grafitu a vody. První vrstvy se 

nanášejí štětcem, pro získání jemného detailu, poté pouze rukou. 

Mezi vrstvy jsou vloženy dráty pro zpevnění pláště a také kruh s oky 

pro budoucí manipulaci s pláštěm. Tloušťka pláště je dvojnásobek 

až trojnásobek síly zvonu v jeho nejsilnější části.

Pátý krok představuje výpal hliněné formy ohněm, kdy je celá forma 

zahřáta na cca 800 stupňů Celsia. Při výpalu dojde k roztavení vosku 

a sádla a jejich shoření. Na těchto místech vznikly negativní otisky 

výzdoby a koruny pro zavěšení zvonu. Po vychladnutí se forma 

rozebere, a to tak, že plášť se vyzvedne od jádra a falešného zvonu. 

Falešný zvon je vyjmut, protože funkci modelu splnil. Poté je 

zapěchován otvor vzniklý po šablonovací tyči, forma se vyčistí a je 

opět složena zpět. Složením vznikne mezi jádrem a pláštěm dutina, 

do které je nalit roztavený zvonařský bronz. Forma musí být 

zapěchována do hlíny proti puknutí a vztlaku, který působí na formu 

při lití. Šestý krok je samotná tavba a odlévání nového 

zvonu. Tavení probíhá v různých typech pecí, 

např. plynové, elektrické, koksové. Nejdříve 

je natavena čistá měď, po roztavení mědi je 

vsazen cín a promíchán s mědí. Poté je slitina 

odplyněna, a to zejména kvůli vodíku, který je 

ve slitině rozpuštěn a při tuhnutí by mohl 

způsobit bubliny na povrchu zvonu. Následuje 

odlévání při teplotě cca 1100 stupňů Celsia. 

Složení slitiny činí 78 % mědi a 22 % cínu. 

Je to krátký okamžik, kdy je zpečetěna 

několikatýdenní práce na formě.

Sedmým krokem je chladnutí zvonu, a to podle velikosti. Malý zvon 

chladne několik dní, velký tunový a více kilový zvon chladne měsíc 

a déle. Po výchladu je forma rozbita a zvon vyjmut. Následuje cizelování 

povrchu, výroba srdce kováním a zhotovení závěsného zařízení. Zbývá 

zvon vyzdvihnout do věže, namontovat a poprvé zazvonit.

Foto ze soukromého archivu Michala Votruby, DiS.

2.4 JAK SE VYRÁBÍ ZVON
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Zvon lze teoreticky vyrobit z téměř jakéhokoli materiálu. K vysloveně raritním patří zvony vyrobené z nekovových 

materiálů. Jsou známy zvony dřevěné nebo plastové, i když ty plní funkci spíše symbolickou. Skutečně funkční zvony 

byly v minulosti zhotovovány také ze skla nebo z porcelánu.

Prakticky všechny funkční zvony jsou ovšem vyrobeny z kovů, a to buď čistých, nebo jejich slitin. Naprostá většina zvonů 

je pak vyrobena z některého ze tří kovů – slitin:

• bronz (zvonovina),

• železo (ocel, litina),

• zinek (a jeho slitiny s mědí, hliníkem).

Jen opravdu výjimečně a pro často atypicky využívané zvony jsou používány i jiné kovy: mosaz (slitina mědi se zinkem) 

nebo měď. Za naprosto raritní lze považovat spíše drobné zvonky zhotovené ze zlata či stříbra.

Bronzový zvon, Žďár nad Sázavou, Zámek, 1926 Bronzový zvon, Škrdlovice, 2000

Už velmi dávno lidé zjistili, že ideálním materiálem pro výrobu zvonů je slitina mědi a cínu bez jakýchkoli dalších přísad. 

Obsah cínu se mírně liší u jednotlivých zvonařů, za ideální je však obecně považován obsah cínu v rozmezí 

asi 19–22 hmotnostních procent – taková slitina se pak běžně označuje jako zvonovina. 

Zvonovina má dobré technologické vlastnosti při lití, 

má dobré mechanické vlastnosti a zvony z ní vyrobené 

mají i nejlepší zvukové charakteristiky. Nižší obsahy cínu 

vedou ke zhoršeným zvukovým vlastnostem zvonu; 

vysoké obsahy cínu pak způsobují náchylnost zvonu 

k poškození (puknutí zvonu). 

Ve zvonovině je jako nežádoucí příměs běžně zjišťováno 

olovo, antimon, železo, zinek, stříbro a další kovy. 

Všechny tyto příměsi vedou ke zhoršení vlastností 

zvonoviny, a tedy ke zhoršení vlastností zvonu. Většinou se 

zřejmě jedná o neúmyslné využití už znečištěných 

vstupních surovin. Traduje se však, že nepoctiví zvonaři 

nahrazovali drahý cín levnějším olovem nebo i záměrně 

využívali měď s obsahem antimonu.

Ocelový zvon, Žďár nad Sázavou, 2001

2.5 MATERIÁL PRO VÝROBU ZVONU



28

Druhým nejběžnějším materiálem zvonů je železo, 

resp. v naprosté většině případů ocel. Ocelové zvony 

sloužily velmi často jako nejdostupnější náhrada 

bronzových zvonů, které byly rekvírovány za obou 

světových válek. Většina ocelových zvonů v regionu 

Vysočiny proto pochází přibližně z let 1918–1945. 

Běžně se jedná o jednoduché zvony bez nápisů 

a zdobení, případně s rytými nápisy. Specifikem regionu 

jsou ocelové zvony odlité od druhé poloviny 20. století 

ve ŽĎASu ve Žďáru nad Sázavou. Ocelové zvony 

nedosahují zvukových kvalit zvonů bronzových, odborně 

vyrobený ocelový zvon však může být jeho kvalitní 

náhražkou. Technickou nevýhodou ocelových zvonů 

je jejich náchylnost ke korozi. Ocelových zvonů je 

na Vysočině kolem 22 %.

Specifickým materiálem zvonů je zinek: zvony byly u nás 

ze zinku odlévány většinou v období první republiky, druhé 

světové války a v době těsně po ní. Zinek sloužil jako 

relativně levná náhražka bronzu; v době válečných 

konfliktů navíc nebylo možné bronzové zvony vůbec 

vyrábět. Zinek je také dobře odolný vůči korozi. Zvukové 

vlastnosti zinkových zvonů jsou však v porovnání se zvony 

bronzovými velmi podřadné – zinkový zvon má „zastřený 

zvuk“, doznívání je tlumenější, kratší. Zinek je poměrně 

měkký materiál, a protože srdce těchto zvonů jsou většinou 

z oceli (jen někdy ze zinku, jako např. ve Vatíně – viz foto), 

jsou zvony při delším používání výrazně poškozeny. 

Zinkových zvonů je na Vysočině asi kolem 3 % ze všech 

nyní existujících zvonů.
 Zinkový zvon, srdce původní zinkové, Vatín, 1942–1944

2.5 MATERIÁL PRO VÝROBU ZVONU

Zinkový zvon, Moravské Pavlovice, 1943  Opotřebení zinkového zvonu z Vatína, menší než srdcem ocelovým
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Nejstarší známé zvony pocházejí z území dnešní Číny 

z doby až 4500 let př. n. l. Dochované archeologické 

nálezy svědčí o tom, že tamní řemeslníci ovládali tavbu 

kovů a dokázali ulít zvony s požadovaným tónem. Ty měly 

jiný tvar než zvony dnešní, ale sloužily ke stejnému účelu: 

jako signální kultovní předměty a hudební nástroje. 

Některé čínské zvony byly laděny na předem určený, 

„božský" tón, který sloužil jako závazný a měl zajistit 

„dobré naladění" v celé zemi. Z Číny známe i nejstarší 

zvonkohry, zvané bian-čong. Nejznámější pochází 

z tzv. období válčících říší (kol. 400 před n. l.) a je složena 

z 65 navzájem sladěných zvonů, vážících dohromady 

2 tuny. Výrobu a používání zvonů máme doloženy také 

ze starověké Indie, Mezopotámie a předoasijských kultur. 

Zvony byly považovány za hlas Boží a za nositele štěstí. 

Připisovala se jim ochrana před nepříznivými živly, která se 

zvětšovala úderem srdce nebo paličky a zazněním tónu.

Zvony do své kultury a náboženství přejali i Židé, ačkoli 

u nich neměly takový význam jako předtím v asijských 

kulturách – používaly se například jako součást 

kultovních oděvů. Už Mojžíšův bratr Árón, prorok 

a velekněz Izraele ve 13./14. století př. n. l., měl lem 

svého šatu pošit malými zvonečky – rolničkami, které 

vydávaly příjemný zvuk, aby se zdůraznila posvátnost 

obřadu a upoutala se pozornost přítomných lidí. 

O zvonech a podobně znějících kovových předmětech 

se dočítáme v různých biblických knihách Starého 

i Nového zákona. Na jejich kultovní a mystický význam 

později navázalo křesťanství. Opomenout nemůžeme 

používání zvonů v koptských křesťanských společenstvích 

na území dnešního Egypta.

V raných křesťanských dobách byly zvony lity 

především v klášterech a tam i používány. Irský národní 

světec a biskup svatý Patrik na přelomu 4. a 5. století n. l. 

napomohl rozšíření malých zvonů, nýtovaných 

ze železných plátů. Umění lití bronzových zvonů se 

v 7. století n. l. rozšiřovalo v Anglii a po Evropě 

prostřednictvím tzv. iroskotských křesťanských misií. 

Do křesťanské liturgie zapojil zvony mimo jiné papež 

Sabinián na počátku 7. století n. l., když vydal nařízení, 

aby se pravidelně zvonilo k modlitbám a také se 

před bohoslužbami zvonem svolávali věřící. Výnos 

z doby kolem roku 803 n. l., vydaný císařem Karlem 

Velikým, sjednotitelem křesťanské Evropy, doporučuje, 

aby všichni kněží ve vhodnou hodinu rozezněli zvony 

Brzy však již kovolitci dokázali ulít i velké zvony, 

o čemž svědčí tzv. Lullusův zvon z poloviny 11. století 

o hmotnosti 1000 kg, zavěšený v německém městě Bad 

Hersfeld. V té době se také v souvislosti s větším rozšířením 

a oblíbeností zvonů začal progresivně měnit tvar zvonu, 

jeho konstrukce, rozměry a akustické vlastnosti. Zatímco 

v 11. a 12. století převažuje tvar včelího úlu, v 12. a 13. 

století má zvon tvar cukrové homole a nakonec se stěny 

zvonu ještě více od sebe oddálí a rozšíří, čímž se ustálí 

v ideálním tvaru obráceného kalichu tak, jak ho známe 

dnes. V polovině 13. století zvonařské konstrukční principy 

vyvrcholily v tzv. gotickém trojzvučném žebru, které se 

bez změny používá dodnes. Jako přechodný typ, 

naznačující, kudy se bude zvonařství ubírat, slouží 

například velký, třítunový zvon Hosanna z roku 1258 

v německém Freiburgu. Už tento zvon nesl oblíbenou 

Čínská zvonkohra z doby kolem roku 400 př. n. l., nalezená roku 1979 

v hrobu markýze Ji z Čengu v městě Suej-čou a vystavená dnes v muzeu 

ve Wu-čanu (Foto: Commons.wikimedia.de)

2.6 STRUCNÉ UVEDENÍ DO DEJIN ZVONARSTVÍ

Bronzový zvon z hradiště 

u slovenské obce Bojná, 

přibližně z přelomu 8./9. století 

(Foto: Archiv Juraje Spiritzy)

svých kostelů, aby potom mohli slavit mši svatou 

a aby dali lidu znamení, kdy a jak mají uctít Boha. Zvony 

neměly zvonit jen v klášterech, katedrálních sídlech 

a velkých městech, ale i ve všech vesnických kostelech.

Nejstarší známý bronzový zvon z té doby, nalezený 

v blízkosti města Canino ve střední Itálii, je dnes 

ve sbírkách Vatikánských muzeí. Má vejčitý tvar, tenkou 

stěnu, průměr 35 cm a je datován na přelom 8./9. 

století. Podobný zvon, z doby kolem roku 950, byl 

nalezen potopený v přístavu u zaniklého vikingského 

města Haithabu ve Šlesvicku-Holštýnsku a zapomenout 

nesmíme na zvon objevený v Csolnoku nedaleko 

maďarské Ostřihomi. Ojedinělou senzací byl pak roku 

1997 zvon nalezený na hradišti ve slovenské obci 

Bojná, která byla střediskem Nitranského knížectví 

– je obdobou zvonu z Canina. 
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A co české zvony? Nejstarší dochovaný zvon v Čechách 

pochází z 2. třetiny 13. století a dodnes se ozývá z věže 

kostela v šumavském Zdíkovci. Z doby 2. poloviny 

13. století je zvon v Hrádku u Vlašimi a jen o něco mladší 

je zvon ve Vranově u Čerčan. Vranovský zvon, z přelomu 

13. a 14. století, je výjimečný svými rozměry (má průměr 

větší než 100 cm), ale i tím, že nese latinský veršovaný 

nápis. Na Moravě je jednoznačně nejstarší zvon 

v Blansku z 2. poloviny 13. století a vedle něj také 

zvon z Hovězího u Vsetína. 

Z první poloviny 14. století pak již známe zvony vyspělé 

gotické konstrukce a krásného hlasu, určené pro kláštery 

nebo města: Praha – Staroměstská radnice (1313), 

Benešov (1322) nebo Havlíčkův Brod (1334/1335). 

Upřesnění zaslouží homolovitý zvon z roku 1286, 

dochovaný ve sbírkách muzea v Chebu. Není český, 

ale má benátský nebo dalmatský původ. Na počátku 

20. století byl zakoupen na italské aukci a darován nově 

postavenému kostelu v Dubí u Teplic. V souvislosti 

s pořízením souboru zcela nových zvonů se pak 

ve dvacátých letech zvon dostal do muzea. „Český“ je 

tedy jen sekundárně.

Je vidět, že v průběhu doby se zvony zvětšovaly 

a nejednou bylo pořízení co největšího zvonu prostředkem 

prestiže a reprezentace, od minulosti až dodneška. 

Největším – ale prasklým a nefunkčním – zvonem je stále 

moskevský „Zvon car“ z roku 1735, který váží přes 200 tun. 

V souladu s tradicí ruské ortodoxní církve neměl být výkyvný, 

ale zvonilo by se jen srdcem. Zvon v čínském Pingdingšanu 

z roku 2000 má 116 tun a překonal tak slavný barmský 

zvon z trosek pagody v Mingunu, ulitý roku 1808 a vážící 

90 tun. Oba nejsou výkyvné a jsou rozeznívány dřevěným 

kůlem zvenčí. Největší výkyvný zvon na světě je tak dnes 

zvon z roku 2017 ulitý pro brazilské město Trindade, vážící 

55 tun. Překonal tím zvon z roku 2006 zhotovený 

pro japonské město Gotemba, který má 36 tun, ale také 

velký zvon „Tlustý Petr“ z katedrály v Kolíně nad Rýnem 

(24 tun, 1923) a nestačí mu ani největší zvon z bukurešťské 

katedrály (25 tun, 2016) nebo Zvon padlých znějící 

nad italským Roveretem (23 tun, 1964).

A největší český zvon? To je Zikmund z roku 1549 

v pražské svatovítské katedrále; hmotnost odhadujeme 

na 15 tun. Zdatně mu ovšem sekunduje i jihlavská Zuzana 

z roku 1563 o hmotnosti dobrých 6750 kg.

Nejstarší český zvon z 2. poloviny 13. století z kostela sv. Petra a Pavla 

ve Zdíkovci u Vimperku (Foto: Radek Lunga)

Gotický zvon rakouského původu z roku 1362 v kostele Povýšení 

Svatého kříže v Husinci (Foto: Radek Lunga)

2.6 STRUCNÉ UVEDENÍ DO DEJIN ZVONARSTVÍ

latinskou středověkou modlitbu O rex glorie veni cum 

pace (Ó králi slávy, přijď v pokoji) a byl určen k dennímu 

zvonění Anděl Páně. 

Bronzový zvon z hradiště 

u slovenské obce Bojná, 

přibližně z přelomu 8./9. století 

(Foto: Archiv Juraje Spiritzy)
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Přibližně 450letá tradice jihlavského zvonařství, které se 

rozvíjelo od 16. století, vzešla z kořenů místního cínařství 

doloženého již ve století předcházejícím. Prvním 

známým zvonařem v Jihlavě byl Georg Gleixner, který 

působil v 60. až 90. letech 16. století. Z řady 

dochovaných děl lze zmínit například zvon v kostele 

sv. Vavřince ve Vyskytné nad Jihlavou z roku1587. 

Na boku zvonu je znázorněn reliéf Kalvárie:

Ukřižovaný s výraznou bederní rouškou a svatozáří 

v podobě čtyřcípé hvězdy. Po jeho stranách stojí 

Panna Maria (po jeho pravici) a sv. Jan Evangelista

Výjev na opačné straně zvonu zachycuje reliéf 

sv. Vavřince, v úrovni jeho hlavy po stranách je uveden 

monogram S L (Sanctus Laurentius = Svatý Vavřinec).

Uvést je možno rovněž 

zvon v kostele sv. Jakuba 

staršího ve Vílanci z roku 

1565. Na jeho boku je 

umístěna kulatá plaketa se 

sv. Bernardinem Sienským 

na kazatelně, dole kolem 

něj posluchači, vlevo u něj 

Ježíšův monogram "ihs" 

v zářícím slunci.

Zvonařské řemeslo po otci převzal syn Lucas, který se stal 

významným jihlavským měšťanem a v roce 1637 dokonce 

obdržel erb a predikát „z Rosenbrunu“. 

Lucasovo působení na poli zvonařství se výslovně promítlo 

i do podoby erbu, jenž zachycuje lva držícího v tlapě zvonek. 

Vedle zvonů vyráběla Lucasova dílna i špičkově provedené 

křtitelnice či vypracované rakve pro šlechtickou klientelu.

(Muzeum Vysočiny Jihlava, i. č. Ji-20/B/120/9)

Z řady zvonů lze uvést například zvon z kostela sv. 

Vavřince v Krasonicích zdobený mj. erbem rodu 

Koňasů z Vydří.

2.7 JIHLAVSKÉ ZVONARSTVÍ
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Třetí generaci představoval Lucasův syn Thomas, z jehož 

produkce se v dokumentované oblasti dochoval zvon 

v kostele sv. Jana Křtitele v Jihlavě z roku 1654 

s vyobrazením jihlavského městského znaku.

Vedle gleixnerovské dílny je v Jihlavě uváděn v poslední 

třetině 16. století rovněž zvonař Hans Neubauer, 

později na počátku 17. století zejména Peter Lieber, 

jenž je autorem například zvonu v kostele sv. Barbory 

v Přísece z roku 1607. Zvon nechal ulít Jiří Wolf Křinecký 

z Ronova a na Přísece a je proto zdoben erbem 

Křineckých z Ronova.

Z řady zvonů lze uvést například zvon z kostela sv. Vavřince 

v Krasonicích zdobený mj. erbem rodu Koňasů z Vydří.

V první třetině 17. století v Jihlavě krátce působil Kryštof 

Klein, původem z Norimberku, jenž se následně 

přestěhoval do Znojma. Po skončení třicetileté války se 

vedle jiného zabýval litím zvonů Bartoloměj Nachystal. 

V kostele sv. Petra a Pavla v Rančířově se dochoval zvon, 

který vyrobil společně se Simonem Gleixnerem v roce 1663 

a který je tak možno považovat i za tečku působení 

zvonařů Gleixnerů v Jihlavě. Na konci 17. a v prvních 

desetiletích 18. století pracoval v Jihlavě zvonař Christian 

Joachim. Z jeho produkce lze uvést například zvon v kostele 

sv. Bartoloměje v Dušejově z roku 1698, který zdobí reliéf 

knížete sv. Václava ve zbroji, s korouhví v pravé ruce a štítem 

u levé nohy.

Po zvonařově smrti převzal jeho živnost syn Christian 

Joachym mladší, jehož výroba je dosud známa 

z jediného zvonu z roku 1754, který se nachází v kostele 

sv. Mikuláše v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu. Kromě 

reliéfu sv. Michaela nese rovněž poměrně výjimečný 

reliéf zpodobňující Svatou rodinu.

2.7 JIHLAVSKÉ ZVONARSTVÍ
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Na přelomu 18. a 19. století působil v Jihlavě zvonař František 

Karel Vaněk, rodem z Litomyšle, přijatý do řad jihlavských 

měšťanů v roce 1785. Je autorem řady spíše menších, 

ale zdobených zvonů.

Například zvon z roku 1788 umístěný na faře u sv. Jakuba 

v Jihlavě nese podobně jako Joachymův zvon z roku 1754 mj. reliéf 

Svaté rodiny. 

Jiný z Vaňkových zvonů z obce Stajiště z roku 1804 je zdoben 

na čelní straně reliéfem sv. Víta s kohoutem na knize v pravici 

a palmou v levici.

V první třetině 19. století vyráběl v Jihlavě zvony 

Vinzenz Staffelmayer. Jeho zvon z kostela 

minoritského kláštera v Jihlavě přelitý roku 1815 

obsahuje bohatou výzdobu a jméno a erb doktora 

medicíny jihlavského syndika Michaela von 

Sagar, povýšeného v roce 1776 do šlechtického 

stavu. Von Sagarův znak zachycuje erbovní listina 

vydaná Marií Terezií.

Zdroj: Archiv Národního muzea, fond Staré a jiné sbírky, 
i. č. (B) 699

2.7 JIHLAVSKÉ ZVONARSTVÍ
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Zmínit je možno rovněž zvon z roku 1896 z kostela 

Nalezení sv. Kříže v Jamném s poměrně bohatým 

zdobením, jež zachycuje mj. reliéf Ježíše na kříži.

Hampl působil dlouhých 55 let a z jeho závěrečného 

tvůrčího období lze uvést například zvon ze zvoničky 

ve Ždírci, okres Jihlava, z roku 1921. 

Zvonař Josef Hilzer, pocházející z dolnorakouského St. Bernhardtu, 

byl přijat za jihlavského měšťana v roce 1834 a tvořil zde ve 30. – 70. 

letech 19. století.  Mezi jeho špičková díla patří zvon nazvaný Vavřín 

o průměru 147,2 cm, který roku 1841 přelil pro kostel sv. Vavřince 

v Bystřici nad Pernštejnem. Na čelní straně je zvon zdoben reliéfem 

sv. Vavřince v dalmatice, jenž 

drží v levici palmovou ratolest 

a v pravici rošt.

Poslední etapa dějin jihlavského zvonařství je spojena s dílnou 

Friedricha Hampla. Mezi jeho pracemi lze uvést například 

zvon z roku 1880 z kostela sv. Jana Křtitele v Měříně obsahující 

nápis ST. ANNA ORA PRO NOBIS a reliéf stojící světice. 

2.7 JIHLAVSKÉ ZVONARSTVÍ
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Město Velké Meziříčí se od 70. let 15. století až do počátku 17. století stalo centrem konvářské a zvonařské výroby 

v širším regionu Havlíčkobrodska, Jihlavska, Žďárska a Třebíčska. Desítky dochovaných krásných zvonů na Vysočině, 

ve východních Čechách a na jižní Moravě dodnes svědčí o činorodosti a oblíbenosti místních kovolitců. Někteří 

z konvářů – odlévajících z cínu konvice (nádoby na vodu) a další předměty do domácností nebo pro cechovní a obecní 

potřeby – ovládali umění lití zvonů.

Prvním meziříčským zvonařem byl konvář Jan starší, doložený v letech 1482–1501. Některé zvony, například 

pro Dačice (1483), Tasov (1483) nebo Ivančice (1498), ulil společně s vynikajícím královéhradeckým zvonařem Ondřejem 

Žáčkem, od něhož načerpal cenné zkušenosti, které později předal svému synu, Janovi mladšímu. Ten pak lil zvony až 

do 30. let 16. století. Své konvářské dílny ve městě postupně otevřeli také mistři Matěj, Jakub a Martin a po nich Matějův syn 

Adam, činný až do 80. let 16. století. Adamův syn Pavel se usadil nedaleko hranic v hornorakouském Freistadtu. Na Adama 

navázal Šimon Vosa, jehož činností na počátku 17. století se tradice velkomeziříčského zvonařství ukončuje.

Telč, kostel Matky Boží, zvon Jana ml. z Velkého Meziříčí (1515), 

nesoucí na boku reliéf Panny Marie s Ježíškem

Bukov, kostel sv. Jakuba Staršího, zvon Matěje z Velkého Meziříčí 

(1530). Na boku erb pánů z Pernštejna – zubr s houžví v nozdrách

2.8 VELKOMEZIRÍCSKÉ ZVONARSKÉ DÍLNY V 15. AŽ 17. STOLETÍ 



36

Vítochov, kostel sv. Michaela Archanděla, detail reliéfu s Ukřižovaným 

na zvonu Matěje z Velkého Meziříčí (1535). Kříž je postaven na dvou 

dračích tělech, propletených kolem hrubě otesaného kmínku

Typická pro velkomeziříčské zvonaře byla jejich vzájemná spolupráce, a to především pro urychlení výroby objednávaných 

zvonů. Mnoho jejich prací je anonymních. Zvony jsou pojaty takřka výlučně ještě ve středověkém duchu, kdy výzdoba 

sestávala pouze z jednoho nebo dvou řádků nápisu, obíhajících pod horním okrajem, a z reliéfů Ukřižovaného nebo svatých 

osob, umístěných pod nápisem. Jan starší i mladší užívali starší písmo zvané gotická minuskula, v 16. století pak zvonaři přešli 

k modernější humanistické majuskule. Koruny zvonů byly zdobeny nejrůznějšími splétanými vzory. Plášť zvonu zpravidla 

zůstával nezdobený, bez větších reliéfů a nápisů. Hlavním důvodem oblíbenosti zvonů z Velkého Meziříčí byl jejich zvuk. 

Meziříčští kovolitci nešetřili na materiálu a konstruovali zvony zpravidla v tzv. těžkém žebru – jejich stěna byla silnější a větší 

množství kovu dávalo zvonům výraznější a důstojnější zvuk s charakteristickou příjemnou barvou. Dalším důvodem bylo 

umění zhotovit celý soubor navzájem sladěných zvonů.

Z Velkého Meziříčí pocházel též konvář Václav, který v letech 1561–1570 samostatně pracoval ve Velké Bíteši. 

Na Velkomeziříčsko odkazuje také jméno konváře, zvonaře a dělolijce Vavřince Křičky z Bítýšky, který byl v 60. letech 

16. století spolutvůrcem slavné Zpívající fontány v zahradě Letohrádku královny Anny na Hradčanech. Ale nejen to: Křička je 

také autorem dodnes zachovaného, bohatě ilustrovaného rukopisného návodu, jak lít děla, pušky, pumpy, kašny, zvony 

a hodinové cimbály.

Nejvýznamnějšími dochovanými díly z velkomeziříčské produkce jsou dva zvony pro telčské kostely: na věži Matky Boží je to 

osmisetkilový zvon z hutě Jana mladšího (1515) a na věži Sv. Jakuba dvanáctimetrákový zvon mistra Jakuba (1550). 

Ty doplňuje velký zvon tří mistrů – Matěje, Martina a Adama – ulitý pro Havlíčkův Brod (1542), krucemburský zvon Adamův 

(1541) nebo zvon litý Matějem a Jakubem roku 1545 a zavěšený v samostatně stojící polodřevěné zvonici v Krásné Hoře. 

Všechny tyto zvony, a ještě desítky jejich souputníků na jiných věžích, jsou vzácnými svědky zlatého věku českého zvonařství 

a dodnes k nám promlouvají radostnou řečí důvěrné blízkosti.

Dalečín, kostel sv. Jakuba Staršího, datace 1561 a reliéf Madony s Ježíškem, 

modelovaný podle starší gotické milostné sochy, na zvonu Adama 

z Velkého Meziříčí

2.8 VELKOMEZIRÍCSKÉ ZVONARSKÉ DÍLNY V 15. AŽ 17. STOLETÍ 
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Válečné rekvizice čili nucené odvádění zvonů se poměrně výjimečně 

objevily již před 1. světovou válkou. Ze zvonů se odlévala děla a opačně, 

z ukořistěných děl protivníka byly lity zvony.

Unikátní zvon z evangelického kostela v Jihlavě ulitý roku 1880 Hugo Collierem v Berlíně

-Zehlendorfu nese nápis hlásající v překladu do češtiny: „Jeho královská výsost princ 

Friedrich Karl Pruský [detail jeho profilu viz prostřední foto] daroval na ulití tohoto zvonu kov 

z děl ukořistěných ve válce proti Francii.“ Jednalo se o konflikt z roku 1870 mezi Francií 

a Severoněmeckým spolkem vedeným Pruskem (Muzeum Vysočiny Jihlava)

Masové obětování zvonů na oltář militarismu však přinesly až obě světové války. Vedení války ve 20. století bylo 

podmíněno mj. rozsáhlou průmyslovou výrobou zbraní, včetně dělostřeleckých. Spotřeba neželezných kovů se záhy 

stala tak vysokou, že státní moc přistoupila v období 1. a 2. světové války k rekvizicím zvonů, které představovaly 

obrovskou rezervu barevných kovů.

Jeden ze tří existujících snímků zvonu z evangelického kostela 

v Jihlavě, jenž tvořil dvojici s dodnes dochovaným zvonem. 

Padl za oběť rekvizicím za 1. světové války

(Muzeum Vysočiny Jihlava, i. č. Ji-E/21/4489)

Zvon z roku 1790 z kapličky ve Starých Horách u Jihlavy, zničený 

v důsledku rekvizic za 1. světové války. Nápis dokládá, že jej nechal ulít 

Joseph Anton Heller, majitel papírny, jejíž kořeny sahají do 16. století

(Muzeum Vysočiny Jihlava, i. č. Ji-E/21/4939)

2.9 REKVIZICE ZVONU ZA 1. SVETOVÉ VÁLKY
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Druhá rekvizice probíhala na základě nařízení ministerstva 

zemské obrany z 22. 5. 1917. Rekvizici se podrobovaly všechny 

zvony o průměru větším než 25 cm s výjimkou zvonů signálních 

na železnici a lodích a zvonů „zvláštní umělecké nebo historické 

ceny".  Jako zvony historicky hodnotné byly označeny zvony ulité 

do roku 1600.

V listopadu 1917 začaly vojenské úřady uvažovat o třetí rekvizici, 

při níž měly být zachovány v nejvzácnějších případech dva zvony 

od každého zvonaře. Než se stačila tato akce rozběhnout a završit 

naprostou zkázu zvonových památek, Německo a Rakousko-

-Uhersko válku prohrály.

Celkově padlo za oběť rakousko-uherské válečné mašinérii 

60–75 % z celkového počtu zvonů a hodinových cimbálů. 

Pro Čechy je uváděn počet asi 10 000 kusů. Počet zničených 

zvonů na Moravě a ve Slezsku není přesněji určen, ale procentně 

představovaly ztráty obdobný podíl jako v Čechách.

Náhrada zničených zvonů začala ještě za války výrobou většinou 

nezdobených zvonů z oceli a pokračovala zejména v meziválečném 

období litím ze zvonoviny. Neznámá lokalita, rekvizice 1916, smutné loučení se 

zvony (Soukromý archiv Mgr. Radka Lungy)

Praha – rekvizice největšího zvonu z kostela sv. Ludmily (Foto z archivu Libora Ernesta)

Již na konci roku 1914 bylo nařízeno provedení soupisu zvonů, na základě čehož byly v roce 1915 rozeslány 

rekvírovací formuláře. První rekvizice zvonů byla prováděna v druhé polovině roku 1916 a v průběhu roku 1917. Cílem 

první rekvizice bylo odebrání dvou třetin hmotnosti zvonoviny v rámci vikariátu. Zachovány měly být zvony nezbytně 

nutné pro místní potřeby a zvony historicky a umělecky cenné, za něž byly považovány zvony ulité před rokem 1700. 

Při rekvizicích v 1. světové válce byly větší zvony rozbíjeny přímo ve věžích či v místě odebrání. V 2. světové válce bylo 

požadováno jejich svěšení v celku, a proto mohly být některé odvezené zvony později vráceny zpět.

2.9 REKVIZICE ZVONU ZA 1. SVETOVÉ VÁLKY
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Druhý těžký úder kulturně historickému dědictví 

představovanému zvony v českých zemích přinesla 

německá okupace za 2. světové války. Podkladem 

pro rekvizice zvonů se stal zákon o čtyřletém hospodářském 

plánu na shromáždění neželezných kovů, přijatý 

v Německu v březnu 1940, jehož výkonem byl pověřen 

Hermann Göring. České země byly v této době 

okupovány, odtržené pohraničí bylo přičleněno přímo 

k Velkoněmecké říši a větší část zaujímal Protektorát Čechy 

a Morava. Uvedený zákon postihl odtržené pohraničí. 

Zvony byly roztříděny do čtyř kategorií A, B, C, D. 

Kategorii D představovaly zvony umělecky a historicky 

nejcennější a pouze ty měly být zachovány. Naopak 

do kategorie A byly zařazeny zvony automaticky určené 

k roztavení. Šlo o zvony ulité po roce 1800. Následovala 

kategorie B jako první rezerva a kategorie C jakožto 

zvony umělecky a hudebně cenné. Zvony třídy B 

a zejména C měly být zatím ponechány na shromaždištích. 

Zvony kategorie A tvořily v Říši 77 % všech evidovaných 

zvonů. Většina zvonů z této kategorie byla odebrána 

na přelomu let 1940/1941 a v roce 1941 byly roztaveny. 

Druhá fáze likvidace zvonů z kategorie B a C proběhla 

v letech 1942 a 1943.

Rekvizice zvonů z  evangelického (foto nahoře) a katolického kostela 

(foto dole) za německé okupace v roce 1942 v Novém Městě 

na Moravě (Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě)

Zvony sejmuté z evangelického kostela v Humpolci připravené 

k odvezení 26. 3. 1942 (Archiv Muzea dr. A. Hrdličky v Humpolci)

2.10 REKVIZICE ZVONU ZA 2. SVETOVÉ VÁLKY
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Obdobně probíhal proces rekvizic i na území Protektorátu Čechy a Morava, kde vyšlo vládní nařízení o odevzdání 

zvonů v listopadu 1941. Vyjmuty byly pouze zvony nezbytně potřebné k signálním účelům a zvony uložené ve veřejných 

muzeích před vydáním nařízení o jejich odebrání. V každé náboženské obci nebo farnosti mohl zůstat jeden zvon 

užívaný k vyzvánění, mělo se jednat zpravidla o nejmenší zvon ve farnosti. Zvony byly podobně jako v říši roztříděny 

do čtyř kategorií, čímž byly pověřeny památkové ústavy. Zřízena byla dvě ústřední shromaždiště. 

Jedno bylo v Praze pod Libeňským mostem v přístavišti 

na Maninách pro zvony z Čech a několika přilehlých 

moravských okresů. Pro většinu moravských okresů sloužilo 

shromaždiště v Ostravě-Přívoze, než bylo i to v létě 1942 

přesunuto do Prahy. Po Vltavě a Labi byly zvony převáženy 

do Německa a taveny. Celá akce, jež proběhla na příkaz 

říšských úřadů během necelého jednoho roku, byla 

dokončena v roce 1942. Bylo při ní odvezeno z protektorátu 

téměř 10 000 zvonů (o celkové hmotnosti 1563 tun) 

a z odtrženého pohraničí 3 500 až 4 000 zvonů. Zvony byly 

roztaveny a využity pro německé válečné účely ve třech 

podnicích – Zinnwerke Wilhelmsburg GmbH – Hamburg, 

Norddeutsche Affinerie – Hamburg a Kaiserhütte Westfalia 

Lünen AG – Lünen.

V ústředním shromaždišti v Praze na Maninách zůstalo asi 

277 tun kovů představovaných zvony a cimbály kategorie B 

a C. Jejich počet je uváděn na 2 184. Po porážce Německa 

byly vráceny původním majitelům.

Snímání zvonů z katolického kostela sv. Mikuláše v Humpolci, duben 1942 

(Archiv Muzea dr. A. Hrdličky v Humpolci)

Výjimečnou událostí byl po 79 letech od odnětí zvonu nazvaného 

sv. Josef, k němuž došlo roku 1942, návrat tohoto zvonu z Německa 

do Šilheřovic na Hlučínsku v roce 2021(Georg Müller/Farnost 
St. Agnes Köln am Rein)

2.10 REKVIZICE ZVONU ZA 2. SVETOVÉ VÁLKY
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Vznik nejstarších dochovaných zvonů ze tří 

dokumentovaných okresů Kraje Vysočina lze časově 

zařadit do období 14. až počátku 15. století, 

což rámcově představuje období vlády Lucemburků 

v českých zemích.

Na Jihlavsku najdeme nejstarší zvony v kostele Narození 

sv. Jana Křtitele v Urbanově a v kostele sv. Jana Křtitele 

v obci Střížov. Oba pocházejí z 1. poloviny 14. století 

a postrádají zdobení a nápisy. 

Zvon v kostele sv. Jiljí v Mrákotíně u Telče rovněž 

z 1. poloviny 14. století nese latinský nápis gotickou 

majuskulou O REX GLORIE VENI CUM PACE 
[Ó, králi slávy, přijď v pokoji]. 

Střížov

Mrákotín

Mrákotín, detail slova REX

Střížov

Střížov

2.11 NEJSTARŠÍ ZVONY NA VYSOCINE
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Na Žďársku pochází z nejstaršího období menší počet zvonů. Jedná se 

o zvon v kostele sv. Havla v Sulkovci, který nese podobně jako zmíněný zvon 

v Batelově jména čtyř evangelistů 

v podobě LUCUS . MARCUS . 

IOhANNES . MAThEUS (písmena S 

jsou v nápisu zrcadlově převrácená).

Zvon z kostela sv. Jakuba v Bukově 

datovaný přibližně do doby kolem 

roku 1350 nese latinský nápis: 

AVE MARIA GRACIA PLENA 
DOMINVS DECVM [Zdrávas 
Maria milostiplná Pán s Tebou]. 

Nejpočetnější fond zvonů z nejstaršího historického období se dochoval 

na Havlíčkobrodsku. Předně je třeba uvést zvon zvaný Vilém z kostela 

Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě z let 1334–1335 zdobený 

latinským nápisem tvořeným zkratkami, jež lze rozepsat takto:

Petro, quintodecimo [nebo quartodecimo] abbate florente, et anno 
millesimo trecentesimo triceno currente domini quinto [nebo quarto] mea vox 
sonuit parata et ad tactum meum mox corda surgunt grata.
V českém překladu uvádí nápis: 

Za věhlasného patnáctého [nebo 
čtrnáctého] opata Petra a v daném 
roce tisícím třístém třicátém pátém 
[nebo čtvrtém] můj hlas poprvé 
zazněl a mé zvonění pozdvihuje 
vděčná srdce.

Bukov

Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod, detail nápisu

Bukov, detail nápisu

Sulkovec, detail slova MARCUS

V první čtvrtině 15. století, tedy časově 

v době nástupu husitského hnutí, byl ulit 

zvon lidově zvaný Adámek zavěšený 

v kostele sv. Petra a Pavla v Batelově. 

Nápis na něm nese latinsky psaná jména 

čtyř evangelistů oddělená od sebe 

symboly pětičetných kvítků: MARCVS 

MATEVS IOHANES LVCAS. 

 Batelov
Batelov, detail koruny

Urbanov

2.11 NEJSTARŠÍ ZVONY NA VYSOCINE
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Do 14. století je datován vznik zvonu umístěného v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie v obci Skála, na konec téhož století je řazeno ulití zvonu 

v kostele sv. Ondřeje v Pohledu, který nese v nápisu začáteční písmena 

abecedy jdoucí popořádku i pozpátku. Jedná se o symbolické vyjádření 

alfy a omegy, začátku a konce, veškerenstva. 

2.11 NEJSTARŠÍ ZVONY NA VYSOCINE

Skála

Pohled

Pohled, detail nápisu

Na dvou posledně uvedených zvonech se nachází 

nápis zachycující slova: Cvm Rex Glorie Cristvs 

Infernvm Debeclatvrw[s], v Heřmanicích je nápis 

bez posledního uvedeného slova. Jedná se 

o začátek staré středověké náboženské písně, která 

byla označována jako Triumfální píseň. Pojmenovaná 

byla podle úvodních slov Cum rex gloriae, patřila 

k liturgii velikonočních svátků a je doprovázejících her 

a zpívala se během procesí.

Píseň popisuje, jak zástup svatých uvězněných 

ve smrti zpívá píseň se slzami radosti při příchodu Ježíše 

do království smrti a vítá ho jako svého zachránce.

Text písně zněl v latinském originále:

Cum rex gloriae Christus infernum debellaturus 
intraret et chorus angelicus ante faciem ejus portas 
principum tolli praeciperet, sanctorum populus qui 
tenebatur in morte captivus voce lacrimabili 
clamaverat:

Advenisti desiderabilis quem expectabamus in 
tenebris, ut educeres hac nocte vinculatos de 
claustris:
Te nostra vocabant suspiria, te larga requirebant 
lamenta, tu factus es spes desperatis, magna 
consolatio in tormentis.
Alleluia.

Překlad do češtiny:

Když Kristus, král slávy, vstoupil do podsvětí, 
aby je porazil, a sbor andělů před jeho tváří 
přikázal zvednout brány knížat, lid svatých, 
uvězněný ve smrti, volal hlasem dojatým k slzám:

Přišel jsi, vytoužený, na kterého jsme čekali 
v temnotách, abys nás, spoutané, vyvedl z žaláře 
této noci:
Vždy tě volaly naše vzdechy, prosily tě naše silné 
nářky, byl jsi nadějí pro zoufalé, velkou útěchou 
v úzkostech.
Aleluja.

Do 1. poloviny 15. století je datován 

zvon z kostela sv. Bartoloměje 

v Horním Studenci nesoucí nápis: 

OREX + GLORIE + VENI + NOBIS 

CVM PACE MARIA [Ó, králi slávy, 
přijď nám v míru. Maria.]

Horní Studenec, detail slov REX GLORIE

Horní Studenec

Horní Studenec, detail slov REX GLORIE

Číhošť, detail slovo REX Heřmanice, detail začátku 

slova INFERNUM

 Heřmanice

Na přelom 14. a 15. století je 

datován zvon v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie v Číhošti a z 1. poloviny 

15. století pochází zvon z kostela 

sv. Bartoloměje v Heřmanicích 

u Vilémova.
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Vůbec největší z nich byl ulit 29. září 1563. Jedná se 

o zvon lidově zvaný Zuzana, který ulil pražský mistr zvonař 

Brikcí z Cimperka s pomocí svých někdejších tovaryšů 

Ondřeje a Jana z Nového Města pražského pro farní kostel 

sv. Jakuba Většího v Jihlavě. Zuzana je dle svého průměru 

(214,5 cm při výšce 182 cm) třetím největším a dle hmotnosti 

(cca 6 750 kg) čtvrtým největším zvonem v celé České 

republice. Zvon byl ulit přímo v Jihlavě na parkánu u brány 

Matky Boží. Je náročně zdoben nápisy v latině, němčině 

a češtině a rovněž řadou obrazových prvků, náboženských 

výjevů i alegorických zpodobnění. Tvůrce zvonu využil 

mj. obrazových předloh dřevořezeb Albrechta Dürera 

a plaket norimberského zlatníka a medailéra Petera Flötnera.

Z bohatého zdobení 

lze zmínit například 

scénu Zvěstování (podle 

dřevořezu Albrechta 

Dürera):  archanděl 

Gabriel zvěstuje Panně 

Marii, že se jí narodí Syn Boží. 

Nad dolním okrajem zvonu se nachází pás obdélných 

plaketek s opakujícími se devíti antickými múzami 

v podobě dětí, některé s hudebními nástroji. Předlohou 

byla zmíněná sada Flötnerových plaket.

V kostele sv. Petra a Pavla v Nové Říši se nachází zvon 

Panna Maria vytvořený v roce 2003 v dílně rodiny 

Dytrychových v Brodku u Přerova. Zvon má průměr 

143,2 cm a výšku 128,5 cm. Na boku zvonu se nachází 

reliéf polopostavy Panny Marie se sepjatýma rukama 

a trojitou svatozáří a pod ním premonstrátský znak. 

Na protější straně je Ukřižovaný, mezi rameny kříže 

vlevo nahoře ukazující ruka Boha Otce, vpravo nahoře 

ke kříži směřující holubice Ducha Svatého.

Dalším velkým zvonem z Jihlavska 

je zvon sv. Jakub z kostela 

sv. Jakuba Staršího v Telči. Ulil jej 28. září 1603 jihlavský mistr 

Lucas Gleixner se svými tovaryši. Zvon má průměr 145,2 cm 

a výšku 139,5 cm. Podobně jako pražský zvonař Brikcí 

z Cimperka použil Gleixner pro ozdobné účely jako předlohy 

plakety od norimberského zlatníka a medailéra Petera 

Flötnera, z nichž vybral pětici postaviček s hudebními nástroji. 

Na boku zvonu je mj. reliéf patrona kostela sv. Jakuba 

Staršího, zobrazeného v podobě vkusně oděného, vousatého 

muže v klobouku (vpředu s mušlí), s poutnickou holí nakoso 

v pravé ruce, levicí přidržujícího u těla knihu. Zvon zdobí 

rovněž například zpodobnění Ježíše na kříži.

2.12 NEJVETŠÍ ZVONY NA VYSOCINE



45

Na Havlíčkobrodsku se nacházejí dva zvony 

přesahující průměrem 130 cm v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie v Havlíčkově Brodě. Zvon Vilém z let 

1334–1335 má průměr 147,5 cm (podrobněji uveden 

na panelu věnovaném 

nejstarším zvonům).

Druhý zvon nazvaný Václav 

o průměru 139 cm ulili 

roku 1542 Matěj, Martin 

a Adam z Velkého Meziříčí 

(obrázek vlevo).

Největší množství velkých zvonů je zdokumentováno 

na Žďársku. V kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši lze 

nalézt zvon příznačně zvaný Velký z roku 1503 o průměru 

141,5 cm. Na boku zvonu je zobrazen Kristus na kříži, vlevo 

od kříže Panna Maria, 

vpravo sv. Jan, u prsou drží 

postavenou knihu. 

Vedle tohoto zvonu zde lze 

nalézt rovněž zvon zvaný 

Maria, který roku 1568 ulil 

Václav, konvář z Velké 

Bíteše. Zvon má průměr 

134 cm.

V  kos te le  s v.  Vác lava 

v Křižanově se nachází zvon 

nazvaný Vzkříšení, o průměru 

134 cm, ulitý roku 1508 

Jeronýmem Haubicem v Brně.

Poslední dva velké zvony z okresu Žďár nad Sázavou 

představují kusy vyrobené v době socialismu. V kostele 

sv. Kunhuty v Novém 

Městě na Moravě je to 

zvon o průměru 150 cm 

vyrobený roku 1955 

v dílně KOVOLIT v České 

u Brna. 

Zvon je zasvěcen patronce 

kostela a nese nápis 

obsahující mj. slova: 

B O H U  K  O S L AV Ě , 

DUŠÍM K MODLITBĚ, 

VLASTI  K  OZDOBĚ 

A SVĚTU KU POKOJI 

VĚNOVALI FARNÍCI.

Ve Velkém Meziříčí v kostele sv. Mikuláše nalezneme zvon 

zvaný Mikuláš z roku 1969 o průměru 155 cm. Zvon ulili 

Rudolf Manoušek a Gustav Knos v Martinicích 

u Velkého Meziříčí. Na čelní straně zvonu je zobrazen 

sv. Mikuláš jako biskup s berlou v levici, v pravici na knize 

nese tři jablka. Pod reliéfem je umístěn nápis: 

SVATÉMU MIKULÁŠI / SVÉMU PATRONU / VĚNUJE 

FARNOST /VELKOMEZI- 

ŘÍČSKÁ // L. P. 1969.

2.12 NEJVETŠÍ ZVONY NA VYSOCINE
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Slova „zvon“ či „zvonit“ mají natolik specifický obsah a takový expresivní náboj, že jsou 

používána zcela běžně i v přeneseném významu, v úslovích, v básních, písňových textech, 

beletrii a podobně.

Slovo „zvon“ je jako přívlastek běžně používáno pro označení 

typického tvaru: označení „zvonovitý“ nám bez dalšího 

vysvětlování jasně osvětluje potřebnou vlastnost. 

V přeneseném významu pak toto slovo používáme k označení 

charakteristických předmětů: vzpomeňme si např. na střih kalhot 

„zvonáče“ nebo odrůdu jablek „zvonkáče“ (odrůda 

zvonkové). Výraz „zvonek“ se uplatňuje i v biologii: všichni 

známe rostlinu „zvonek“ s typicky modrými, zvonkovitými 

květy. Botanici ale ví, že zvonkovité je celá čeleď, která 

zahrnuje kolem 450 druhů; v České republice je „zvonků“ 

známo asi 17 druhů. Zvonek je ovšem předmětem zájmu 

i ornitologů – u nás je dobře známý zvonek zelený. 

Velmi rozšířený je „zvon“ i v populární hudbě. Ze zahraničních 

písniček je to např. skladba „Hell Bells“ od skupiny AC/DC. 

Z naší populární hudby uveďme např. písničky „Nechte zvony 

znít“ od Marty Kubišové, „Bim-bam“ od Václava Neckáře 

nebo „Zvonky štěstí“ Karla Gotta a Dariny Rolincové.

O zvonech existuje i řada pověstí a bájí – většinou odkazují 

na zázračné vlastnosti zvonu, jejich mystický a alegorický 

význam. Z našeho regionu je to např. lidové vyprávění 

o zvonku z Cikháje, které zaznamenal Vladimír Šacha v knize 

U vyhaslých milířů. 

Velmi rozšířený je „zvon“ i v populární hudbě. Ze 

zahraničních písniček je to např. skladba „Hell Bells“ od 

skupiny AC/DC. Z naší populární hudby uveďme např. 

písničky „Nechte zvony znít“ od Marty Kubišové, „Bim-

bam“ od Václava Neckáře nebo „Zvonky štěstí“ Karla 

Gotta a Dariny Rolincové.

O zvonech existuje i řada pověstí a bájí – většinou 

odkazují na zázračné vlastnosti zvonu, jejich mystický a 

alegorický význam. Z našeho regionu je to např. lidové 

v y p r á v ě n í  o  z v o n k u 

z Cikháje, které zaznamenal Vladimír Šacha v knize U 

vyhaslých milířů. 

Cikháj, zvonička

Cikháj, střelba do zvonku

2.13 O ZVONECH TROCHU JINAK

O ZVONECH TROCHU JINAK

(Foto: Jiří Juřička) (Foto: Marek Szczepanek, 
wikipedia.org) 

Cikháj, zvonička

Cikháj, střelba do zvonku. 

Převzato z: ŠACHA, Vladimír: U vyhaslých milířů. Brno 1990.

V tomto příběhu pyšný a zřejmě i alkoholem posilněný mlynář 

po úspěšném honu zasáhl z pušky srdce cikhájského zvonku. 

Ten smutně zacinkal a už nikdy se mu jeho původně jasný hlas 

nevrátil. A mlynář, který svým zpupným činem urazil celou 

obec a znesvětil zvon, přesně po roce „náhle a bolestně 

vydechl duši“.

Latinská podoba zvonu – „campanula“ – se objevuje 

v odborných názvech rostlin i jako označení zájmových 

souborů a spolků – nejčastěji samozřejmě hudebních, 

ale i skautských apod.

Kořen slova „zvon“ se velmi často objevuje i v pomístních názvech: 

u nás to jsou např. Zvončín, Zvonkov, Zvonky či Zvonějov.

Ustáleným rčením je „Má hlas jako zvon.“ nebo „Má srdce 

jako zvon.“, negativní konotace má úsloví „Puklo mu srdce.“

Nespočet příkladů pro použití slova „zvon“ najdeme 

v literatuře. V českém překladu je to např. Hemingwayův 

román „Komu zvoní hrana“. O zvukomalebnosti češtiny 

svědčí překlad názvu románu Gabriela Chevalliera 

„Zvonokosy“. Jedna z Kainarových básní (zhudebněná 

skupinou Flamengo) obsahuje verš „Kdo nezná tíhu hlíny, 

když do tmy zvoní zvon…“

Velmi rozšířený je „zvon“ i v populární hudbě. Ze zahraničních 

písniček je to např. skladba „Hell Bells“ od skupiny AC/DC. 

Z naší populární hudby uveďme např. písničky „Nechte zvony 

znít“ od Marty Kubišové, „Bim-bam“ od Václava Neckáře 

nebo „Zvonky štěstí“ Karla Gotta a Dariny Rolincové.

O zvonech existuje i řada pověstí a bájí – většinou odkazují 

na zázračné vlastnosti zvonu, jejich mystický a alegorický 

význam. Z našeho regionu je to např. lidové vyprávění 

o zvonku z Cikháje, které zaznamenal Vladimír Šacha v knize 

U vyhaslých milířů. 
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STUDIE

A MATERIÁLY

3 oddíl
.



48



49

Klíčová slova: Gleixner, zvonař, cínař, konvář, Jihlava, genealogie

Key words: Gleixner, bell manufacturer, tinsmith, Jihlava, genealogy

1 Autor děkuje zejména Mgr. Radku Lungovi, PhDr. Ivanu Žlůvovi, JUDr. Filipu Plašilovi, Mgr. Petru Váchovi, Ladislavu Vilímkovi, Mgr. Petru Dvořákovi, Mgr. Martinu 

Štindlovi, Ph.D., RNDr. Mgr. Františku Johnovi, Ph.D.,Peteru Böttcherovi, Volkeru Beyrichovi, Ulrice Durové a Michaelu Stephanovi za cenné konzultace, rady a laskavé 

poskytnutí výsledků rešerší archivních pramenů a odborné literatury.

2
 Stručné pojednání o jihlavském cínařství přinesl katalog výstavy HOŠKOVÁ, Jitka (ed.): Po stopách jihlavských cínařů: tematická výstava ze sbírek Muzea Vysočiny 

Jihlava, červen–srpen 2004. Jihlava 2004. Přehled o sbírce cínových výrobků Muzea Vysočiny Jihlava přináší rovněž Katalog der Zinnsammlung des städtischen 
Museums in Iglau, verfasst von Kustos Hans Canon, 1935. A dále text LEISCHING, Julius: Die Zinnsammlung des Iglauer Museums. In: Mitteilungen des Erzherzog 

Rainer Museum für Kunst und Gewerbe, Brno 1916, No. 7; DVOŘÁK, Petr: Jihlavsky cín. In: Antique 5, 1998, č. 7–8, s. 38–39. Jihlavský cín. Katalog výstavy. Technické 

muzeum v Brně, Brno 1971.

3  SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava (dále jen AMJ) do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 367v–369r.

 4 DOLEJŠÍ, Kateřina: Dürerovská a flötnerovská inspirace v díle jihlavského zvonaře a cínaře Lukáše Gleixnera. In: Generosum labor nutrit. Sborník k poctě Bohumila 

Samka / Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2010 s. 108.

5  Svůj podíl na těchto, i mnohých jiných zmatcích, s nimiž se bude regionální historiografie na Jihlavsku obtížně a dlouho vypořádávat, má textová produkce publicisty 

Zdeňka Jaroše, jenž nedokázal identifikovat jednotlivé osoby zaznamenané v archivních pramenech, v důsledku čehož je buď vzájemně zaměňoval anebo je 

multiplikoval. Příkladně zaměnil sladovníka Georga Gleixnera za jeho strýce zvonaře Georga Gleixnera a „vytvořil“ třetí neexistující osobu fiktivního stejnojmenného 

zvonaře a podobně. Srov. JAROŠ, Zdeněk: Jihlavská měšťanská heraldika – 1. část. In: Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd společenských, VI, 1988, s. 95. Neznalost 

Jarošovy odborné nezpůsobilosti a přejímání jeho nepodložených či zavádějících tvrzení se žel promítla i do prací renomovaných historiků. Srov. např. převzetí teze 

o neexistujícím zvonaři Georgu Gleixnerovi mladším v práci MLČÁK, Leoš: Zvony na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 2014, s. 83. V případě „vytvoření“ údajného 

zvonaře Georga Gleixnera mladšího se stejného omylu jako Jaroš dopustil již Johann Peter Cerroni ve své práci Denkmäler des patricischen Adels in der k. Stadt Iglau 

z roku 1787 vycházející zjevně z podkladů Johanna Marzyho. Cerroni za něj nesprávně považoval sladovníka Georga Gleixnera, syna Valtana Gleixnera. MZA, fond 

Cerroniho sbírka (dále jen G12), I. řada, kniha 24, pag. 31. Fiktivní postava zvonaře Georga Gleixnera mladšího je žel mylně uvedena i do zahraniční literatury. Srov. 

DOLEJŠÍ, Kateřina; MLČÁK, Leoš: heslo Gleixner, In: MEISSNER, Günter (ed.): Allgemeines Künstlerlexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 56, 

München, Leipzig 2007, s. 126–127.

komplikovala, ba znemožňovala celkové zorientování se 

v jejich produkci a přiřazení řady děl k jednotlivým jejich 

autorům. Potíž spočívala mj. v osobě fiktivního zvonaře 

Georga Gleixnera označovaného v literatuře jako mladší, 
5

jehož existence ovšem nemá oporu v pramenech.  Takové 

nejasnosti byly bez celkového vyjasnění rodové struktury 

a jejích vnitřních vazeb nevyhnutelné a nepřekonatelné. 

Rekonstrukce rodokmenu Gleixnerů byla přitom podmíněna 

komplexním vytěžením především rozsáhlé pramenné 

základy představované jihlavskými městskými knihami 

a matrikami farnosti kostela sv. Jakuba. Dílčí soupisy údajů 

z pramenů, jaké lze nalézt třeba u Johanna Marzyho či 

u Johanna Petera Cerroniho, přitom nemohly překročit 

kvalitativní hranici umožňující seskládat osamocené prvky 

do jejich vzájemné vztahovosti a vytvořit tak ze soupisu 

jednotlivin vztahový systém.

Cílem tohoto textu je proto zrekonstruovat zejména rodové 

vazby zvonařské rodiny Gleixnerových v širším genealogickém 

i společenském kontextu, zdokumentovat tam, kde je to možné, 

sociálně-ekonomické postavení jejích příslušníků a přispět tak 

i k poznávání obecnějšího vývoje jihlavské městské společnosti 

v dynamické době přechodu od humanismu a renesance 

k baroku, v době vyznačující se strastiplnou proměnou 

od převahy luteranismu k vnucené rekatolizaci.

 JIHLAVSKÝ ZVONARSKÝ ROD GLEIXNERU

Radim Gonda

1Úvodem

Řemeslo cínařů², mezi nimiž pracovali i ti, kteří povýšili 

či rozšířili svoji působnost i na zvonařství, bylo v Jihlavě 

zařazeno do Bratrstva malých cechů, jehož statuta byla 
3

zapsána v městské knize roku 1605 . Nejvýznamnější část 

zvonařské výroby v Jihlavě v druhé polovině 16. století 

a první polovině 17. století byla spojena s cínařským 

a zvonařským rodem Gleixnerů.

Jihlavské archivní prameny obsahují pro období 16. a 17. 

století rozsáhlé množství zápisů, v nichž vystupují osoby 

z rodu Gleixnerových. Nikoliv všechny z těchto osob lze 

jednoznačně zařadit do rodokmenu Gleixnerových, neboť 

záznamy neobsahují dostatečné informace, jež by u všech 

umožnily stanovit jejich vazby k těm osobám, jejichž umístění 

v rekonstruovaném rodokmenu se určit podařilo. Rodokmen 

zvonařské větve rodu Gleixnerů zařazený do širších 

rodových a společenských souvislostí dosud chyběl. Kateřina 

Dolejší ve své práci věnované části díla Lucase Norberta 

Gleixnera tuto skutečnost a problém, který představovala 

neexistence rodopisné studie o Gleixnerových, konstatuje 

a komentuje, když uvádí: „Sestavit spolehlivý rodokmen 
rodiny Gleixnerů je obtížné a to zejména vzhledem k oblibě 
několika křestních jmen, která se, jak to bylo obvyklé, 

  4v rodině dědila a opakovala.“  Neexistence spolehlivé 

rodopisné studie věnované jihlavským Gleixnerům přitom 
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1. generace Gleixnerů

Výchozí osobou při popisu zvonařů z rodu Gleixnerů je 
6Steffan (Steffl) Gleixner,  jehož potomci počínaje 

synem Georgem se stali nejvýznamnějšími nositeli 

zvonařského řemesla v dějinách města Jihlavy. Řemeslo 

samotného Steffana v pramenech zachyceno není. 

Nejstarší zápisy v jihlavských městských knihách týkající 

se jeho osoby pocházejí z roku 1517, kdy byly zaneseny 

údaje o poměrně složité řadě prodeje a koupě 

domů, v nichž vystupoval Steffan Gleixner jako jedna 

ze smluvních stran. Majetkové změny přitom nemusely 

proběhnout všechny v uvedeném roce, zápisy mohly 

zaznamenávat již dříve provedené prodeje. Steffan 

Gleixner podle těchto zápisů koupil od Wolfganga 

Fuxspergera dům stojící v Židovské ulici mezi domem 

bednáře Fischera (Fischar Pinter) a právovárečným 

domem jistého Valteina. Nárožní dům ve východní části 

současné Joštovy ulice (mezi ohybem a Brněnskou ulicí, 

něm. Öllergasse) stojící vedle domu Michela Mülnera 

prodal kloboučník Jilg (durch Gilgen Hueter) Steffanu 

Gleixnerovi. Uvedený dům pak prodal Steffan Gleixner 

mistru Wolfgangu Fuxspergerovi, jenž jej dále prodal 
7

Bernhartu Schaldrovi. Podstatné v této složité síti transakcí 

byla skutečnost, že se Stefan Gleixner stal majitelem 

domu v Židovské ulici, kde následně žily i další generace 

jeho potomků.

Uvedeného domu v Židovské ulici se týká také zápis 

z roku 1545, podle něhož prodala Catharina, manželka 

Andrého Pawla a současně sestra Prokše Ondráčka 

a další příslušnice rodu Ondráčkových vchod (Reyhen), 

nacházející se mezi domy Jacoba Pintera (bednáře Jacoba) 

a jisté Ottilie, vedoucí zřejmě ze zadní strany k domu 

Steffana Gleixnera Lucii, vdově pozůstalé po Stefanovi 
8Gleixnerovi, a jejím dědicům.  V zápise z roku 1540 je 

zaznamenáno, že Steffan Gleixner dále koupil od mistra 
9Hanse Zieglera  polovinu sladovny (Melzhaus) rovněž 

v Židovské ulici vedle sladovny Andre Michalku a vjezdu 

do dvora mistra Hanse Zieglera. Tohoto objektu se zřejmě 

dotýká obšírný zápis z roku 1546. Pojednává o prodeji 

staré zdi u věžičky stojící u Zieglerova pivovaru v Židovské 

ulici vedle sladovny Andre Michalku a vjezdu do dvora 

mistra Hanse Zieglera. Tohoto objektu se zřejmě dotýká 

obšírný zápis z roku 1546. Pojednává o prodeji staré zdi 

u věžičky stojící u Zieglerova pivovaru a sušírny sladu 

(Dörhaus, zřejmě zmíněná sladovna) patřící Andre 

Michalkovi, Mathesi Haitzenovi a Stefflovi Gleixnerovi, 

a o prodeji sušírny sladu, z něhož je ovšem vyňata studna 

v téže sladovně, již měli i nadále užívat všechny strany. 

Smluvními stranami byli Andre Michalko na jedné straně 

a na straně druhé Blaschko Haberman a Nicolasch Stecher 

jakožto zástupci po zesnulém Stefflovi Gleixnerovi společně 

s pozůstalou vdovou Lucií. Polovinu uvedeného objektu 

vlastnil Michalko, druhou pak Steffl Gleixner a Mathes 

Haintz. Michalko odstoupil Haintzovi a Gleixnerovým 

dědicům svoji polovinu věžičky. Na oplátku odstoupil 

Haintz a Gleixnerové Michalkovi svoji polovinu vlastnictví 

sušírny. Haintz a Gleixnerovi dědici souhlasí, že zřídí zeď 

nalevo vedle Haintzova dvora od jednoho rohu k druhému 
10u zmíněné sušírny.  V roce 1551 je uveden prodej 

nárožního domu v Židovské ulici, který dříve patřil bednáři 

Fischerovi, stojícího vedle domu Steffana Gleixnera 

a současně prodej domu Jacoba Gröllnharta Wentzu 

Klugovi stojícího mezi domem Jacoba Gröllnharta 
11a Steffana Gleixnera v téže ulici.

K roku 1530 je datován zápis pojednávající o tom, 

že Steffan Gleixner a Blaschko Habermann společně 

koupili sladovnu v Křížové ulici za Schellenkheglovým 

6
 V textu je respektována původní forma jmen, které se objevují v pramenech s přihlédnutím k zjevnému či pravděpodobnému národnostnímu původu jejich nositelů. 

Ve většině případů se jedná o jména v německé podobě jejich znění.

7
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 5, fol. 242v, 243r. Domu Wolfganga Fuxspergera se zřejmě týká zápis z roku 1515 pojednávající o prodeji 

domu v Židovské ulici stojícího mezi domem bednáře Johanna Fischara a pivovarem pivovarníka Valentina Petrem Wenczhueterem právě Wolfgangu Fuxspergerovi. 

Tamtéž, i. č. 5, fol. 239r. 

 8 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 10, fol. 47v. K významu výrazu Reyhen srov. heslo reiche (rihe) v JELINEK, Franz: Mittelhochdeutsches 
Wörterbuch zu den deutschen Sprachdenkmälern Böhmens und der mährischen Städte Brünn, Iglau und Olmütz: XIII. bis XVI. Jahrhundert. Heidelberg 1911. 

Germanische Bibliothek. 1, Sammlung germanischer Elementar- und Handbücher. IV. Reihe, Wörterbücher; Bd. 3, s. 577.

 9 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 8, fol. 61v.

 10 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 10, fol. 54r, v.

 11 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 8, fol. 89r. Výše uvedeným zápisům odpovídají či je mírně doplňují rovněž záznamy v další městské knize, 

a sice SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 10, fol. 121r, 72v, 203r, 150v, 131v, 198v, 54r, v, 186v.
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domem od Wolfganga Fellenbauma, který dříve patřil 
12

Fellenbaumovu nevlastnímu otci Wenczlovi Parchanterovi.  

Z roku 1542 pocházející zápis uvádí, že Steffan Gleixner 

prodal Niclasi Stecherovi a Thomanu Mischingerovi 

uvedenou polovinu sladovny společně s polovinou studny 

a polovinou zahrady k tomu přináležejícími v Křížové ulici, 
13

jež se nacházely za sladovnou Andrého Schellenkhegela.  

V roce 1546 byl zmíněn dům Steffana Gleixnera 

v současné Čajkovského ulici (Fleischhackergassen) vedle 
14 domu Valtana Pozbitzera. Je tedy zjevné, že Steffan 

Gleixner byl vedle svého residenčního domu v Židovské 

ulici majitelem i dalších nemovitostí, a ze souvislostí 

vyplývá, že přinejmenším zčásti (pravděpodobně 

podstatné) představovalo jeho živobytí sladovnictví.

Ve své poslední vůli zapsané ve svátek Filipa a Jakuba čili 

1. 5. 1545 Steffan Gleixner odkázal 4 kopy grošů svému 

synu Jilgovi, po 3 kopách grošů dceři Kunegundě a Martě. 

Jak poznamenává, je dlužen svému synu Hansovi ještě jako 

svatební dar 20 kop grošů, k nimž mu odkázal navíc ještě 

3 kopy grošů. Své manželce Lucii odkázal stáj, již dříve 

koupil od jistého Ondráčka, a obvyklou třetinu dědictví. 

Ostatní dvě třetiny odkázal svým čtyřem synům Georgovi, 

Valtanovi, Lucasovi a Mathesovi. Z dědictví mělo být 

vyčleněno dceři Evě svatební věno v podobě oblečení, 

ložního prádla a peněz v sumě 30 kop grošů. Za ručitele 

(Fürmünden) závěti ustanovil Blaschka Habermana 

a Nikolasche z kněžského domu (Nikolasch in Priesterhaus). 
Z textu závěti lze dovodit i způsob jejího pořízení u úmrtního 

lože a následného úředního zapsání: „K této poslední vůli 
a závěti jsem toliko poprosil dva počestné muže Philipa 
Schneidera a Ludwiga Krösla za jednatele, kteří mají moji 

15poslední vůli nechat zachovat do městské knihy.“  

Pozoruhodné je rozčlenění dětí mezi více a méně dědicky 

zaopatřené. Přesné důvody a okolnosti této nerovnosti 

v pramenech doložit nelze. Jednak mohli být čtyři synové, 

jimž Steffan určil rozdělit dvě třetiny dědictví, ještě z důvodu 

svého věku sami nezaopatření, na rozdíl od ostatních, 

přičemž například Hans byl v této době již ženatý. 

přičemž ovšem například Hans byl v této době již ženatý. 

Druhým důvodem může být skutečnost, že některé děti 

nemusely být Steffanovými potomky, ale dětmi vyženěnými. 

V této souvislosti se nabízí první jmenovaný Jilg, jenž je touž 

osobou, již později jmenuje ve své závěti Steffanova 
vdova Lucie jako svého syna Jilga Stolze (viz níže).

V zápise v městské knize z roku 1557 oznámila Lucia, 

pozůstalá vdova po Steffanu Gleixnerovi, společně se svým 

synem Valtanem, že si půjčili od poručníků Jilga Gleixnera, 

jinak přezdívaného Stolz, a sice od Gilga Schwartze 

(Valtanova švagra) a krejčího Hanse Gleixnera (Luciina 

syna) částku 30 kop grošů ze sirotčích peněz, jež se 

zavázali vrátit, když o to zmínění poručníci v případě 

potřeby sirotků požádají. Lucia a Valtan současně souhlasili 

s tím, že budou živit a starat se o osiřelou dívku, zůstavší 

po Jilgu Gleixnerovi (Stolzovi), jménem Hester (Esther), 

kterou dosud do věku 6 let opatrovali, a to až do doby její 

zletilosti. Jakožto jistinu za půjčené peníze upsali 

poručníkům svůj dům a dvůr ležící v Židovské ulici mezi 
16domy Wolfa Tiezeinerse a Veita Schidlaka.

Druhým důvodem může být skutečnost, že některé děti 

nemusely být Steffanovými potomky, ale dětmi vyženěnými. 

V této souvislosti se nabízí první jmenovaný Jilg, jenž je touž 

osobou, již později jmenuje ve své závěti Steffanova vdova 
Lucie jako svého syna Jilga Stolze (viz níže).

V zápise v městské knize z roku 1557 oznámila Lucia, 

pozůstalá vdova po Steffanu Gleixnerovi, společně se svým 

synem Valtanem, že si půjčili od poručníků Jilga Gleixnera, 

jinak přezdívaného Stolz, a sice od Gilga Schwartze 

(Valtanova švagra) a krejčího Hanse Gleixnera (Luciina syna) 

částku 30 kop grošů ze sirotčích peněz, jež se zavázali vrátit, 

když o to zmínění poručníci v případě potřeby sirotků požádají. 

Lucia a Valtan současně souhlasili s tím, že budou živit a starat 

se o osiřelou dívku, zůstavší po Jilgu Gleixnerovi (Stolzovi), 

jménem Hester (Esther), kterou dosud do věku 6 let opatrovali, 

a to až do doby její zletilosti. Jakožto jistinu za půjčené peníze 

upsali poručníkům svůj dům a dvůr ležící v Židovské ulici mezi 
16domy Wolfa Tiezeinerse a Veita Schidlaka.

V poslední vůli, kterou nechala Steffanova vdova Lucia sepsat 
17

11. 1. 1566 , odkázala svému synu konváři Georgovi 100 

kop grošů, synu Lucasovi 50 kop grošů, dceři Kunegundě 45 

kop grošů a péřový polštář (feder khyss). Synu krejčímu 

Hansovi odkázala 45 kop grošů. Dětem svého syna 

Mattheuse věnovala 30 kop grošů s tím, že pokud by 

zemřely dříve, než by uzavřely sňatek, mají tyto peníze 

připadnout Luciiným dětem. Svému vnoučeti, dceři Jilga 

Stolzense jménem Esther odkazuje Lucie 15 kop grošů. 

Své vnučce Anně, dceři své dcery Marty a jejího zesnulého 

manžela Andrease Krabata, odkazuje 10 kop grošů. Své 

dceři Martě 30 kop grošů, svému vnukovi Paulovi, synu 

dcery Kunl 10 kop grošů, vnukovi Hanslovi, synu Jilga 

Stolzense, 5 kop grošů, opět s dodatkem, že pokud by 

zemřel před uzavřením sňatku, mají tyto peníze připadnout 

Luciiným dětem. Další osoba, jíž Lucie odkázala peněžní 

částku, je označena archaickým výrazem Muemen, jenž 

označuje osobu ženského pohlaví z širšího příbuzenstva, buď 
18neteř či tetu či bratrancovu dceru.  

 12  SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 9, fol. 19v.

 13  SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 8, fol. 65v.

14
  SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 8, fol. 76v.

15
  V uvedené pasáži se jedná o překlad z původního německého znění zápisu. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 10, fol. 41v, 42r.

 16
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 9r.

 17
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 533, fol. 271r, v.

18
 Jak naznačuje obsah zápisu týkající se pozůstalosti po Barbaře Göschlové z roku 1582, byl v dobových jihlavských městských zápisech výraz Mume či psáno 

v podobných variantách slova často používán  v souvislosti s označením bratrancovy dcery. Srov. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 534, fol. 50v, 51r.
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Touto osobou je Barbara, manželka Franze Setzenschragena, 

jíž odkazuje 5 kop grošů. Další osobou z této kategorie je jistá 

Agatha, jíž odkazuje rovněž 5 kop grošů. Dceři jisté 

Wagnerové žijící na předměstí Matky Boží jmenované jako 

Ennl (asi Ännel, domácká forma jména Anna) odkazuje 

5 kop grošů. Chudým lidem v chudobinci odkazuje 5 kop 

grošů. Za 10 kop grošů mělo být nakoupeno černého sukna 

a rozděleno chudým lidem. Až na tomto místě v pořadí uvedla 

Lucie, že odkazuje svému synu Valtanovi 20 kop grošů, 

což zřejmě souviselo s tím, že Valtan převzal po otci dům 

v Židovské ulici a byl tak v zásadě dědicky převážně 

vypořádán. Své snaše Susanně, manželce konváře a zvonaře 

Georga, odkázala ložní prádlo. Lucie dále upřesnila, že vše, 

co výčtově odkázala, očekává, že bude vzato z domu svého 

syna Valtana a domku, který prodala starému Steidlovi a který 

jí odkázal její zesnulý manžel Steffan Gleixner. Vše ostatní, 

co ještě v dědictví mělo zbýt, odkázala rovným dílem svým 
19 

synům a dcerám.

Vůči plnění Luciiny závěti následně v pondělí po čtvrté 

neděli postní, tedy 10. 3. 1567, vznesly protest Luciiny 

děti Hans, Valtan a Marta s odůvodněním, že se jejich 

bratři Georg a Lucas před čtyřmi lety dohodli s matkou 

na znění a sepsání její závěti. Tuto závěť měli následně 

předat svědkům, jimiž byli Sebastian Kresl a Hanns 

Schmitzentybl, a nechali ji zapsat do městské knihy. 

Stěžovatelé poukázali na to, že byla závěť sepsána 

již před čtyřmi lety, a označili ji za vrcholně podezřelou 

a provedenou nekorektním způsobem (in disem 
unordenlichen Testament). Dále protestovali proti tomu, 

že osoby, jež byly v závěti označeny za svědky, byly 

současně pověřeny poručnictvím, a že bratři Georg 

a Lucas společně s těmito svědky činili s touto závětí 

právní pořízení, zjevně bez vědomí a účasti protestujících 
20

sourozenců.  Výsledek sporu není v pramenech 

zdokumentován. Je však zjevné, že v rodině panovaly 

neshody, což se odrazilo ve způsobu pořízení závěti, 

a nepoměry, jež lze tušit z rozdílů v odkazovaných 

peněžních částkách.

19
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 533, fol. 271r, v.

20  SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 533, fol. 288r, v.

21
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 8, fol. 65v. Srov. obsahově totožný zápis z roku 1541, tamtéž, i. č. 9, fol. 224v.

22
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 108r.

23
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 533, fol. 47v, 48r.

24
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 533, fol.50r.

 25
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 170v.

2. generace Gleixnerů

Egidius (Jilg) Gleixner (Stolz), jenž byl zjevně 

vyženěným synem Steffana Gleixnera a vlastním synem 

jeho manželky Lucie, vlastnil podle zápisu z roku 1542 dům 

v současné Brněnské ulici (Behaimgasse) sousedící se 

sladovnou, jejíž polovinu tehdy prodali sourozenci Andre, 
21Wentz a Anna Seidenmeltzerovi Niclasi Seidenmeltzerovi.  

V zápise pocházejícím až z roku 1562, tedy řadu let 

po Egidiově smrti, je uváděn prodej domu v dolní Brněnské 

ulici stojícího mezi domem Bastla Paldraicha a sladovnou 

Hannse Schinndlse právními zástupci Andreho Luczitzera 

krejčímu Hannsi Gleixnerovi a Hannsi Mischingerovi, 

jakožto právním zástupcům Jilga Gleixnera, jinak zvaného 
22

Stolz.  Zda se jednalo o tentýž dům, jako byl onen zmíněný 

v předchozím uvedeném zápise, není jednoznačně jasné.

V sobotu po svatém Matěji, tedy 29. 2. 1551, nechal 

Egidius Gleixner (Stolz) zapsat svoji závěť. Jak z ní 

plyne, zůstaly po něm čtyři děti z prvního manželství – 

Anna, Hester (Esther), Georgl a Toman (jenž svůj díl 

převzal k roku 1566) a druhá manželka Regina. V textu 
23 

figuruje rovněž jeho bratr Hans a švagr Jilg Schwartz.

Téhož roku již po Egidiově smrti zanechala závěť i jeho 

manželka Regina, která vše, co jí patřilo a náleželo, 

odkázala svým dvěma dětem Hansovi a Maruschi. 

V případě jejich úmrtí měl z Reginina majetku obdržet její 

bratr Gregorg 20 kop grošů a matka 10 kop grošů. 

Následně se měli o zbytek rovným dílem podělit matka, 

sestra a bratr. Sestře přitom ještě odkázala 2 kopy grošů 

a ložní prádlo. Vyvdaným dětem odkázala každému 
242 kopy grošů.

Z Egidiových dětí je později uváděna výše zmíněná dcera 

Esther z prvního manželství, která v zápise z roku 1565 

či 1566 přenechala svému manželovi Walthasarovi (sic) 

Bennschovi veškeré své dědictví po svém otci a rovněž 10 
25

kop grošů, jež jí odkázal její bratr Toman.  A rovněž Hans 

Stolz, syn z druhého manželství, jenž v roce 1572 uvedl, 
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že obdržel svůj dědický podíl po svém otci od poručníků 
26Georga Eberhertla a svého strýce Valtana Gleixnera.

Prvním doloženým zvonařem z rodu Gleixnerů byl Georg 
(Jorg) Gleixner, označovaný jako konvář (Kandler), 
jenž provozoval zvonařské řemeslo v období od 60. 

do 90. let 16. století. Dle doby jeho působení doložené 

jeho datovanými zvonařskými pracemi i dle přibližného 

data jeho úmrtí lze usuzovat, že patřil mezi později 

narozené z dětí zmíněného Steffana Gleixnera a jeho 

manželky Lucie. Georg měl, jak bylo výše uvedeno, bratry 

Lucase, Mattheuse, Valtana (Valentina) a Hannse, jenž 

provozoval krejčovské řemeslo, a sestry Kunigundu (Kunl), 

Evu a Martu, která se vdala za řemeslníka Andrease 
27

Krabata.  Georg Gleixner vlastnil dům v Židovské ulici 
28stojící ob jeden dům vedle domu jeho bratra Valtana.  Dům 

byl zmiňovaný např. roku 1573, kdy jistý Valtan Paranauer 

prodal Wolfu Titscheinerovi dům stojící mezi domem 
29

Georga Gleixnera a domem Valtana Gleixnera.  Georga 

Gleixnera se týká zápis z roku 1597, v němž je označován 

jako konvář (Kandler) a v kterém uvádí, že je dlužen 

Davidovi Neymairovi 60 kop grošů a jakožto jistinu se mu 

zavázal ručit svým domem v Židovské ulici stojícím vedle 
30

domu Josepha Kirchnera.  Z roku 1599 pocházející zápis 

zaznamenal prodej nárožního domu v Židovské ulici, 

stojícího vedle domu Josepha Kirchmaiera se všemi 

právními nároky, které držel Jacob Grollhart a které prodal 

26  SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 285r.

 27
 Andreas Krabat zanechal poslední vůli již v roce 1549. Svoji manželku v ní nejmenuje, ale z jiných pramenů je její totožnost známa. Své ženě odkázal hospodářství, 

řemeslnické vybavení a dále třetinu majetku. Dvě třetiny zanechal svým dvěma dětem – dcerám Cristině a Anně. Pokud by jedna z dcer zemřela před sňatkem, měla její 

podíl obdržet ta zbývající, a pokud by zemřely obě, měly z jejich podílu obdržet po 20 kopách grošů dvě děti Krabatova bratra Clementa a manželka Andrease 

Krabata 10 kop grošů, 5 kop chudí v chudobinci a 5 kop mělo být vyplaceno do městského rozpočtu. Dále svému bratru Hansovi odkázal 2 kopy grošů a dítěti své sestry 

Reginy 10 kop grošů. Cokoli by dále zbylo, odkázal své sestře Anně. Jedním z poručníků ustanovil Hanse Gleixnera. Závěť je datována na neděli, den sv. Matěje čili 

24. 2. 1549. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 533, fol. 32r, v.

28  Dle zápisu z roku 1569 (zopakovaného v roce 1571) prodali Johannes Popitzer a Wentz Haintz jako zástupci řezníka Wentze Kluega dům v Židovské ulici stojící mezi 

domem Georga Gleixnera a Valtana Gleixnera Valtanu Paranauerovi. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 225v, 227v.

 29 
SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 8, fol. 127r.

30  SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 263r.

 31
SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 290v.

 32 
SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 56. Tamtéž, i. č. 58.

 33 Silvestr Dreyecker ve své poslední vůli z roku 1555 odkázal své dceři Susanně 50 kop grošů, jež jí měly být vypláceny ročně po 10 kopách grošů. SOkA Jihlava, AMJ 

do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 533, fol. 102v.

34 Susannina matka se po smrti Silvestra Dreyeckera provdala za Wentze Krebse. Podle zápisu z roku 1569 odkázala po své smrti svým dětem Susanně a Lucasovi 

50 kop grošů, jež si ve svatební smlouvě s Krebsem pro sebe vymínila. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 231v. Srv. Tamtéž, fol. 232r, v.

35 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 230v.

 36 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 258r.

 37
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 534, fol. 51r.

právní zástupce Cathariny (vdovy po zmíněném Grollhartovi?) 
31Lucas Auffenfeldt Georgu Gleixnerovi.

Podle rejstříku městské sbírky z roku 1596 i 1599 platil 

Georg daň ve výši 24 grošů.³²

Jak lze z pramenů usuzovat, byl zvonař Georg Gleixner 

dvakrát ženatý. Georgovou první manželkou byla Susanna, 
33 34 

dcera Silvestra  a Anny Dreyeckerových. Susanna společně 

se svým manželem Georgem a s bratrem Lucasem 

Dreyeckerem podle zřejmě až pozdějšího zápisu z roku 1569 

prodala dům v Kosmákově ulici (Webergasse) stojící mezi 

domy Gregorga Niderlse a Jacoba Preissennsei s podílem 

na pivovaře Wentzovi Krebsovi, jenž je v jiném zápise uváděn 
35 jako nevlastní otec zmíněného Lucase Dreyeckera. Zápis 

z roku 1570 uvádějící podíl dětí Georga Gleixnera ve výši 

50 kop grošů na domě v současné Čajkovského ulici 

(Fleischhackergasse), jehož majitelem byl tehdy Marcus 

Schmeintzer (Schweintzer), zmiňuje tyto Georgovy děti: 
36Lucase, Mathese, Dorotheu, Annu a Margarethu.

Georgovy děti v částečně odlišném složení jmenovitě uvádí 

ve své závěti z roku 1582 Barbara Göschlová, která 

Lucasovi, Michaelovi, Mathesovi a Georgovi odkazuje 
37k rozdělení rovným dílem částku 20 kop grošů.  Z této 

3. sledované generace zachycují prameny Lucase, Georga 

a Michaela (viz níže).
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Druhou Georgovou manželkou byla Magdalena 

(Mandalena), jež byla zřejmě dcerou Andrease 

Khitzmägla. Naznačuje to zápis v městské knize z roku 
38

1559, který není zcela jasně interpretovatelný.  V roce 

1582 byl do městské knihy vložen zápis, jímž manželka 

Magdalena odevzdala svému muži konváři Georgu 

Gleixnerovi veškeré své dědictví a právní nároky náležející jí 
39

ze strany svého otce, matky, sourozenců a příbuzných.

Pokud jde o zvonařskou tvorbu Georga Gleixnera, 

pocházejí jeho nejstarší známé práce z roku 1564. 

Předchozí rok 1563 přitom v jihlavském zvonařství 

představoval milník, který zřejmě mohl mít svůj význam 

i pro zahájení či rozvoj zvonařské výroby rodem Gleixnerů. 
40 Na základě smlouvy s radou města Jihlavy ze 7. 6. 1563

ulil 29. 9. 1563 na parkáně u Brány Matky Boží zvonař 

Brikcí z Nového Města Pražského největší zvon v dějinách 

Jihlavy, v dobových pramenech uváděný jako Velký zvon, 

později přezdívaný Zuzana. Jednalo se o mimořádnou 

událost, které se účastnili nejen političtí představitelé města, 

ale i široká veřejnost. Lze předpokládat, že o sledování 

výroby Velkého zvonu měl prvořadý profesní zájem 

i Georg Gleixner, a je dost dobře možné, že se jí jakožto 

místní kovolitec zúčastnil ve skupině řemeslníků, kteří museli 

Brikcímu z Cimperka při tak náročném díle pomáhat. 

Z kovových surovin, jež zbyly po ulití tohoto zvonu, měl 

podle kronikáře Martina Leupoldta vyrobit Georg Gleixner 

v následujícím roce jeden zvon pro kostel sv. Ducha a dva 

cimbály – pro věž brány Matky Boží a pro věž kostela 
41sv. Jakuba.  Z nich posledně uvedený se dochoval až 

do současnosti.

Nejstarší dochované zvonařské dílo Georga Gleixnera 

– cimbál umístěný na věži farního kostela sv. Jakuba v Jihlavě. 

V detailu znak města Jihlavy s letopočtem 1564.

Foto: Radim Gonda

Muzeum Vysočiny Jihlava provedlo přístrojem Vanta 

Olympus materiálovou analýzu Velkého zvonu zvaného 

Zuzana z roku 1563 a cimbálu z roku 1564, jejíž 

výsledky jsou uvedeny v tabulce níže. Měření probíhalo 

na očištěném povrchu předmětu, bez kolimátoru, 

v režimu „alloy“, doba načítání spektra 30 s. Přístroj byl 

kalibrován sadou standardů v rozsahu 5 až 30 

hmotnostních % Sn ve slitině. U obou zvonařských kusů 

se jednalo o standardní poměr hlavních kovů, tedy Cu 

a Sn, a dobově rovněž i příměsí. Pro tavbu se pořizovaly 

a uchovávaly oba zásadní kovy zvláště a slévaly se až 

při samotné tavbě. Poměr kovů tedy určoval zvonař 

podle objemu kovů. Nejvýraznější a největší důsledek 

pro charakter obou zkoumaných zvonařských výrobků 

lze spojit s rozdílem v zastoupení Cu a Sn. Při vyšším 

podílu Sn – u cimbálu – je výsledná slitina tvrdší 

a zároveň křehčí, ale výrobek má pak lepší rezonanci 

– vyznívání, což je u zvonařských výrobků jednou 

z nejdůležitějších vlastností. Podle úvahy Radka Lungy je 

možné, že to hrálo jistou roli v úvaze Georga Gleixnera, 

v jakém poměru dvou hlavních kovů zvonovinu pro ulití 

cimbálu připraví, ale teprve materiálová analýza jiných 

jeho zvonařských výrobků by k tomu mohla přinést další, 
42upřesňující poznatky.

Materiálové složení Velkého zvonu zvaného 
Zuzana (1563) a cimbálu (1564), číselné údaje 
v procentech

Fe

2,90

1,89

Cimbál (1564)

Velký zvon zvaný 
Zuzana (1563)

Zdroj: Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

Ni

0,16

0,18

Cu

69,11

72,49

Zn

0,00

0,44

Ag

0,18

0,18

Sn

23,63

20,96

Sb

2,00

1,51

Au

0,02

0,02

Pb

1,61

2,17

Bi

0,09

0,14

38 V roce 1559 vystupuje společně s konvářem Georgem Gleixnerem jako svědek zjevně jeho švagr Andreas Fleischhacker (použité slovo Schwach[er] může znamenat 

švagr ale i tchán. V dobových jihlavských pramenech je přitom slovo Schwacher obvykle používáno pro označení tchána, ovšem v této souvislosti by se takový výklad 

nejevil logickým.). Zápis zní: „Georg Gleichsner Kanndler, vnd Andre Fleischacker, sein Schwach. haben bekhent. Das fuer H. Valtan Mahensackh vnnd Sebastian 
Khitzmägl, Fürmünd Andre Khitzmägls, das so Ihn nach Iren Hausfrauen Ursula vnnd Magdalena, gedachtes Andre Khitzmagls Tochtern, seligen rechtlich zugepürt hat, 
ausgericht vnnd vergnüegt haben. Darumben sagenn sÿ diselben Fürmünd ganntz quit frey vnnd ledig.“ SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, 

fol. 48v.

39 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 484r.

 40 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do r. 1848, Listiny, inv. č. 506.

 41 Událost zaznamenal ve své kronice Martin Leupold. LEUPOLD Z LÖWENTHALU, Martin: Chronik der königlichen Stadt Iglau (1402–1607). Brünn 1861, s. 132–133.

 42 Za poskytnuté údaje o zastoupení jednotlivých kovů ve slitině uvedeného zvonu a cimbálu autor děkuje RNDr. Karlu Malému, Ph.D. Za konzultaci a cenné komentáře 

týkající se dobové metodologie vytváření slitin – a zvonoviny zvláště patří poděkování Mgr. Radku Lungovi.
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Spojitost tvorby jihlavských Gleixnerů s produkcí Brikcího 

z Cimperka se ještě zřetelněji objevuje mnohem později 

a promítla se do výzdoby zvonů litých Georgovým synem 

Lucasem Norbertem. Jde o převzetí části sady postaviček 

múz – dětských hudebníčků, jež využíval Lucas Gleixner 

a před ním Brikcí z Cymperka. Objevují se rovněž 

na jihlavském Velkém zvonu zvaném Zuzana. Uvedená 

sada motivů, objevující se u Brikcího přitom pochází 

z tvorby norimberského sochaře, rytce a medailéra Petera 
43Flötnera, jenž takové sady vyráběl a prodával.

Kdy zvonař Georg Gleixner zemřel, není v pramenech 

zaznamenáno. Jeho smrt lze, sice dle nepřímých dokladů, 

přesto dosti přesně datovat. Zatímco v poslední vůli, kterou 

nechal jeho bratr Lucas zapsat 22. 5. 1601, je ještě uváděn 
44

jako živý,  v ohražení se jeho švagrové Ursuly proti poslední 

vůli svého manžela a Georgova bratra Lucase Gleixnera 
45zapsaném 13. 5. 1602 je Georg uváděn již jako nebožtík.  

Georg proto musel zemřít někdy mezi těmito daty. 

Georgova vdova Magdalena uzavřela 17. 2. 1604 svatební 

smlouvu s Valtenem Scheubldorferem (Scheikeldörferem). 

Pro případ, že by Magdalena po plánovaném sňatku 

zemřela dříve než její nový manžel, měl tento za povinnost 
46

poskytnout Magdaleninu synu Gregrovi 100 kop grošů.  
47

Sňatek byl uzavřen záhy poté 29. 2. 1604. 

V rejstříku městské sbírky z roku 1607 je jako majitel domu 
48v Židovské ulici již uváděn Georgův syn Lucas.

Motiv postaviček múz – dětských hudebníčků na Velkém zvonu zvaném 

Zuzana zavěšeném v kostele sv. Jakuba v Jihlavě z roku 1563 

od Brikcího s Cimperka a tentýž převzatý motiv na zvonu ulitém Lucasem 

Gleixnerem pro kostel sv. Mikuláše v Nížkově z roku 1614 a na zvonu 

z kostela sv. Václava ve Ždírci u Polné z roku 1620.

Foto: Radim Gonda

Zvon ulitý roku 1565 Georgem Gleixnerem pro kostel sv. Jakuba 

Většího ve Vílanci z roku 1565, celkový pohled a detail plakety se 

sv. Bernardinem Sienským na kazatelně obklopeným posluchači.

Foto: Radim Gonda

43
 K recepci Flötnerových a Dürerových motivů pražskými zvonaři a jejich prostřednictvím i jihlavskými Gleixnery viz DOLEJŠÍ, Kateřina: Dürerovská a flötnerovská 

inspirace v díle jihlavského zvonaře a cínaře Lukáše Gleixnera. In: Generosum labor nutrit. Sborník k poctě Bohumila Samka / Brno : Národní památkový ústav, územní 

odborné pracoviště v Brně, 2010, s. 109–116. Použití devíti Flötnerových postaviček múz – muzicírujících dětí Brikcím z Cimperka si povšiml již roku 1907 Zdeněk Wirth. 

Srov. WIRTH, Zdeněk: Brikcí z Cymperka a P. Flötner. In: Časopis společnosti přátel starožitností českých v Praze, XV, 1907, s. 16–19.; Nejnověji se otázkami souvislosti 

výzdoby a ornamentů zvonů a jejich inspirativními zdroji používanými jihlavskými Gleixnery a dalšími zvonaři zabýval JOHN, František: Zvony mezi gotikou a renesancí 
(K dílu konvářských dílen ve Velkém Meziříčí). In: Západní Morava, 2021, roč. 24, s. 9–11.

 44 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 534, fol. 294v, 295r.

 45 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 534, fol. 301r, v, 302r.

 46 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 359v.

 47 MZA, E 67, sign. 6400, pag. 433.

 48 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 59.
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Reliéf na zvonu Georga Gleixnera 

z kostela Nanebevzetí Panny Marie 

v Jihlavě z roku 1569, původně 

ovšem umístěný v severní věži kostela 

sv. Jakuba. Výjev zachycuje zřejmě 

krále Šalamouna jako trůnící královskou 

figuru s pozdviženým mečem a říšským 

jablkem, před níž klečí postava. 

Nad reliéfem dvojice kohoutů hledících 

na sebe.

Foto: Radim Gonda

Znak města Jihlavy s letopočtem 1594 na cimbálu Georga Gleixnera 

ve věžičce jihlavské radnice.

Foto: Radim Gonda

Zvon Georga Gleixnera z kostela sv. Jana Křtitele ve Střížově z roku 1580.

Foto: Radim Gonda

Detaily výzdoby zvonu Georga Gleixnera z kostela sv. Vavřince 

ve Vyskytné nad Jihlavou z roku 1587. Vlevo reliéf sv. Vavřince, 

v úrovni jehož hlavy po stranách monogram S L (Sanctus Laurentius = 

Svatý Vavřinec). Vpravo reliéf Kalvárie.

Foto: Radim Gonda

Bratr zvonaře Georga Gleixnera krejčí Hans Gleixner je 
49 uváděn k roku 1544 jako majitel domu v Křížové ulici.

Zápis v městské knize z roku 1546 zaznamenal prodej 

domu v Křížové ulici mezi domem Jacoba Rebhanse 

a Mathese Faschanga Hansem Lidlem, jenž byl dědictvím 
50po jeho otci, novému majiteli Hansi Gleixnerovi.  V zápise 

z roku 1547 uvedl Marcus Klugmichel, že souhlasí 

s tím, aby Hans Gleixner svobodně provozoval domovní 

stokový kanál (aytloch) vedoucí z Gleixnerova dvora 

přes Klugmichelův pozemek a dvůr jeho domu stojícího 
51v Křížové ulici vedle domu mistra Hanse Schonthonse.  

Krejčí Hans Gleixner prodal dle zápisu z roku 1550 dům 

v Křížové ulici, stojící mezi domem Mathese Faschanga 
52

a průjezdem Mathese Letzeltera, Wolfu Arnoldovi.  

 49
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 8, fol. 69v.

 50
 OkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 10, fol. 66r.

51 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 10, fol. 73r; K významu výrazu Aytloch srov. heslo eit-loch v JELINEK, Franz: Mittelhochdeutsches 
Wörterbuch zu den deutschen der mährischen Städte Brünn, Iglau und Olmütz: XIII. bis XVI. Jahrhundert. Heidelberg 1911. Germanische Bibliothek. 1, Sammlung 

germanischer Elementar- und Handbücher. IV. Reihe, Wörterbücher; Bd. 3, s. 195. Sprachdenkmälern Böhmens und der mährischen Städte Brünn, Iglau und Olmütz: 

XIII. bis XVI. Jahrhundert. Heidelberg 1911. Germanische Bibliothek. 1, Sammlung germanischer Elementar- und Handbücher. IV. Reihe, Wörterbücher; Bd. 3, s. 195.

 52 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 8, fol. 87r. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 10, fol. 123r.
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Veškeré tyto zápisy se zřejmě dotýkaly téhož domu. V roce 

1563 byl do městské knihy zanesen zápis, podle nějž krejčí 

Hans Gleixner koupil dům v Křížové ulici stojící mezi domem 

Blaschka Habermana a pivovarem zvaným Parchanterův 
53

od Jörga Peybingera.  Koupě domu jistě proběhla dříve, 

než udává zápis. Ač zaznamenaný v roce 1561, váže se 

další zápis v městské knize zjevně k tomuto novému domu 

Hanse Gleixnera. V zápise se řeší otázka zřejmě odpadního 

kanálu (Stollen) spjatého s lázněmi (Padstuben) mistra 

Mathese vedle dominikánského kláštera a je zde 

jmenována řada sousedů, mezi nimiž vystupuje i krejčí Hans 

Gleixner. Tento zápis má význam zejména v tom, že lze dle 

něj Gleixnerův dům lokalizovat do stejné, tzn. východní řady 
54 domů, v níž stál i dominikánský klášter. Snad totožný 

odpadní kanál řeší již zápis z roku 1557, pojednávající 

o stoce využívané celou řadou sousedů, mezi nimiž 

je jmenován i Hans Gleixner. Stoka vedla přes dvůr 

dominikánského kláštera, procházela městskou zdí a ústila 
55

za hradbami.  Záznam z roku 1562 zmiňuje Hansovu 

zahradu na Brtnickém předměstí v lokalitě zvané aufm 
56Gewick.

Podle zápisu z roku 1557 koupil krejčí Hans Gleixner 

rovněž dům od Lienharta Welsera stojící v Židovské ulici 
57 

mezi domy Georga Hochholtzera a jistého Schmitnerse.

Tento dům držel až do své smrti, neboť jej podle zápisu 

z roku 1568 prodala vdova Catharina právním zástupcům 
58Paula Peitlera.

O majetkových poměrech i sourozeneckých vztazích Hanse 

Gleixnera vypovídá jeho závěť zapsaná v pátek po svátku 

očišťování Panny Marie čili 6. 2. 1568. V ní odkazuje svůj 

majetek v rovném dílu své manželce Catharině a svému 

synu Augustinovi. Jednalo se o dům, dvůr, zahradu 

a stříbrné šperky. V případě, že by se jeho manželka znovu 

vdala, jí ovšem odkazuje jednu třetinu majetku a pozlacený 

pásek, synu Augustinovi dvě třetiny majetku a čtyři poháry. 

Synovi odkázal svůj dům, dvůr a zahradu v hodnotě 1 200 

kop grošů, přičemž měla manželka užívat zahrady až 

do doby, kdy Augustin dosáhne zletilosti. Svým 

sourozencům Georgovi, Lucasovi, Valtanovi, Martě a Kunl 

odkázal každému pouhou 1 kopu grošů a jejich dětem 

rovněž každému 1 kopu grošů. Následně obdržela Regina, 

dcera Lucase Gleixnera, 2 kopy grošů; Anna, Dorothea 

a Mariana, dcery Georga Gleixnera, po 1 kopě grošů. 

Špitálu odkázat Hans 8 kop grošů a chudobinci 15 kop 

grošů. V případě, že by se Augustin nedožil zletilosti,měla 
59jeho podíl zdědit Hansova manželka.  Částka odkázaná 

sourozencům ve výši 1 kopy grošů každému představovala 

zřejmě gesto více než výmluvně symbolické a umožňuje 

domnívat se, že byla vyjádřením nepříliš vřelých vztahů 

Hanse a jeho sourozenců. 

Vdova po Hansovi, Catharina, se zanedlouho, v roce 1569 

opět provdala. Jejím novým manželem se stal Peter 
60Steffane.  Byl pravděpodobně totožný s majitelem domu 

stojícího zřejmě ob jeden dům patřící Blaschkovi 

Habermannovi od domu nebožtíka Hanse Gleixnera 

v Křížové ulici. Zřejmě této Cathariny spojené se jménem 

Hanse Gleixnera (Catharina Hanns Gleixnerin) se týká 
61zápis z roku 1582, dle něhož prodala dům v Křížové ulici  

stojící mezi domy Hanse Stumpfa a Jörga Maderse Valtanu 
62

Fürstovi.  Catharina Gleixnerová ve své závěti z roku 

1595 uvádí své tři sestry Reginu Mülnerovou, Barbaru 

Mülnerovou a Elisabeth Spienerovou, dále dvě dcery své 

sestry, jež se jmenovaly Marusch a Katharina Kremerové. 

Většinu majetku odkázala svému synu Augustinovi 

Gleixnerovi. Mezi osobami, jež měly dohlížet na plnění 

53
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 8, fol. 116r. Obsahově totožný zápis je Tamtéž, i. č. 11, fol. 129v. Takto situovaný dům Hanse Gleixnera je 

zmiňován i v zápise z roku 1576, tedy zjevně již dávno po Gleixnerově smrti. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 395v–396v.

 54
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 96r, v.

 55
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 5r, v.

 56
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 112v.

 57
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 11v.

58
 Majiteli sousedícího domu byl tehdy Jorg Hochholtzer a sladovny jistý Waidhofer. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 219r.

59 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 533, fol. 316r; Další zápisy týkající se nemovitého majetku Hanse Gleixnera lze dohledat v SOkA Jihlava, 

AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 10, fol. 185v, 186r.

60
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 227r, v.

61
Srov. přehled jmen sousedů SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 5r, v.

62 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 474v.
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63
závěti, uvádí i Lucase Gleixnera.  Hansův syn Augustin 

Gleixner měl za manželku Catharinu, která byla zřejmě 
64dcerou Andrease Mohensacka  a současně pozůstalou 

65vdovou po Andreasi Ledererovi.  Augustin je uváděn 

v rejstřících městské sbírky z let 1596 a 1599, kdy platil daň 

40 grošů a za zahradu 4 denáry. V rejstříku městské sbírky 

z roku 1607 je již jeho jméno škrtnuté a novým poplatníkem 
66místo něho byl Paul Jungkmaer (Jungmair).  Augustin je 

zmiňován rovněž v zápisech v městské knize pořízených 

roku 1606, kdy byl uváděn již jako zesnulý. Jednalo se 

o prodej poloviny soukenického rámu v lokalitě zvané im 
67grossen Remhof.  V roce 1606 je zmiňován prodej domu 

68vdovy po Augustinovi stojícího ve Farní ulici.

Valtan (Valentin) Gleixner, bratr zvonaře Georga 

Gleixnera, měl za manželku Catharinu, dceru Georga 

Hochholtzera, příslušníci jehož rodu jsou v městských 

knihách poměrně často uváděni. Jeden z nich, jenž byl 

pravděpodobně Catharininým bratrem, byl Jacob 

Hochholtzer, zmiňovaný k roku 1556. Studoval čtyři roky 

na latinské škole v Jáchymově a dva roky ve Wittenberku. 

Jacob Hochholtzer našel uplatnění ve službách jednoho 

z předních rodů rakouské vysoké šlechty. Po svém vysvěcení 

byl totiž po 9 let učitelem u hraběte Wolfganga Ehrenreicha 

Streina (Streuna) ze Schwarzenau (1561–1613), s nímž 

pobýval i v době Streinových studií na univerzitě 

ve Štrasburku. Na základě doporučení Wolfgangova 

strýce hraběte Reicharda Streina a otce Wolfgangovy 

nevlastní  matky svobodného barona Wilhelma 

z Hoffkirchenu obdržel 8. 10. 1570 od pastora Friedricha 
69Witebrama pověření vykonávat funkci kazatele.  Hrabě 

Reichard Strein ze Schwarzenau (1538–1600) byl vysoce 

postaveným rakouským šlechticem protestantského vyznání 

a předsedou dvorské rady císaře Maxmiliána II. Zmíněný 

svobodný baron Wilhelm z Hoffkirchenu (1529–1584) 

Petrides uvažuje o možném vztahu Jacoba a Georga 

Hochholtzera uváděného v letech 1531 až 1535 jako 
70majitel domu v Židovské ulici jako o synu a otci.  

působil ve funkci dvorského válečného rady císařů 

Maxmiliána II. a Rudolfa II. 

63
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 534, fol. 233v.

64
 Podle zápisu z roku 1594 Augustin Gleixner v zastoupení své manželky uvedl, že převzal veškerou její spravedlnost po zesnulém Andreasi Mohensackovi. SOkA 

Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 212v. V zápisu z roku 1595 Augustinova manželka Catharina prohlásila, že svému manželu postoupila vše, 

co jí náleží po svém otci a matce. Tamtéž, fol. 226v.

65
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 227v.

66 
SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 56. Tamtéž, i. č. 58. Tamtéž, i. č. 59.

67 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 393r.

68
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 365r.

69
 BUCHWALD, G. (ed.): Wittenberger Ordiniertenbuch 2 (1560–1572), Leipzig 1895, s. 136. K osobě hraběte Reicharda Streina viz např. GROßMANN, 

Karl: Reichart Streun von Schwarzenau. In: Jahrbuch für Landeskunde und Heimatschutz von Niederösterreich und Wien 20 (1927), pp. 1–37.

70
 PETRIDES, Josef: Beziehungen Iglaus zu den deutschen Universitäten im 16. Jahrhunders. In: Igel-Land, Folge 39, Jänner 1929, s. 144.

Portrét hraběte Reicharda Streina ze Schwarzenau 

(datace 1575–1585).

Zdroj: Kunsthistorisches Museum Wien, Porträtbuch des Hieronymus 
Beck von Leopoldsdorf, fol. 377, inv. č. IN 9691.
Foto: Peter Böttcher – Institut for Material Culture – University of Salzburg
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Tento výklad podporuje zápis v městské knize z roku 1571, 

podle něhož převedla Esther, vdova po Georgu 

Hochholtzerovi, 10 kop grošů vyplacených jejím nevlastním 

synem Danielem Hochholzterem svým nevlastním dětem 
71

Jacobovi, Peterovi, Ysaacovi, Catharině a Judith.  Zmíněný 

Jacob Hochholtzer se později objevuje v jihlavské městské 

knize jako již zesnulý otec nevěsty Margarethy, kterou si 

podle smlouvy svatební z 10. 4. 1592 měl vzít za manželku 

magistr Paulus Lentzius, toho času konrektor školy ve Velkém 

Meziříčí. Jacob Hochholtzer je přitom uváděn jako někdejší 
72farář v Grosshaselbachu.

Podle zápisů z roku 1570 koupil Valtan zjevně otcovský 

dům v Židovské ulici stojící mezi domem Wolfa Titschnera 

a sladovnou Valtana Roipnera spolu s podílem na pivovaře 

od svých bratří Georga a Lucase Gleixnerů a sestry 
73 Kunigundy a dále dům v Židovské ulici od Paula Valtana 

stojící mezi domem Kristoffa Eberhartla a jeho vlastním 
74

domem.  Zápis z roku 1567 rovněž zmiňuje sladovnu 
75Valtana Gleixnera v Židovské ulici.  Žel nelokalizovatelný je 

zápis v městské knize z roku 1568 a 1575 pojednávající 

o prodeji domku (Heusl), jenž byl dříve stájí, stojícího 

u domu Christofa Gastgeba a dvora Jacoba Pintera, který 

prodal Valtan Gleixner se svými sourozenci či na základě 

porady se sourozenci (mit seinem Geschwistrat) Jeremiasovi 

Maurbacherovi a Hansi Pistauerovi jakožto právním 
76

zástupcům (Fürmünden) po zesnulém Mertu Steydlovi.  

V zápise z roku 1566 se řeší prodej poloviny sladovny, jež 

byla zaznamenána již roku 1540 v souvislosti se Stefflem 

Gleixnerem (viz výše). Georg a Lucas Gleixnerovi prodali 

polovinu sladovny stojící v Židovské ulici u Michalkovy 

sladovny a Zieglerova pivovaru se vší spravedlností, „jak 

byla před dávnou dobou držena a užívána“, svému bratru 
77Valtanovi, který ji záhy prodal Franzi Krumovi.  K roku 1573 

je zmiňována zahrada Valtana Gleixnera v lokalitě 

nazývané auf dem Gewick, rozprostírající se jižně hradeb 
78

na Brtnickém předměstí.

Zápis z roku 1577 zaznamenává prodej veškerých podílů 

na domě, dvoře a sladovně Hanse Gastgeba, který 

provedli právní zástupci Valtena Schindela, a sice Wolf 

Schindel a Lorentz Hebenstain, jež byly zapsány do městské 

knihy v roce 1573, přičemž novými majiteli těchto podílů se 
79stali Valtan Gleixner a Dittrich Heuser.  Zápis z roku 1580 

zaznamenává prodej domu v horní Brněnské ulici (in der 
obern Behemgassen) stojícího mezi domem Thomase 

Bulicka a Simona Gotsharta Annou, dcerou Wolfa 

Gastgeba, a jejím manželem Jacobem Ostrauerem právním 

zástupcům Valtana Gleixnera, Mathesi Faschangovi, 
80

Dittrichu Heuserovi a Georgu Gleixnerovi.

Zápis z roku 1576 zaznamenal předání majetku Catharinou 

manželu Valtanovi Gleixnerovi, jenž jí náležel po otci 
81

Georgu Hochholtzerovi.

Z uvedeného přehledu majetku lze vyvodit, že podstatnou 

část Valtanova podnikání představovalo sladovnictví.

V sobotu před svátkem sv. Kateřiny, tedy 22. 11. 1578, 

nechal Valtan pořídit svoji závěť. Odkázal v ní 10 kop grošů 

špitálu, 10 kop grošů městské pokladně, 10 kop grošů 

chudobinci a stejnou částku k rozdělení chudým, 10 kop 

grošů městské nadaci a 5 kop grošů pro účely nového 

hřbitova. Manželce Catharině vyhradil 200 kop grošů. Dále 

 71
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 272v.

72
 V pramenu uvedeno jako Grossheslbach, jedná se zjevně o obec Grosshaselbach, v současnosti součást obce Schwarzenau, okres Světlá (Zwettl) v Dolním Rakousku. 
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věnovala 10 kop grošů, rovněž rok po roce 5 kop. 

Chudobinci stejným způsobem odkázala dělit celkem 

15 kop grošů. Vedle několika dalších institucí a jednotlivců 

pak odkazovala zejména svému bratrovi Georgovi 

a Lucasovi každému 30 kop grošů, dvěma dětem bratra 

Valtana Georgovi a Susanně po 4 kopách grošů. Pokud by 

tyto děti zemřely před dosažením dospělosti, pak tyto 

peníze měly převzít děti zmíněných bratrů. Augustinovi, synu 

svého bratra Hanse, odkázala 10 kop grošů. A dále 

„Esteře, dceři mého bratra Georga [správně mělo ovšem 

být Egidia, pozn. autora] Stoltze 4 kopy grošů“. Vše 

zbývající odkazovala svému manželi Asmannovi. Mezi 

poručníky, kteří měli dohlížet na vyplnění poslední vůle, 
85jmenovala i svého bratra zvonaře Georga Gleixnera.

Největší potíž se spojením archivních pramenů s historickou 

osobou mezi sourozenci zvonaře Georga Gleixnera 

představuje jeho bratr Mathes. Jeho ztotožnění s osobami 

vyskytujícími se v pramenech odpovídajícího období 

je značně nejisté, jelikož se v pramenech velmi 

pravděpodobně, ba prakticky jistě jedná o více než jednu 

osobu. Níže uvedené pojednání je proto, pokud jde 

o spojení pramenných údajů s osobou Georgova bratra 

Mathese, třeba brát jako do značné míry hypotetické. 

Při snaze o ztotožnění Mathese, bratra zvonaře Georga 

Gleixnera, je na místě uvažovat především o jeho dvou 

možných „kandidátech“. Jedním z nich je Mathes Gleixner, 

jenž zanechal poslední vůli v roce 1562, druhým Mattheus 

Gleixner přezdívaný též Behaim Mülner (k této osobě 

podrobněji v závěrečné části textu), jehož poslední vůle 

pochází z roku 1568. Bratrem zvonaře Georga Gleixnera 

mohl být spíše prvně jmenovaný. Svědčí pro to zejména dva 

důvody. Prvním je rozbor posledních pořízení zanechaných 

otcem, matkou a sourozenci zvonaře Georga Gleixnera. 

Testament otce Steffana z roku 1545 vyjmenovává jeho děti; 

vedle pozdějšího zvonaře Georga i všechny jeho sourozence 

včetně Mathese. V roce 1551 nechal pořídit svoji poslední vůli 

Jilg Stolz, jehož Steffan Gleixner vyženil. Po uvedené poslední 

vůli Mathese Gleixnera z roku 1562 nezmiňuje ve svém 

testamentu v roce 1566 Steffanova vdova Lucie dceru Evu 

(zachycenou dříve v pramenech jen letmo), neustanovuje coby 

dědice zesnulého syna Jilga Stolze a, což se zde jeví jako 

důležité, ani syna Mathese. Výslovně jakožto dědice uvádí 

pouze všechny ostatní děti včetně zvonaře Georga Gleixnera. 

odkázal své manželce a svým třem dětem Georgovi, 

přičemž ovšem zdůraznil, že s majetkem má hospodařit 

a nakládat jeho manželka až do doby, kdy se nejstarší syn 

Georg ožení. Poté měla jeho manželka předat dům synovi 

a uložil jí, starat se až do dosažení dospělosti o děti. 

Výhledově odkazoval svému synu Georgovi, až se ožení, 

dům se sladovnou a podílem na pivovaře se vším, co k tomu 

přináleží, ve velmi vysoké ceně 2 tisíc kop grošů, z čehož 

měl Georg vyplácet vejruňky, tj. pravidelné splátky ostatním 

dědicům otcova majetku ve výši 50 kop grošů. Zajímavé 

je Valtanovo ustanovení, v němž pamatoval na své 

sourozence. V případě, že by Valtanovy děti zemřely před 

dosažením plnoletosti, měla manželka Catharina obdržet 

polovinu majetku. Z druhé poloviny potenciálně odkazoval 

po 100 kopách grošů svým bratrům Georgovi a Lucasovi 

a sestře Kunigundě (Kundel). To, co by zbylo, mělo být 

rovným dílem rozděleno jejich dětem. Drobné částky 

odkázal ještě dalším osobám. Jmenovitě příbuzné Agathě, 

uváděné pod označením Muembe (význam výrazu srov. 

výše), sestře Bartla Neuhöffera, 2 kopy grošů, Ursule, jež 

u něj sloužila, 3 kopy grošů, za něž jí měl být koupen kabát. 

Mezi poručníky svých dětí jmenoval mj. svého „milého bratra 
82

Georga Gleixnera“.  Z formulace závěti mimo jiné plyne, 

že výše zmíněný rozpor v rodině Gleixnerových, jímž byl 

poškozen zejména vztah s Hansem, zřejmě nepoznačil tak 

hluboce celou skupinu v závěti jmenovaných sourozenců.

Valtan zemřel zřejmě v roce 1578 a vdova Catharina 

následně 16. 8. 1579 uzavřela svatební smlouvu s Danielem 

Letzelterem, synem Mathese Letzeltera. V rámci smlouvy si 

Catharina vymínila k svobodnému rozhodování 200 kop 
83

grošů.  Až po svatbě s Letzelterem byla do městské knihy 

zapsána oprava „chyby a nedostatku“ ve znění Valtanovy 

poslední vůle, „jež nastala kvůli písařovu přehlédnutí“. 

Kromě vyhrazených 200 kop grošů měl Catharině 
84přináležet i obvyklý třetinový podíl.

Kunigunda, sestra zvonaře Georga Gleixnera, se provdala 

za řezníka Asmanna Zimmermanna. Ve své závěti sepsané 

v pondělí po druhé neděli postní (Reminiscere) čili 29. 2. 

1580 odkazovala ze svého dědictví po svém synovi Paulovi 

20 kop grošů, z nichž mělo být rok po roce rozděleno vždy 

5 kop grošů chudým žákům. Špitálu na palivové dříví 
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 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 534, fol. 5v, 6r.
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 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 449v.
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 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 449v.

85 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 534, fol. 19v, 20r, v.
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Pokud jde o Mathese, je v Luciině závěti zmiňován pouze 

nepřímo, přesněji řečeno odkaz Lucie směřuje na jeho 

nejmenované děti. V pozdějších závětích sourozenců zvonaře 

Georga Gleixnera jsou zpravidla uváděni buď žijící 

sourozenci, anebo rovněž děti sourozenců. V některých 

případech jsou děti čili synovci a neteře odkazujících uváděni 

vedle svých žijících rodičů, tedy sourozenců odkazujících 

osob, anebo jsou uváděni pouze jejich děti bez rodičů. Pokud 

jsou zmiňovány děti žijících sourozenců, je tomu tak vždy 

souběžně s uvedením jmen jejich žijících rodičů, kteří vystupují 

také jako dědicové. Ani v jednom případě neuvádí odkazující 

osoba děti žijícího sourozence, aniž by současně nezmínila 

i tohoto žijícího sourozence. Pouze a výhradně v těch 

případech, kdy sourozenec odkazující osoby již nežil, uváděl 

odkazující děti zemřelého sourozence bez uvedení odkazu 

směřovaného rovněž takovému sourozenci. Jinými slovy 

řečeno, pokud v donaci vystupují pouze synovci a/nebo 

neteře odkazující osoby bez toho, že by odkazující zapisoval 

část svého dědictví jejich rodiči a současně sourozenci 

odkazujícího, pak se jednalo o situaci, kdy takový sourozenec 

odkazujícího byl již mrtev. Tak tomu bylo v případě 

Mathesových a Jilgových dětí v závěti jejich babičky Lucie 

z roku 1566 a v případě potomků Valtana, Hanse a Jilga 

v poslední vůli Kunigundy Zimmermannové, rozené 

Gleixnerové z roku 1580. Jestliže tedy Lucia Gleixnerová 

uvedla ve svém testamentu roku 1566 mezi dědici pouze děti 

syna Mathese, a nikoliv i jeho samého, lze z toho dovodit, že 

Mathes byl roku 1566 již mrtev. Druhým důvodem svědčícím 

pro vyloučení Mattheuse Gleixnera zvaného Behaim Mülner 
z řady sourozenců zvonaře Georga Gleixnera vedle datace 

jeho testamentu až do roku 1568 je ta skutečnost, že tento 

Mattheus nejen v žádném zápise týkajícím se majetku, 

ale zejména ve své poslední vůli ani jednou nezmiňuje nikoho 

z rodiny dětí Steffana Gleixnera. Všichni sourozenci zvonaře 

Georga Gleixnera přitom ve svých posledních pořízeních 

vždy uvádějí přinejmenším někoho ze svých sourozenců. 

U tak bohatého a vysoce společensky postaveného člověka, 

jakým Mattheus Gleixner přezdívaný Behaim Mülner jistě byl, 

lze stěží přijmout předpoklad, že by ve své poslední vůli 

nikoho ze svých žijících sourozenců či jejich dětí nezmínil. 

Uváděl je dokonce i bratr zvonaře Georga Gleixnera krejčí 

Hans, jenž s nimi zjevně měl vztahy dosti vlažné.

Pravděpodobný bratr zvonaře Georga Gleixnera Mathes 
Gleixner tedy po sobě zanechal poslední vůli datovanou 

ve středu před sv. Havlem čili 14. 10. 1562. Manželce 

Catharině, jež byla toho času těhotná, v ní odkázal třetinu 

majetku a růženec. Dvě třetiny majetku odkázal svým 

dvěma dětem. Pokud by se děti nedožily dospělosti, 

měla polovinu z jejich majetkového podílu zdědit manželka 

a polovinu jeho bratři, z nichž výslovně uvádí jednoho 
86

– Hanse.  V pramenech předchozího období je 

zaznamenáno několik zápisů týkajících se nemovitého 

majetku jistého Mathese Gleixnera, jejichž spojení 

s uvedeným Mathesem není průkazné, ale je možné. 

Zápis z roku 1535 zachycuje prodej nárožního domu, který 

stál v současné Benešově ulici (Sachsengasse) vedle 

Limbergerova průjezdu a který prodal Jirg Siegel z Pístova 
87Mathesovi (Motlovi) Gleixnerovi.  Dle zápisu z roku 1548 

prodal Mathes Gleixner nárožní dům v Benešově ulici stojící 

vedle průjezdu Matla Haidense Václavovi Přibyslavskému 

(Wentzlab Brimbslaber) a Jorgu Setzenschragenovi jakožto 
88

právním zástupcům Wentzla Khadauera.

Další příslušník této generace, bratr zvonaře Georga 

Gleixnera Lucas je uváděn v zápise z roku 1570, kdy jeho 

soused Bartl Neuhofer povoloval Lucasovi a jeho 

potomkům volný výjezd z žel blíže nelokalizovaného domu 
89přes svůj pozemek.  V roce 1572 a 1574 je zmíněna 

zahrada Lucase Gleixnera ležící v oblasti blízko 

Stangendorfského dvora a pole patřícího minoritskému 
90

klášteru – obojí jihozápadně od města.  V právním 

záznamu z roku 1583 byl zachycen prodej domu 

Augustina Lidla z Lidlova (stojícího u domů Martina 
91Scholtze a Marcuse Dobronera) LucasuGleixnerovi.  

Tohoto domu se týká zápis v městské knize z roku 1591 

zmiňující prodej sousedního rohového domu mezi 

příslušníky rodiny Dobranerových. 
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Záznam umožňuje rámcově lokalizovat polohu tohoto 
92 domu do oblasti zvané am Katzenanger, odpovídající 

93přibližně západnímu prostoru dnešní Divadelní ulice.

Z pramenů lze zjistit, že si Lucas vzal za manželku Ursulu, 

vdovu po jistém Moderovi. Vztahy mezi manžely přitom 

nelze vyložit jako příliš vřelé. Vzájemné závazky upravil 

Lucas a jeho manželka Ursula v zápise v městské knize 

v srpnu 1579. Ve svatební smlouvě si Lucas pro své výhradní 

rozhodování vymínil 200 kop grošů a stodolu se zahradou 

v lokalitě zvané auf der Münich Feldt (jihozápadně 

od města). Ursula postoupila svému manželi své otcovské 

dědictví s výjimkou 150 kop grošů pro svoji potřebu. Pokud 

by zemřel Lucas dříve než jeho manželka, měla Ursula, 

pokud by se znovu nevdala, spolu s dcerou Reginou nárok 

na uvedenou zahradu. Ještě téhož dne nechal Lucas 

k zápisu doplnit dovětek, že v případě jeho dřívější smrti 

měla mít jeho pozůstalá manželka Ursula právo obývat 
94

v jeho domě po dobu 10 let malou místnost a komoru.  

Tento zápis měl v pozdějších letech, kdy došlo po Lucasově 
95smrti k jednáním o jeho pozůstalosti, získat svůj význam.

Lucas ve své poslední vůli datované v úterý před svátkem 

sv. Urbana čili 22. 5. 1601 uvádí vedle své manželky Ursuly 

i svého bratra konváře Georga, kterému odkazuje svůj dům 

a dvůr v ceně 800 kop grošů, jež měl splácet po 20 kopách 

grošů ročně. V částce bylo zahrnuto i 100 kop grošů 

zachycených v Lucasově svatební smlouvě, jež vymiňoval 

Georgovi (sic). Dále odkázal svému bratrovi zahradu se 

stodolou v ceně 50 kop grošů, z čehož měl ale odvést 

Lucasově manželce Ursule třetinu. Lucas odkázal Ursule 

veškeré cínové a jiné nádobí v malé místnosti (im kleinen 
Stüblein). Ze všeho zbývajícího majetku měla manželka 

96Ursula dostat třetinu a bratr Georg dvě třetiny.  Jak se 

z formulace závěti zdá, nepanovaly zřejmě mezi Lucasem 

a Ursulou dobré vztahy. Proti takto formulované závěti, 

v níž Lucas výrazně a zcela neobvykle upřednostnil svého 

bratra před manželkou, se následně již vdova Ursula 

92
  SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 158r.

93 K historickým místním názvům spojeným s touto lokalitou viz např. PETRIDES, Josef: Iglauer Gassennamen im 15. und 16. Jahrhundert. In: Igel-Land, Folge 47, November 1929, s. 184. 
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před městskou radou 13. 5. 1602 ohradila. Z jejího protestu 

vyplývá, že mezitím zemřel i Lucasův bratr zvonař Georg. 

Ursula ve svém protestu postupuje důkladně a systematicky. 

Začíná, a pro její argumentaci to zní příznačně, zmíněným 

nádobím, o němž prohlašuje, že jí je Lucas daroval již 

dávno, a tudíž, jak lze nevýslovně dovodit, ani nemá být 

součástí posledního pořízení. Ursula rovněž uvedla, 

že Lucas 5. 8. 1579 před městskou radou prohlásil 

a do městské knihy nechal zapsat (srov. výše), že po jeho 

smrti bude mít manželka Ursula v jeho domě možnost 

bydlet, po dobu 10 let bude mít k dispozici malou místnost 

a komoru, o čemž v závěti již nehovořil. Stěžovatelka 

zpochybnila i stanovení ceny zahrady a stodoly jako nízké. 

K tomu, jak rekapitulovala Ursula, nechal Lucas 1. 8. 1579 

rovněž zapsat do městské knihy, že pokud zemře dříve než 

jeho manželka, má Ursula společně s dcerou Reginou 

po celý svůj život, v případě že se znovu neprovdá, právo 

zahradu užívat. Proto, žádala Ursula, nemůže Lucas činit 

zahradu a stodolu předmětem poslední vůle. Ohradila se 

rovněž proti svěření 100 kop grošů bratru Georgovi, neboť 

je podle práva údajně věnoval svému zeti Lorentzi 

Pernfussovi a své dceři Regině, jak prý krátce před svojí smrtí 

Lucas prohlásil, ale nenechal toto pořízení zanést 

do městské knihy. Ursula rovněž uvedla, že Lucas přiznal 

dceři jakožto věno ke svatbě 150 kop grošů, oč se Ursula cítí 

poškozena. Ursula žádala, aby byla Lucasova poslední 

vůle prohlášena za neplatnou, a dožadovala se obvyklé 
97

vdovské třetiny dědictví kromě jiného, co jí mělo náležet. 

V roce 1603 byla uzavřena dohoda o vyrovnání mezi 

Ursulou, vdovou po zesnulém Lucasi Gleixnerovi, a mezi 

dědici zesnulého zvonaře Georga Gleixnera. Podle 

ujednání uvedení dědicové Ursule nechávají sto kop grošů, 

jež Lucas Gleixner podle příslušející donace určil, a také 

třetinový podíl k výživě. Naproti tomu jim paní Ursula 

osvobozuje polovinu zahrady u Stangendorfského dvora, 
98

jež jim jednou připadne celá.  Ursula tedy v zásadě své 

požadavky z větší části prosadila.
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Z roku 1606 pochází poslední pořízení vdovy Ursuly, 

pozůstalé po Lucasu Gleixnerovi. Ursula přenechala po své 

smrti (zjevně výroční) placení 7 kop grošů vězící na domě 

svému synovi Eliasu Moderovi. Všechno ostatní, co po její 

smrti mělo zbýt, včetně vyplácení podílu na domě v lokalitě 

am Katzenanger stojícím mezi domy Marcuse Dobronera 

a Martina Scholtze, společně se vším, co jí náleželo ať už 

v hotovosti či v nárocích, odkázala Ursula svému vnukovi 

Joachimovi, dítěti svého syna Alberta Modera, jemuž 

ukládala povinnost vnuka řádně vychovat a starat se o něj. 

Pokud by Joachim zemřel, mělo všechno toto dědictví 
99připadnout Ursulině synu Albertovi.

3. generace Gleixnerů

V samotném úvodu pojednání o příslušnících 3. generace 

Gleixnerů je nezbytné rozlišit tři jmenovce nesoucí jméno 

Georg, kteří v pramenech v jednom období vystupují vedle 

sebe. Příslušník druhé generace, syn Steffana Gleixnera, je 

označován buď jako Georg Gleixner starší anebo jako 

konvář (Kandler) a představoval prvního zvonaře v rodu 

Gleixnerů. Jeho synovec, syn Valtanův, vystupuje buď jako 

Georg Gleixner mladší (der Jünger) anebo jako sladovník 

(Meltzer) dle živnosti, kterou převzal po svém otci a zřejmě 

i dědovi. Třetí jmenovec byl pak synem uvedeného konváře, 

cínaře a zvonaře Georga Gleixnera staršího, po němž 

ovšem nesledoval otcovu cínařskou a zvonařskou profesní 

dráhu, a v pramenech vystupuje jakožto krejčovský tovaryš 

(Schneidergesell), případně, a to výjimečněji, rovněž jako 

mladší (der Jünger).

Výše zmíněný syn Valtana Gleixnera Georg Gleixner 
uváděný v pramenech buď jako mladší anebo jako 

99
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 386r.

100
 Předchozím majitelem sousedního domu Josepha Kirchmaera byl dříve otec v zápise zmíněného Bartla Ditscheinera, vyplacení jehož dědického podílu na domě se 

zápis v meritu týkal. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 293v. Jinde je předchozí majitel uvedeného domu uváděn jako Joseph Kirchner. 

SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 263r.

101
SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 59.

102
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 196v, 197r. Domu v téže ulici se týká zápis z roku 1596, v němž ovšem uvedené jméno Georg 

Gleitzner činí nejasným možné ztotožnění z Georgem Gleixnerem mladším. Text uvádí, že Nicodemus Risenfelder prodal dům stojící mezi domem Georga Gleitznera 

a Ambrosia Wolsera Kilianu Pawmanovi. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 243v.

103
 Prodávaný dům stál mezi sladovnou Tobiase Kresla a domem Valtena Jungmaëra. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 16v.

104 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 254r.

105
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 356v.

106
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 56. Tamtéž, i. č. 58.

107
 Manželka i tchán zde zmiňováni již jako zesnulí. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 534, fol. 341r.

108 
MZA, G 12, II. řada, kniha 243, pag. 85.

sladovník byl majitelem domu v Židovské ulici pořízeného 

již jeho dědem Steffanem Gleixnerem. Ob jeden dům, jenž 

k roku 1599 vlastnil Joseph Kirchmaer, stál dům patřící jeho 
100strýci – zvonaři Georgu Gleixnerovi staršímu.  Až v roce 

1607 po smrti zvonaře Georga Gleixnera je v rejstříku 

městské sbírky jeho synovec sladovník Georg Gleixner 
101

uváděn jako starší (Elter).

Záznam v městské knize z roku 1592 zachycuje prodej 

dědického podílu Weita Spanzola a jeho dětí na domě 

stolaře Georga Zeidla v ulici zvané v současnosti Mrštíkova 

(Wutzelgasse) Danielu Letzelterovi a Georgu Gleixnerovi 
102 mladšímu s tím, že jim má být postupně vyplácen. Prodej 

tohoto domu, již po smrti sladovníka Georga Gleixnera 

zachycuje zápis z roku 1611, podle něhož byl dům 

s polovinou studny prodán právními zástupci zesnulého 

Georga právním zástupcům rovněž zesnulého truhláře 
103Georga Seidla.  V roce 1597 je zmiňována jeho zahrada 

104
na Brtnickém předměstí.  Zřejmě tatáž zahrada se objevila 

105
opět v pramenech z roku 1604.  Rejstřík městské sbírky 

z roku 1596 zaznamenal u Georga Gleixnera uváděného 

jako „der Jüng“ daň 30 grošů, dále 8 grošů za sladovnu, 

5 denárů za zahradu a 4 denáry za Schelenkeglovu 
106

zahradu. Roku 1599 platil daň ve stejné výši.  Platil tedy 

vyšší poplatek než jeho strýc zvonař Georg Gleixner.

Sladovník Georg Gleixner uzavřel nejprve sňatek s Gedrutou, 
107  dcerou Bartla Leupolda, pocházející  z jednoho 

ze společensky nejvýznamnějších jihlavských rodů, jehož 

příslušník Martin Leupold byl již roku 1482 nobilitován císařem 

Fridrichem III. Habsburským a spolu s erbem mu bylo uděleno 
108právo užívat predikát z Löwenthalu (Lebethal).
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Po smrti manželky se Georg Gleixner znovu oženil s Annou, 

dcerou Jilko (Egidia) Reimana. Sňatek zaznamenal text 

svatební smlouvy datované na sobotu po neděli provodní 

čili na 4. 4. 1598. Do sňatku přinesl Georg 400 kop grošů, 

Anna měla dostat od svého otce věnem rovněž 400 kop 
109 grošů a po roce ještě jednou takovou sumu. Jednalo se 

o dost vysoké částky dokazující značnou movitost obou 

stran. Anniným bratrem, je-li správným Petridesův údaj, byl 

Jacob Reiman, zmiňovaný roku 1596, jenž studoval 

ve Frankfurtu nad Odrou, a k roku 1601 je uváděn jako 
110student v Marburgu.  Jiný příslušník tohoto rodu, zřejmě 

111Annin bratranec, jménem Egidius Reimann,  byl 6. 1. 1607 
112

nobilitován a vedle erbu získal predikát „z Greifenfelsu“.  

Jeho skvostný náhrobní kámen s bohatou výzdobou se 
113dosud nachází v jihlavském kostele sv. Ducha.  Egidius, 

uváděný jako měšťan a obchodník, jej ve svém posledním 

pořízení zapsaném 18. 9. 1621 výslovně uvádí s tím, že 

na údržbu náhrobku určil úrok z vyhrazené částky 100 kop 
114

grošů.  Dva Egidiovi synové Esaias a Elias studovali od roku 
1151618 na univerzitě ve Wittenberku.  Univerzitní vzdělání 

bylo tedy v rodu Reimanových vysokou hodnotou.

Náhrobník Egidia Reimanna z roku 1621, příbuzného Anny, 

manželky sladovníka Georga Gleixnera. Detail zachycuje erb 

držený dvěma cherubíny, z nichž levému stojí u nohy přesýpací 

hodiny a pravému lebka jako symboly pomíjivosti času lidského žití.

Foto: Radim Gonda

109
 „Actum Sonabendt nach dem Probat Sontag Ao 98.“ SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 274r.

110
 PETRIDES, Josef: Beziehungen Iglaus zu den deutschen Universitäten im 16. Jahrhunders. In: Igel-Land, Folge 39, Jänner 1929, s. 146, 147.

111
 Zde neověřeně uváděný jako doktor medicíny. KADICH, Heinrich von; BLAŽEK, Konrad: Der mährische Adel. Nürnberg 1899., s. 273.

112
 HALLA, Ludwig: Wappen Iglauer adeliger Patrizier. In: Sudetendeutsche Familienforschung, 6. Jahrgang, Nr. 2, 1933, s. 62. Egidius Reimann byl synem Martina

 a Afry Reimannových. Srov. např. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 534, fol. 175v–176r. Otec manželky Georga Gleixnera Anny, Jilko 

Reimann byl zřejmě bratrem zmíněného Martina Reimanna, otce Egidia Reimanna, objednatele uvedeného náhrobníku.

113
 Srv. MZA, G 12, II. řada, kniha 243, pag. 140.

114
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 534, fol. 488v–489r.

115 Oba bratři byli společně imatrikulováni 20. 5. 1618. Wittenberger Matrikel, 5 (1610–1644), Album Academiae Vitebergensis, signatura: Yo (5), 2°, fol. 94v. Svazek 

uložen v Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt. On-line, https://digital.bibliothek.uni-halle.de/hd/content/pageview/2530875 [13. 1. 2022].

116
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 534, fol. 301r, v, 341r. Jedna ze dvou zmiňovaných zahrad se dle zápisu z roku 1606 rozprostírala 

v lokalitě zvané auffm Gewikh na Brtnickém předměstí. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 393v.

Ve své poslední vůli z 19. 11. 1605 sladovník Georg 

Gleixner mladší své manželce Anně vymiňuje 300 kop 

grošů a dále dům, dvůr, sladovnu a podíl na pivovaře 

se vším příslušenstvím a dvě zahrady v celkové ceně 2 600 

kop grošů. Její třetinový podíl označil za závdavek 

a v následujících letech měla vyplácet vejrunky ve výši 

70 kop grošů jejich dva syny Davida a Jacoba, o něž se 

měla starat hmotně i duchovně a vychovat je do zletilosti. 

Dědický podíl po své bývalé zesnulé manželce Gedrut, 

který projednal se svým rovněž zemřelým tchánem Bartlem 

Leupoldem, odkazuje v podílu jedné třetiny své stávající 

manželce Anně a dvě třetiny svým dětem. Pokud by synové 

zemřeli před dosažením plnoletosti, mělo manželce Anně 

z jejich podílu připadnout 400 kop grošů. Chudým lidem 

do špitálu, chudobince a do obecní pokladny odkázal 

výjimečně vysokou částku celkem 100 kop grošů. 

Ze zbývajícího majetku přikázal rozdělit polovinu chudým 

a polovinu svým příbuzným. Mezi ručiteli vykonání poslední 

vůle jmenoval svého nevlastního otce Daniela Letzeltera, 

svého tchána (Schwecher) Egidia Reumana (Reimana) 
116a švagra (Schwager) Simona Leupolda.

V později zaknihované závěti zapsané znovu roku 1606 

byl zopakován odkaz sladovníka Georga Gleixnera své 

manželce Anně v podobě 300 kop grošů, domu a dvoru se 

sladovnou a podílu v pivovaře a k tomu veškerého náčiní 

k vaření piva a dále dvou zahrad v odhadní ceně do 2 600 

kop grošů. Městská rada následně určila poručníka 
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pozůstalým dětem, který je zastupoval v jednání s matkou, 

neboť závěť byla zjevně hodnocena jako nevyvážená 

a nedostatečně zohledňující zájmy dvou pozůstalých 

nezletilých dětí. Došlo proto k dohodě datované 13. 11. 

1606 mj. o tom, že vdova upustila od převzetí 300 kop 

grošů a přijala ostatní nemovitý a movitý majetek v poněkud 

zvýšené ceně 2 700 kop grošů. Vyplácet měla děti výroční 

částkou 80 kop grošů. V případě jejich úmrtí před dosažením 

dospělosti jí měla připadnout částka 400 kop grošů a obě 
117

zahrady, což se jinak zavázala dětem předat.

Po smrti sladovníka Georga Gleixnera uzavřela vdova Anna 

v roce 1607 svatební smlouvu s Hansem, synem Jacoba 

Pauspertla staršího, zastávajícího toho času funkci člena 

městské rady. Ve smlouvě jsou zmíněni i Annini synové David 

a Jacob. Movitost obou smluvních stran dokládá například 

skutečnost, že si ženich vymínil k výhradnímu rozhodování 

částku 500 kop grošů a že vlastnil mj. horní rybník 

v Rančířově na řece Jihlávce. Anna přinesla do manželství 

400 kop grošů a k vlastnímu disponování si vymínila 

100 kop grošů. Pro své syny vyhradila dvě zahrady a druhý 
118

díl stodoly.  Uvedený Hansův otec Jacob Pauspertl 
119starší zastával úřad městského písaře,  jihlavského rychtáře 

120a po mnoho let zasedal v městské radě.  Byl synem 

Petera Pauspertla, jenž společně se svým bratrem 

Johannem obdržel v roce 1563 nobilitaci, erb a predikát 
121„z Drachenthalu“.  Ženich Hans Pauspertl byl současně 

bratrancem městského písaře a kronikáře Martina Leupolda 
122z Löwenthalu.  Se jménem Jacoba Pauspertla staršího je 

spojen mj. bizarní případ, kdy obyvatel města Augustin Sailer 

napsal na papír prohlášení, v němž uvedl, že se na 34 let 

upisuje ďáblu, za což si sliboval zisk dostatku peněz. 

117 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 399v.

118
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 397v. Dochoval se i koncept textu svatební smlouvy pro zápis do městské knihy. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Zlomky 

starých registratur, sign. II B b 4, Svatební smlouva mezi Jacobem Pauspertlem starším uzavřená za jeho syna Hanse s Annou, vdovou po sladovníku Georgu Gleixnerovi, 12. 5. 1607.

119
 LEUPOLD Z LÖWENTHALU, Martin: Chronik der königlichen Stadt Iglau (1402–1607). Brünn 1861, s. 156, 162, 177, 181, 197, 248, 271, 296.

120 MZA, G 12, II. řada, kniha 243, pag. 125–128.

121
 MZA, G 12, II. řada, kniha 243, pag. 125–126.

122
 Srv. zprávu Martina Leupolda o smrti Johanna Pauspertla z roku 1571 a konstatování, že zemřelý byl bratrem dědečka Martina Leupolda. Dále údaj o sňatku jeho rodičů Johanna 

Leupolda a Ursuly, dcery Petera Pauspertla roku 1553 a o smrti jeho matky Ursuly Leupoldové, rozené Pauspertlové, jež zemřela 9. 8. 1579. LEUPOLD Z LÖWENTHALU, Martin: 

Chronik der königlichen Stadt Iglau (1402–1607). Brünn 1861, s. 105, 166, 187. Jednalo se o zmíněné nobilitované bratry Johanna a Petra Pauspertlovi z Drachenthalu. Dcera 

uvedeného Petra Ursula si vzala Johanna Leupolda, otce kronikáře Martina Leupolda. Hans, manžel Anny, vdovy po sladovníku Georgu Gleixnerovi byl synem Jacoba Pauspertla 

staršího, jehož otcem byl Peter Pauspertl nobilitovaný roku 1563. Hans Pauspertl, manžel vdovy po sladovníku Georgu Gleixnerovi, tak byl bratrancem kronikáře Martina Leupolda.

123 LEUPOLD Z LÖWENTHALU, Martin: Chronik der königlichen Stadt Iglau (1402–1607). Brünn 1861, s. 187.

124
 MZA, E 67, sign. 6400, pag. 420.

125
 Viz přílohu Rozrod rodu Gleixnerů níže.

126 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 534, fol. 471v.

127
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 534, fol. 474r.

Papír s touto „smlouvou s ďáblem“ byl však nalezen a Sailer 

byl podroben vyšetřování a mimořádnému společenskému 

a náboženskému tlaku, jemuž se formálně podvolil. Jelikož se 

ovšem následně, jak uvádí kronikář Martin Leupold, nechtěl 

„polepšit“, městské radě zle nadával a házel velké kameny 

na dům rychtáře Jacoba Pauspertla staršího a vyhrožoval mu, 

byl tento zjevně duševně nemocný člověk nakonec odsouzen 
123k smrti a 7. 8. 1592 u kostela sv. Jana Křtitele sťat mečem.

Syn zvonaře Georga Gleixnera, krejčovský tovaryš 
Georg Gleixner, se v pramenech příliš neobjevuje. 

Dne 26. 1. 1603 se oženil se Susannou, dcerou Christopha 

Königa. Jeho otec, uváděný v matričním zápise jako 

konvář (Kandler), byl již nebožtíkem. Ženichovými svědky 

byli jeho bratři konvář a zvonař Lucas a konvář Michael 
124

Gleixnerové.  V matrice je následně zaznamenáno 

narození šesti dětí Georga a Susanny v letech 1604 
125 až 1616. V následující době musela manželka Susanna 

zemřít, neboť Georg ve své závěti 3. 5. 1619 odkázal další 

manželce Ursule třetinu majetku. Vedle dalších ustanovení 

vymiňuje svým třem dětem z prvního manželství Tobiasovi, 

Simonovi a Susanně 200 kop grošů, které obdržel dle své 

svatební smlouvy. Podíl dědictví odkázal rovněž dítěti, 

které manželé Gleixnerovi teprve čekali. Poručníkům, jež 

pověřil dohledem nad výkonem poslední vůle, mezi nimiž 

jmenuje i svého bratra Lucase Gleixnera, odkázal každému 
126 za odměnu stříbrný pohár. Proti znění závěti se následně 

téhož roku vdova Ursula již po narození dítěte – dcery 

Rosiny – postavila a poukázala mj. na obecné formulace 

v několika bodech závěti a na krácení nároků svých a dětí 
127ve prospěch poručníků, příbuzných a chudých lidí.
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Michael Gleixner uvedený jako konvář (Kandler), byl 

synem zvonaře Georga Gleixnera staršího. Podle všeho se 

věnoval pouze konvářskému řemeslu, neboť není nikde 

doložena jeho účast na zvonařské výrobě. Dle záznamu 

z roku 1601 koupil od Hanse Schindla rohový dům v ulici 
128Matky Boží stojící vedle domu Daniela Jandla.  Z tohoto 
129

domu platil daň do městské sbírky v roce 1607,  a rovněž 
130 

v roce 1616, kdy se jednalo o částku 25 grošů. Michael 

Gleixner podle záznamu z roku 1616 uvedl, že je povinován 

právním zástupcům Hansu Somerovi a Balthasaru Mörlovi 

zastupujícím Michaelovy nevlastní děti Judith, Wentze, 

Davida, Marcuse a Hannse na základě poslední vůle jejich 

předka Paula Mörla předat svůj sňatkový majetek 

(Heurathsgutt), a proto připsal těmto dětem svůj dům v ulici 

Matky Boží stojící na rohu vedle domu Daniela Jandla 
131

jakožto jistinu.  Tohoto domu se týká rovněž zápis v městské 
132

knize z roku 1607.  V roce 1602 je zmíněn dům Michaela 

Gleixnera v severní části Mrštíkovy ulici (Schönen 
Melzergassen), když sousední dům kupoval stolař Hans 

133Pannikh.  Podle zápisu z roku 1612 prodal svůj nárožní dům 

v současné Komenského ulici (Spitalgasse) Esaiasovi 
134

Ramscherovi.  V roce 1629 je zmiňována louka Michaela 

Gleixnera, jedná-li se o stejnou osobu, za Horním 
135Kosovem.  Zřejmě tatáž louka je téhož roku uváděna ještě 

136jednou v lokalitě „za Horním Kosovem na Rabensteinu“.

První Michaelovou manželkou byla Dorothea, rozená 

Mörleová (Mehrlová), jíž dle zápisu z roku 1603 v případě 

své smrti, k níž ovšem došlo až mnohem později, odkázal 

kromě 200 kop grošů veškerý svůj majetek. Podobně i jemu 

v takové eventualitě přenechávala Dorothea svůj majetek 
137bez výhrad.

Druhý sňatek uzavřel 14. 9. 1620 s Judith, dcerou pozůstalou 

po Jacobu Pauspertlovi starším, někdejším členu městské 
138 rady. Jednalo se o dceru pocházející z významného 

a movitého měšťanského rodu. Dokladem toho byla 

i skutečnost, že si Judith v prohlášení, v němž svému manželu 

právně postoupila veškeré své jmění a nároky po svém otci, 
139vymínila pro své výhradní rozhodování sumu 200 kop grošů,  

která představovala poměrně vysokou částku. Dne 20. 6. 

1623 byla učiněna dohoda, podle níž předala Anna, vdova 

po Jacobu Pauspertlovi starším a Michaelova tchýně, své 

dědictví na domě v ulici Matky Boží, který do té doby obýval 

její syn Hans Pauspertl mladší, Michaelu Gleixnerovi 

a jeho manželce Judith. Za to se jí nabyvatelé zavázali 

poskytnout doživotně stravu u svého stolu. Pokud by závazek 
140

výživy nedodrželi, měla vdova právo svůj dar revokovat.  

Uvedený Hans Pauspertl mladší byl totožný s výše zmíněným 

manželem Anny (dcery Jilko Reimanna) vdovy po sladovníkovi 

Georgu Gleixnerovi, synu Valtana Gleixnera. Nebožtík 

sladovník Georg Gleixner byl Michaelovým bratrancem. Výše 

uvedených vymíněných 200 kop grošů nechala Judith

29. 2. 1628 v případě své, zřejmě očekávané smrti připsat 
141 po svém skonu manželovi Michaelovi. O něco více než rok 

142poté Judith zemřela a 17. 3. 1629 byla pochována.

128
 Hans Schindl koupil tento dům od dědiců Gregora Staruska a sice Steffana Staruska, Gregora Schwinitzera a Davida Zlabingera. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, 

Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 320r, v.

129
SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 59.

 130
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 60.

 131
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 325v.

132 Zápis hovoří o prodeji sousedního domu Mathesem Faustgrossem Danielu Jandlovi. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 400r.

133 
SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 339v.

 134 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 24v.

 135 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 158r.

 136 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 162r.

 137
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 345r.

 138
 MZA v Brně, E 67, sign. 6400, pag. 273; Svatební smlouva byla zapsána do městské knihy v roce 1621. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 113v.

 139 
SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 114r.

140
 Dům stál mezi domem Daniela Swietniczky a Melchiora Hopffa. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 126v.

 141 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 153r.

142 MZA v Brně. E 67, sign. 6510, pag. 39.
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Třetí sňatek uzavřel Michael 25. 11. 1632 se Sabinou, 
143

pozůstalou dcerou po Andreasi Sigelovi.  Svatbě 

předcházelo sepsání svatební smlouvy datované 21. 10. 

1632, v níž jako svědek vystupuje Michaelův bratr Lucas 
144

Norbert a synovec Thomas Gleixner.

Tragickým se stal Michaelovi závěr jeho života. Přišel krátce 

po sobě o dvě děti, 4. 10. 1639 bylo pohřbeno jeho jménem 

neuvedené dítě, 13. 10. 1639 jeho nejmenovaný synek 

(Söhnl) a 16. 10. 1639 doprovodilo zvonění všemi zvony 
145 

na poslední cestě i jeho samého. Ve své poslední 

vůli odkázal 11. 10. 1639 Michael Gleixner svůj dům 

manželce Sabině, kterou zavázal, vyplácet dětem 

každoročně po 20 kopách grošů. V testamentu se odráží 

Michaelův problematický vztah se synem Casperem. Michael 

uvedl, že poté, co oženil syna Caspera, vymínil si v jeho 

svatební smlouvě, že všechny své pozemky, jmenovitě pět 

rybníků, louky a zahradu před Panenskou bránou odkáže své 

manželce a dcerušce Anně Marii. Casperovi přesto odkázal 

rybník u Rančířova (den Teuch in der Ranzer Krumb), jak 

doslova uvedl, „který si ode mne nezasloužil jakožto 
neposlušný syn.“ Z případného zbylého majetku měla 

manželka obdržet třetinu. Městské pokladně a městskému 

zádušnímu domu odkázal po 4 zlatých. Ten, kdo by s tímto 

zněním nebyl spokojen, měl být o svůj podíl připraven 

ve prospěch chudých. Výkonem své vůle zplnomocnil jakožto 
146poručníka mj. svého bratra Lucase Norberta Gleixnera.

Půl roku po Michaelově smrti se vdova Sabina opět 

provdala, a sice 6. 5. 1640 za cínařského tovaryše Hanse 

Materna. Svědkem na svatbě byl mj. bratr zesnulého 
147Michaela Lucas Norbert.

Lucas Norbert Gleixner (dále převážně uváděn jen jako 

Lucas Gleixner) se narodil přibližně v roce 1571. Převzal 

po svém otci Georgovi konvářské a zvonařské řemeslo 
a dovedl je k nebývalému rozkvětu. V jeho tvorbě lze spatřovat 

vrchol gleixnerovského zvonařství. V roce 1596 i 1599 podle 

rejstříku městské sbírky bydlel ve čtvrté městské čtvrti a platil 

daň 20 grošů. V roce 1599 je u něj rovněž poznamenána daň 
148 6 grošů z řemesla. Až po otcově smrti převzal dům v Židovské 

149ulici, kde je uváděn v zápisu městské knihy roku 1606  a jako 
150

poplatník v rejstříku městské sbírky z roku 1607.

Zápis v městské knize z roku 1610 ošetřil prodej domu 

v současné jižní části Mrštíkovy ulice (Wutzlgassen), 

jako právní zástupce po zesnulém majiteli Pavlu Strakovi 

tam vystupuje Bartl Waldhauser a spolu s ním jakožto 
151

dědic Lucas Gleixner.  V dalším zápise je uvedeno, 

že Waldhauser vyplatil Lucasi Gleixnerovi celou částku 
152 a Pavel Straka je specifikován jako Gleixnerův švagr.

Záznam z roku 1615 upravující prodej sousedního domu 

uvádí, že Lucasův (a před ním tedy Georgův) dům stál 
153v horní Židovské ulici (in der Obern Judengassen).  Jejímu 

ztotožnění žel s naprostou jistotou nepomáhají ani pozdější 

 143
 MZA v Brně. E 67, sign. 6473, pag. 100.

 144 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 170r.

 145
 MZA v Brně. E 67, sign. 6510, pag. 153.

146 V textu uvedená citace je překladem z německého znění závěti. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 535, pag. 138. Michael byl zjevně již delší dobu 

churavý, protože předobrazem jeho poslední vůle byl zápis v městské knize z 13. 3. 1638 ustanovující Sabinu dědičkou domu s tím, že měla být povinna, vyplácet podíl na domu 

v celkové ceně 500 kop grošů dětem ročně vejrunkem ve výši 20 kop grošů. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 202v. Syn Casper se u městské 

rady proti poslední vůli svého otce odvolal a ze znění zápisu je zřejmé, že jeho ohražení formulovala právnicky vzdělaná osoba. Výsledek jeho protestu pro něj zřejmě nebyl úspěšný. 

Tamtéž, pag. 139–140. Naznačuje to znění Casperovy poslední vůle, již zanechal nedlouho poté. Zapsána byla 11. 7. 1641. Svému nezletilému synovi Michaelovi odkázal 

zahradu před Panenskou bránou. Výše zmíněný rybník u Rančířova odkázal svému dalšímu dítěti, které jeho manželka Anna v době pořizování závěti ještě nosila pod srdcem. 

V případě, že by jedno či druhé dítě zemřelo, měl tento majetek připadnout manželce Anně. Nespecifikované gruntovní peníze a další majetek měl připadnout manželce a dětem. 

Tamtéž, pag. 160–161.

147  MZA v Brně, E 67, sign. 6473, pag. 199.

148
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 56. Tamtéž, i. č. 58.

149
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 393v.

150
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 59.

151
 Dům prodaný Georgu Schrötterovi stál mezi domy Gregra Watzka a Ambrosia Weltzera. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 11v.

152
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 12v. 

 153 Sousední dům po zesnulém Josephu Kirchmaerovi stojící mezi domy Lucase Gleixnera a Hanse Pauspertla kupoval Greger Hodner. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy 

a rukopisy, i. č. 13, fol. 54r.
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mapy z 19. století, v nichž je Židovská ulice rozdělena 

na přední (východně) a zadní (západně) od křížení se 

současnou Mrštíkovou ulicí. Určení, která část Židovské ulice 

byla v 17. století označována jako horní a která jako dolní, 

se zatím jeví jako nejisté, byť by se dalo uvažovat o tom, že 

jakožto dolní mohla být uváděna ta část ulice blíže a jako 

horní ta vzdálenější od náměstí. Do městské sbírky platil Lucas 

v roce 1616 částku 25 grošů a vedle domu vlastnil i barvírnu 
154u Dlouhé stěny, za niž odváděl do městské pokladny 1 groš.

Zřejmě zvonaře Lucase Gleixnera se týká zápis do knihy 

přijímaných měšťanů města Jihlavy z 25. 11. 1625, kde 

je ovšem charakterizován jako sladovník, a nikoliv jako 

konvář či zvonař. Za udělení měšťanství zaplatil 40 kop 
155 

grošů, což byla ve srovnání s dalšími přijímanými 

měšťany dosti vysoká částka.

První sňatek uzavřel Lucas pravděpodobně v 90. letech 

16. století se Susannou, jejíž rodinný původ dochované 

prameny nezachycují. Měl s ní nejméně šest dětí. U dvou 

nejstarších – Michaela a Reginy – není známo datum 
156narození či křtu. Regina se vdávala 18. 11. 1615,  z čehož 

lze vyvodit, že se mohla narodit přibližně do roku 1597. Syn 

Thomas, jenž po otci později převzal zvonařské řemeslo 
157

i dílnu, se narodil přibližně v roce 1598.  U dalších dětí lze 

vyhledat data jejich křtů: Georg 22. 3. 1599, Marcus 

158
13. 2. 1601 a Daniel 31. 7. 1602.  Manželka Susanna 

zemřela do roku 1608. 

Druhou svatbu měl Lucas, uváděný v matričním zápise jako 

„konvář a zvonař“, 13. 8. 1608 s Estherou, dcerou zesnulého 

Nicolasche Seidenmeltzera. Jakožto svědci jsou uvedeni jeho 
159 

dva bratři krejčí Georg a konvář Michael. Lucasova druhá 

manželka Esthera v zápise z roku 1609 odevzdala svému 

manželu vše, co jí patřilo či v budoucnu mělo připadnout, 

a naopak Lucas jí slíbil v případě své smrti třetinu majetku, jež 

jí dle městského práva náležela. Z toho Lucas ovšem vyjmul 

slévárenskou provozovnu se vší jejím příslušenstvím, 
160rozhodování o čemž si vyhradil.

Dne 11. 2. 1615 se Lucas Gleixner, uváděný opět jako 

„konvář a zvonař“, oženil potřetí. Vzal si Annu, dceru 

nebožtíka někdejšího stonařovského a poté jihlavského 

kazatele magistra Daniela Grassela. Mezi svědky vystupoval 

Lucasův bratr Michael Gleixner a protestantský farář magistr 
161

Andreas Fistritzer,  který byl manželem další dcery magistra 
162

Daniela Grassela Dorothey.  Andreas Fistritzer (Festriczer), 

uváděný rovněž jako Festritius, je roku 1588 zaznamenán 

jako student protestantské školy ve Frankfurtu nad Odrou. 

Před rokem 1599 působil jako kazatel v obci Delenz 
163 164

a v letech 1599 až 1621 v Jihlavě,  kde 1. 4. 1621 zemřel.

154
  SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 60.

 155
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 351, fol. 97r.

 156
 Jejími svědky na svatbě byli její otec Lucas a strýc Michael Gleixnerové. MZA, E 67, sign. 6400, pag. 226.

 157
 Thomas zemřel 8. 12. 1655 ve věku 57 let. Srov. MARZY, Johann Heinrich: Elenchus epithaphiorum in ecclesia parochiali ad s. Jacobum M. apud. Iglaviae et coemeterio 

eidem ecclesiae ad sito. Iglaviae 1771, pag. 22, N. 87. Strahovská knihovna v Praze, sign. DT II 30.

 158 MZA, E 67, sign. 6400, pag. 10, 80, 108.

 159
 MZA, E 67, sign. 6400, pag. 123.

160 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 437r, v.

161
 MZA v Brně, E 67, sign. 6400, pag. 217. Jaroš i v případě Daniela Grassela vrší mylné a zavádějící tvrzení a odkazuje se na prameny a literaturu, v nichž se jím vyhlašované 

údaje vůbec nenacházejí. Prohlašuje o Grasselovi, že zemřel 2. 6. 1618 a že údajně spolu s bratrem Davidem byl 8. 4. 1615 nobilitován. Srv. JAROŠ, Zdeněk: Jihlavská 
měšťanská heraldika – 1. část. In: Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd společenských, VI, 1988, s. 97. Přitom Jarošem tamtéž odkazovaný text Josefa Petridese uvádí, že 

Daniel Grassel zemřel v roce 1614. PETRIDES, Josef: Beziehungen Iglaus zu den deutschen Universitäten im 16. Jahrhunders. In: Igel-Land, Folge 37, Jänner 1929, s. 144. 

Petridesovu údaji odpovídají prameny z roku 1615 týkající se sňatku jeho dcery Anny s Lucasem Norbertem Gleixnerem, v nichž je otec nevěsty zmiňován jako nebožtík. 

Především je ovšem Grasselovo úmrtí doloženo textem pohřebního kázání, které vydal v roce 1614 v Lipsku magistr Paul Pauspertl. Daniel Grassel zemřel 2. 6. 1614 a pohřben 

byl o dva dni později. Srov. PAUSPERTL, Paul et al.: Christliche Leichpredigt/ Bey Ehrlicher/ Volckreicher begräbnis des Ehrwürdigen/ Achtbarn und wolgelahrten Herrn M. 
Danielis Gräsels/ Primarii Evangelischen Predigers der Keyserlichen Stadt Iglaw in Mähren Welcher in diesem 1614. Jahre Christi/ den 2. tag Iunii/ nach Mittag/ sanfft und 
selig gestorben: und den 4. Iunii darauff Christlich ist begraben worden. Leipzig 1614, nefol. Digitalizovala Niedersachsische Staats- und Universitatsbibliothek Gottingen. 

Za poskytnutí tohoto digitalizovaného dokumentu autor děkuje Mgr. Radku Lungovi.

162
 Sňatek mezi tehdy již vdovcem magistrem Andreasem Fistritzerem a pannou Dorotheou, dcerou magistra Daniela Grassela byl uzavřen 20. 6. 1612. MZA, E 67, sign. 6400, pag. 180.

163
 Vedle Andrease Festritzera se v literatuře objevuje rovněž Johannes Festriczer, který byl roku 1613 stipendistou městské studijní nadace. PETRIDES, Josef: Beziehungen Iglaus 

zu den deutschen Universitäten im 16. Jahrhunders. In: Igel-Land, Folge 38, Jänner 1929, s. 145, 146.

164
 WOLNY, Gregor: Kirchliche Topographie von Mähren, meist nach Urkunden und Handschriften, Brünner Diöcese, Díl 2, Svazek 3, Brünn 1860, s. 19.
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Podle svatební smlouvy datované 22. 1. 1615 měla Anna 
165

dostat věno 200 kop grošů.  Svůj význam měla 

z hlediska společenského postavení skutečnost, že nevěsta 

byla dcerou učeného protestantského faráře, jenž se řadil 

mezi místní elitu. A její místní obzor dalece překračoval. 
166

Daniel Grassel,  jenž se narodil 13. 1. 1570 jako syn 

evangelického kazatele Augustina Grassela působícího 

tehdy ve Ždírci u Polné a Anny, dcery Hanse Fermana 

z Deutsch Eylau ve východním Prusku (dnes Iława 

v Polsku), získal mimořádné vzdělání. Nejprve byl 

v osmi letech na nějaký čas podle tehdejšího místního zvyku 

poslán do českého prostředí, aby se naučil české řeči, kde 

strávil několik let. Poté studoval v Jihlavě na městské škole. 

Odtud odešel studovat jako stipendista placený městskou 
167

nadací  nejprve roku 1590 na protestantskou univerzitu 
168

v Lipsku  a poté ve Wittenberku, kde byl 24. 2. 1592 
169imatrikulován.  Po dalších přibližně třech letech byl 

pověřen jihlavskou městskou radou, aby působil jako 

kazatel ve Stonařově, kde převzal vedení farnosti po svém 

otci, jenž zde působil od roku 1572 a farnosti po svém otci, 
170jenž zde působil od roku 1572 a zemřel 29. 7. 1595.  

Ze Stonařova byl Daniel povolán do Jihlavy, kde 

od samého závěru 16. století až do roku 1614 působil 

nejprve jako druhý a poté jako první kazatel. Zemřel 2. 6. 
171

a pohřben byl 4. 6. 1614 v Jihlavě.  Otec třetí ženy Lucase 

Norberta Gleixnera měl po protestantské linii kontakty

i ve vysoce vzdělaných kruzích v Sasku. Jen díky tomu mohl 
172

uzavřít v Jihlavě v roce 1595 svatební smlouvu

v očekávání sňatku s Elisabethou, dcerou zemřelého 

Wolfganga Peilicka, někdejšího správce kurfiřtské saské 
173školy v městě Grimma,  založené roku 1550, která byla 

jednou z nejdůležitějších škol připravujících k univerzitnímu 

studiu protestantské kazatele a vzdělance. Současně byl 

a je tento vzdělávací ústav třetí nejstarší státní školou 
174v německých zemích. Sňatek byl uzavřen 3. 2. 1595.  

Předkové a blízcí příbuzní Grasselovy nevěsty z rodu 

165
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 60v.

166
 K osobě Danieal Grasela viz např. HRDINA, Karel et al.: Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. 2, Č–J. Praha 1966, s. 226–227. PUMPRLA, Václav: 

Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha 2010, s. 378–379.

167 PETRIDES, Josef: Beziehungen Iglaus zu den deutschen Universitäten im 16. Jahrhunders. In: Igel-Land, Folge 39, Jänner 1929, s. 144. Podrobnosti ze životopisu magistra 

Daniela Grassela obsahuje text jeho pohřebního kázání. PAUSPERTL, Paul et al.: Christliche Leichpredigt/ Bey Ehrlicher/ Volckreicher begräbnis des Ehrwürdigen/ Achtbarn und 
wolgelahrten Herrn M. Danielis Gräsels/ Primarii Evangelischen Predigers der Keyserlichen Stadt Iglaw in Mähren Welcher in diesem 1614. Jahre Christi/ den 2. tag Iunii/ nach 
Mittag/ sanfft und selig gestorben: und den 4. Iunii darauff Christlich ist begraben worden. Leipzig 1614, nefol.

 168
 ERLER, Georg: Die iüngere Matrikel der Universität Leipzig, 1559 – 1809 als Personen- und Ortsregister bearbeitet und durch Nachträge aus den Promotionslisten ergänzt. Bd. 

1 Die Immatrikulationen vom Wintersemester 1559 bis zum Sommersemester 1634, Leipzig 1919, s. 144.

169
 Wittenberger Matrikel, 4 (1587 – 1610) Album Academiae Vitebergensis, signatura: Yo (4), 2°, fol. 60v. Svazek uložen v Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt. 

On-line, https://digital.bibliothek.uni-halle.de/hd/content/pageview/2530285 [13. 1. 2022].

170
 TRAUTENBERGER, Gustav: Die Kirchenordnungen von Iglau im sechsehnten Jahrhundert. In: Jahrbuch der Gesellscheft für die Geschichte des Protestantismus in Oesterreich, 

Zweiter Jahrgang, IV. Heft, Wien und Leipzig 1881, s. 166. WOLNY, Gregor: Kirchliche Topographie von Mähren, meist nach Urkunden und Handschriften, Brünner Diöcese, Díl 

2, Svazek 3, s. 39. Před místem svého působení ve Stonařově, kde nahradil níže uváděného zetě Mattheuse Gleixnera zvaného Behaimmülner jménem Mathes Dobroner, jenž 

zde roku 1572 zemřel, a Ždírci u Polné je Augustin Grassel (Grässel) uváděn jako luterský kazatel k roku 1569 ve Znojmě. DEUTSCH, George: Die mährischen evangel. 
Kirchengemeinden und ihre Seelsorger in der Reformationszeit. In: Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Oesterreich, Neunter Jahrgang, Wien und 

Leipzig 1888, s. 174.

171
PAUSPERTL, Paul et al.: Christliche Leichpredigt/ Bey Ehrlicher/ Volckreicher begräbnis des Ehrwürdigen/ Achtbarn und wolgelahrten Herrn M. Danielis Gräsels/ Primarii 

Evangelischen Predigers der Keyserlichen Stadt Iglaw in Mähren Welcher in diesem 1614. Jahre Christi/ den 2. tag Iunii/ nach Mittag/ sanfft und selig gestorben: und den 4. Iunii 
darauff Christlich ist begraben worden. Leipzig 1614, nefol. PETRIDES, Josef: Beziehungen Iglaus zu den deutschen Universitäten im 16. Jahrhunders. In: Igel-Land, Folge 39, Jänner 

1929, s. 144.

172
 Svatební smlouva byla zapsána do městské knihy v sobotu před 4. nedělí postní Laetare, tedy 29. 3. 1595. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 216r, 

v. Svoji ženu zjevně mylně v zápise uvedenou jako Annu, správně mělo být zapsáno Elisabeth, uvádí Daniel Grassel v dokumentu datovaném ve Stonařově 24. 7. 1595, v němž 

prohlašuje, že je toho času kazatelem v Jihlavě a zejména, že vyhrazuje své manželce svůj dům ve Stonařově. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 226r.

173 Nevěstin otec Wolfgang Peilicke, narozený 30. 3. 1534, se stal správcem školy v městě Grimma 14. 2. 1584. Manuskript uložený v Universitätsbibliothek Leipzig VOGEL, 

Johann Jacob: Florilegium Genealogicum exhibens omnium et singularum illustrium Familiarum Lipsiensium,  pag. 611, on-line https://histbest.ub.uni-

leipzig.de/rsc/viewer/UBLHistBestCBU_derivate_00002092/rep_6_16-a_0614.jpg [13. 1. 2022].; Funkci v Grimmě zastával jen šest měsíců, protože v noci 18. 8. 1584 se 

utopil společně se svým písařem v řece Muldě mezi obcí Höfgen a klášterem Nimbschen. Srov. LORENZ, Chriwstian Gottlob Immanuel: Die Stadt Grimma im Königreich Sachsen. 
Bd. III. Leipzig 1856, s. 1124.; Na téže škole v Grimmě studoval v letech 1584 až 1588 i Wolfgangův stejnojmenný syn, tedy švagr Daniela Grassela. Viz FRAUSTADT, Albert: 

Grimmenser-Stammbuch 1900. Zum 350jährigen Stiftungsfeste der Königlichen Fürsten- und Landesschule zu Grimma herausgegeben vom Verein ehemaliger Fürstenschüler. 
Meißen 1900, s. 84.

174
 Elisabeth Peilicková se narodila 4. 5. 1574 a zemřela 15. 5. 1621. Rovněž k datu svatby viz manuskript uložený v Universitätsbibliothek Leipzig VOGEL, Johann Jacob: 

Florilegium Genealogicum exhibens omnium et  singularum illustrium Familiarum Lipsiensium,  pag.  614, on-line https://histbest.ub.uni-

leipzig.de/rsc/viewer/UBLHistBestCBU_derivate_00002092/rep_6_16-a_0614.jpg [13. 1. 2022].
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Peilicků zaujímali po několik generací v Lipsku a před tím 

v českém Žatci vysoké posty nejen v budovaném 

vzdělávacím systému, ale zejména jakožto purkmistři 
175a soudcové i v oblasti správní a soudní.  Uvedená 

svatební smlouva se dochovala v přepisu v městské 

knize. Kromě toho se ve fondu Zlomky starých registratur 

nachází i její zdrojový text, který je dokonce opatřen 

originály podpisů a pečetí nejbližších příbuzných 

Elisabethy Peilickové. Namísto Elisabethina zesnulého 

otce v dokumentu vystupoval jakožto nevěstin zástupce 

její dědeček Wolfgang Peilicke, rychtář a člen kurfiřtsko-
176  královského saského soudu v Lipsku. Z devatenáct

177 let trvajícího sňatku vzešli dva synové a sedm dcer.  

Syn Augustin Grassel, jmenovec svého děda, se 

ubíral v otcových šlépějích, neboť rovněž studoval 
178 

na univerzitě v Lipsku, kde je uváděn roku 1610, což 

mu jistě usnadnili blízcí příbuzní z matčiny strany. 

175 Zmíněný otec nevěsty Wolfgang Peilicke se utopil 18. 8. 1584 a zanechal po sobě řadu dětí. Wolfgangův bratr Johann (25. 3. 1536 – 30. 11. 1618) zastával post purkmistra 

v Lipsku, profesora práva na lipské univerzitě a přísedícího oficiálního soudu světských přísedících v kurfiřtství a království Sasko (Churfürstlicher sächsischer Schöppenstuhl). Jejich otec 

jménem rovněž Wolfgang (8. 9. 1511 – 5. 3. 1596) vykonával 7 let funkci purkmistra v Lipsku, 18 let zasedal v městské radě a 27 let působil jako člen zmíněného soudu. Wolfgangův 

dědeček doktor práv Johann Peilicke (1474 – 8. 9. 1522) působil v Lipsku rovněž u výše zmíněného soudu a působil jako člen lipské městské rady. Wolfgangův pradědeček 

Bartholomäus Peilicke a prapradědeček Wolfgang Peilicke působili jako purkmistři v českém městě Žatci. HOFMANN, Carl Gottlob: Ausführliche Reformations-Historie der Stadt 
und Universität Leipzig, Leipzig 1739, s. 20–21. STEPNER, Salomon G W: Inscriptiones. Lipsienses. Das ist: Verzeichnis allerhand denckwürdiger Uberschrifften/ Grab- und Gedächtnis-
Mahle/ in Leipzig : Mit besonderem Fleiß in 8. Büchern also verfasset/ daß nicht alleine die itzo befindlichen/ sondern auch alle die jenigen/ so weiland sorgfältig aufgezeichnet/ 
nunmehr aber Alters- Kriegs- und anderer Ungelegenheiten halber untergangen/ in diesem Buch beysammen anzutreffen/ neben Benennung der Oerter/ Gemählder/ Anzahl und 
Materien: Wozu noch kommen eine Vorrede und 16. Register, Leipzig 1686, s. 116, 220, 287. ZEDLERS, Johnn Heinrich: Grosses volständiges Universal-Lexikon aller Wissenschaften 
und Künste, Bd. 27, Leipzig, 1741,s. 107–108. Ke genealogii rodu Peilicků viz rovněž manuskript uložený v Universitätsbibliothek Leipzig VOGEL, 

Johann Jacob: Florilegium Genealogicum exhibens omnium et singularum illustrium Familiarum Lipsiensium, pag. 609 an, on-line, https://histbest.ub.uni-

leipzig.de/rsc/viewer/UBLHistBestCBU_derivate_00002092/rep_6_16a_0609.jpg?x=1574.2230046948353&y=0&scale=0.24287343215507412&rotation=0&layout=singleP

ageLayout [13. 1. 2022]. Dále rovněž rodokmen rodu Peilicků označený jako Genealogia familiae Peilickianae (ca. 1450–1685) uložený v Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, inv. č. 

Genealogie D, IX, 1.

176
 V dokumentu je mimo jiné uvedeno, že ženich Daniel Grassel (Grössel) byl synem protestantského faráře Augustina Grassela. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Zlomky starých 

registratur, sign. II A 8, Svatební smlouva Daniela Grassela a Elisabethy Peilickové, 1595.

177
 PAUSPERTL, Paul et al.: Christliche Leichpredigt/ Bey Ehrlicher/ Volckreicher begräbnis des Ehrwürdigen/ Achtbarn und wolgelahrten Herrn M. Danielis Gräsels/ Primarii 

Evangelischen Predigers der Keyserlichen Stadt Iglaw in Mähren Welcher in diesem 1614. Jahre Christi/ den 2. tag Iunii/ nach Mittag/ sanfft und selig gestorben: und den 4. Iunii 
darauff Christlich ist begraben worden. Leipzig 1614, nefol. 

178
 ERLER, Georg: Die iüngere Matrikel der Universität Leipzig, 1559 – 1809 als Personen- und Ortsregister bearbeitet und durch Nachträge aus den Promotionslisten ergänzt. Bd. 1 

Die Immatrikulationen vom Wintersemester 1559 bis zum Sommersemester 1634, Leipzig 1919, s. 144.

Johann Peilicke, purkmistr města Lipska 

v Sasku, strýc Elisabethy, manželky 

jihlavského protestantského kazatele 

Daniela Grassela, jehož dceru Annu 

si vzal za manželku zvonař Lucas 

Gleixner.

Zdroj: VOGEL, Johann Jakob: 
Leipzigisches Geschicht-Buch Oder 
Annales..., Leipzig 1714, mezi s. 366 
a 367. Stadtgeschichtliches Museum 
Leipzig, inv. č. I A 357/1/386, resp. 
inv. č. Porträt A 110

Johann Peilicke, olejomalba, portrét 

na plaketě umístěné původně v kostele 

sv. Mikuláše v Lipsku, datace kolem 

roku 1600.

Zdroj: Stadtgeschichtliches Museum 
Leipzig, inv. č. K/2021/34

Wolfgang Peilicke, pradědeček 

Anny, rozené Grasselové, manželky 

zvonaře Lucase Norberta Gleixnera 

Autor: Hieronymus Lotter mladší 

(1540–1584)

Zdroj: Stadtgeschichtliches Museum 
Leipzig, inv. č. K/142/2010
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Podle zápisu z roku 1623 náleželo po zesnulém magistru 

Danielu Grasselovi vyplatit celkem 200 kop grošů právním 

zástupcům pozůstalých dcer, a sice Lucasu Gleixnerovi 
179a jeho švagrovi Hansu Jacobovi.

Lucasova manželka Anna si v zápise z roku 1621, podle 

něhož postoupila svému muži své dědictví po otci i matce, 
180 vymínila ke svému rozhodování částku 50 kop grošů.

Záznam z roku 1632 pojednává o koupi stodoly 

Lucasem Gleixnerem od Matthiase Steydla, která stála 
181

na Panenském předměstí.  Roku 1624 byla zapsána koupě 

zahrady Lucasem Gleixnerem v lokalitě zvané am Küttelberg 
182nacházející se na Panenském předměstí.  Zápis z roku 1626 

zaznamenal převod nemovitostí, v němž figuruje Lucas 

Gleixner. Městská rada předala Lucasu Gleixnerovi 

výměnou dům stojící u městské hradby u Špitálské brány 

za stodolu, kterou Lucas postoupil (zřejmě minoritskému) 
183klášteru.  Téhož roku byl zapsán i jiný převod majetku. 

Císařský rychtář, purkmistr a městská rada postoupili Lucasu 

Gleixnerovi dům patřící Martinu Bergerovi stojící v ulici Matky 

Boží za Lucasovu sladovnu u minoritského kláštera 

a tři zahrady spolu se stodolou a letní besídkou (Lustheusl) 
nacházející se za dvorem Marcuse Habermanna, 

184
které postoupil minoritskému klášteru.  Roku 1632 je 

185
zmíněna Lucasova louka v lokalitě zvané auf Bischhöfen
a 1636 louka rozprostírající se před Brtnickou bránou 

186nad Mondscheinem.  V roce 1637 je zmiňován haltýř 

Lucase Gleixnera „dole u velké vody“ před Špitálskou 
187 

bránou. Dne 29. 1. 1638 prodal Marcus Michalko Lucasu 

Gleixnerovi půlku sladovny, kterou zdědil po svém otci 

Mathesu Michalkovi, jež stála v Židovské ulici vedle sladovny 
188Mathese Faustgrosse a pod Ziglerovým pivovarem.

Pokud jde o provozování zvonařské výroby Lucase 

Gleixnera, přináší mimořádně cenný údaj stručný zápis 

o prodeji jedné zahrady, který umožňuje rámcově 

lokalizovat umístění Gleixnerovy slévačské dílny. 

V zápise z roku 1610 se uvádí: „Rohovou zahradu ležící 
před Panenskou bránou mezi hutí (Schmelzhütten) Lucase 
Gleixnera a zahradou Ehrenfrida Schmilauera prodává 

Podpis Johanna Peilicka na svatební smlouvě jeho neteře Elisabethy, 

rozené Peilickové, provdané Grasselové.

Zdroj: SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Zlomky starých registratur, 
sign. II A 8, Svatební smlouva Daniela Grassela a Elisabethy 
Peilickové, 1595.

Vlastnoruční podpis Wolfganga Peilicka, purkmistra města Lipska 

v Sasku, dědečka Elisabethy Peilickové, manželky magistra Daniela 

Grassela, protestantského faráře ve Stonařově a v Jihlavě. 

Grasselova dcera Anna se stala manželkou zvonaře Lucase 

Norberta Gleixnera.

Zdroj: SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Zlomky starých registratur, 
sign. II A 8, Svatební smlouva Daniela Grassela a Elisabethy 
Peilickové, 1595.

 179 Částku měli vyplatit do příštího roku manželé Lorencz a Anna Lonicklerovi. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 130r.

 180
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 114r.

 181 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 125v. Zmiňována rovněž roku 1636. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, 

i. č. 13, fol. 186v.

 182
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 136r.

 183 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 142r.

184
 Dům Martina Bergera stál mezi domem Thobiase Rösslera a zlatníka (Goldschmidts haus). SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 142r.

 185
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 171v.

 186 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 187r.

 187
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 203v.

 188 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 204r.
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pan magistr Andreas Bistritzer [jednalo se o výše zmíněného 

Lucasova pozdějšího švagra magistra Andrease Fistritzera, 
189

pozn. autora] panu Paulu Hodmerovi…“.  Dokonce ještě 

výrazně přesněji lokalizuje Lucasovu slévačskou provozovnu 

zápis z roku 1609, který upřesňuje, že stála u Cihlářského 
190rybníka (beym Ziglteucht),  jenž se po staletí, než byl 

zavezen, rozkládal přibližně v prostorech současného 

Štefánikova náměstí. 

Lucas Gleixner se vedle výroby drobnějšího cínařského 

sortimentu a zvonů věnoval i tvorbě jiných náročnějších 

a rozměrnějších uměleckých děl. V letech 1603–1623 odlil 

na objednávku protestantského šlechtického rodu Žejdliců 

ze Šenfeldu umělecky cenný soubor osmi cínových rakví, 

v nichž byli příslušníci rodu uloženi v kryptě děkanského 

kostela Nanebevzetí Panny Marie v Polné, a roku 1617 

zhotovil pro tentýž kostel osmibokou cínovou křtitelnici. Dílna 

Lucase Gleixnera vyrobila rovněž cínovou křtitelnici 

pro chrám sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou 

datovanou rokem 1612. Nápis na jejím poklopu umožňuje 

nespornou autorizaci díla: „TATO KRTITEDLNICE GEST 

VDIELANA NAKLADEM ZADUSSI IAROMERICKEGCH (sic, 

písmeno E druhé v pořadí ve slově druhotně doryto 

v menší velikosti mezi písmena K a G) KOSTELNINO (sic, 

písmeno N druhé v pořadí druhotně přeryto na H) 

A SSPITALNIHO LUCASS KONWARZ V GIHLAWIE LETA 

1612“. Připsat lze dílně Lucase Gleixnera rovněž anonymní 

cínovou křtitelnici zhotovenou kolem roku 1615 pro kostel 

sv. Václava ve Stonařově. Tato obec patřila od roku 1531 

k panství města Jihlavy, jež se od 20. let 16. století stala velmi 

rychle převážně luteránským městem. Roku 1616 byla 

vyrobena anonymní cínová křtitelnice pro protestantský 

šlechtický manželský pár Jana Rafaela Chroustenského 

z Malovar a Myslibořic a Annu rozenou Šarovskou 

ze Šarova, kteří ji věnovali farnímu kostelu sv. Martina v Třebíči. 

Vzhledem především ke shodným částem reliéfní výzdoby 

nacházející se na uvedených křtitelnicích a medailonů a plaket 

na rakvi Polyxeny Žejdlicové ze Šenfeldu, na něž poukazuje 

i historička umění Kateřina Dolejší, lze dílně Lucase 
191

Gleixnera připsat všechna uvedená umělecká díla.  

Kateřina Dolejší uvažovala i o možnosti Lucasova 

spoluautorství v případě křtitelnice zhotovené v roce 1598 

pro farní kostel sv. Jakuba v Jihlavě. V době, kdy psala svoji 

studii věnovanou části gleixnerovské tvorby, byl nezvěstný 

pramen, který měl dle novinového článku údajně zřejmě 
192 

tuto úvahu podpořit. Pramen představující vyúčtování 

nákladů na pořízení křtitelnice se s odstupem času podařilo 

ve Státním okresním archivu Jihlava dohledat, ovšem mezi 

osobami, jež jsou v něm uvedeny, je v této souvislosti 
193

zmíněn jen jistý Lucas Kupferschmidt,  jehož nelze 

s Lucasem Gleixnerem jednoznačně ztotožnit.

 189
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 14v.

 190 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 437r, v.

191 Terénní dokumentace provedená Muzeem Vysočiny Jihlava v rámci grantového programu NAKI II Kampanologické památky Vysočiny. Srovnej DOLEJŠÍ, 

Kateřina: Dürerovská a flötnerovská inspirace v díle jihlavského zvonaře a cínaře Lukáše Gleixnera. In: Generosum labor nutrit. Sborník k poctě Bohumila Samka / 

Brno : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2010, s. 97–119. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela; PLAŠIL, Filip: Architektonická perla 
Dietrichsteinů v Polné: uměleckohistorický průvodce prohlídkovou trasou děkanským kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Polná 2012, s. 16. K polenské křtitelnici 

a souboru cínových rakví viz rovněž SAMEK, Bohumil, ed., DOLEJŠÍ, Kateřina, ed.: Umělecké památky Moravy a Slezska. 3.2, O–P. Praha 2021, s. 841, 857. 

K jaroměřické křtitelnici srov. SAMEK, Bohumil: Umělecké památky Moravy a Slezska. 2, J/N. Praha 1999, s. 27.

192 DOLEJŠÍ, Kateřina: Dürerovská a flötnerovská inspirace v díle jihlavského zvonaře a cínaře Lukáše Gleixnera. In: Generosum labor nutrit. Sborník k poctě 

Bohumila Samka / Brno : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2010, s. 114–115.

 193
 Zdroje: SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 179, nefol.

Křtitelnice vyrobené v dílně Lucase Gleixnera umístěné v kostele sv. Markéty 

v Jaroměřicích nad Rokytnou (1612) a v kostele Narození Panny Marie 

v Polné (1617).

Foto: Radim Gonda

Detaily výzdoby jaroměřické křtitelnice (andílčí hlavičky 

a Zmrtvýchvstání Krista).

Foto: Radim Gonda
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Detail znázorňující protestantského 

kazatele Martina Liebezeita 

na zvonu ulitém roku 1620 

pro kostel sv. Václava ve Ždírci 

u Polné.

Foto: Radim Gonda

Vedle vynikající konvářské a zvonařské výroby se Lucas 

Gleixner, což dosud nebylo známo a doloženo, zabýval 

i výrobou střelných zbraní a střeliva. Ve své nobilitační žádosti 

(viz níže) sám sebe uvádí nikoliv jako konváře 
194a zvonaře, nýbrž se nazývá „zeigwordterem a pixmistrem“.  

První uvedené slovo vyjadřuje výraz Zeugwart či Zeugwärter, 
což lze vyložit jako zbrojíř, případně nelze vyloučit, že mohl 

vystupovat i jako správce městské zbrojnice, neboť pro to měl 

profesní předpoklady. Druhý uvedený výraz pixmistr je 

v kodifikované němčině vyjádřen slovem Büchsenmeister, 
což značí mistr puškař. Je zjevné, že právě z těchto důvodů 

u něj císařské oddíly v době stavovského povstání, jak je 

podrobněji uvedeno níže, zanechaly zbraně, munici 

a výstroj.

Spojení konvářského a zvonařského řemesla s dělolijectvím 

a puškařstvím nebylo v 16. a 17. století nikterak výjimečným 

jevem. Kupříkladu přední pražský zvonař a autor zvonu 

Zikmund v chrámu sv. Víta v Praze Tomáš Jaroš byl císařem 

Ferdinandem I. jmenován císařským puškařem zbrojnice 

na Pražském hradě a výroba zbraní včetně lití děl 
195

představovala podstatnou část jeho podnikání.

Klientela Lucase Gleixnera jak v církevní, tak světské oblasti 

byla v předbělohorském období v naprosté většině 

protestantská. Na zvonu odlitém Lucasem Gleixnerem ještě 

ve zlomovém roce 1620 pro kostel sv. Václava ve Ždírci 

u Polné je dokonce velmi raritně ikonograficky zachycena 

podoba místního protestantského kazatele Martina 

Libezeita (Liebezeita). Rovněž Lucasovy rodinné vazby, 

zvláště pokud jde o jeho třetí manželku Annu, dceru 

magistra Daniela Grassela, byly velmi výrazně luteránské. 

Lze říci, že explicitnější a veřejně zřetelnější spojení 

s protestantskou obcí by mohl stěží naplnit. Díky své 

manželce Anně byl spřízněn, jak je výše uvedeno, rovněž 

s protestantským kazatelem a jihlavským rodákem 

magistrem Andreasem Fistritzerem. Tím pozoruhodnější je 

Lucasovo angažmá v době po porážce stavovské 

protihabsburské opozice. Lucas Gleixner nastoupil 

politickou kariéru právě v této době po hlubokém 

mocenském otřesu následujícím po porážce stavovského 

povstání, kdy došlo k výměně politického establishmentu 

a personálu i v královském horním městě Jihlavě. Represe 

a eliminace představitelů předchozího protestantského 

a protiabsolutistického vedení města, mezi nimiž byli 

vynikající vzdělaní mužové, jako byl Vilém Hynek 

z Velínova či Martin Leupold z Löwenthalu, vytvořila 

prostor pro uplatnění a osvědčení se nových politických 

kádrů. Právě v tomto období velkého převratu – nástupu 

rekatolizace a absolutismu – se Lucas Gleixner prosadil 

do městské rady, kde po dlouhá léta zastával vysoké 

funkce. Poprvé je v tomto orgánu jakožto radní uveden 
196v období let 1622 až 1624 a opět 1625 až 1626.  Jeho 

mocenský vzestup pokračoval v dalších letech. Po ustavení 

další městské rady 10. 12. 1627 byl Lucas Gleixner 

na počátku roku 1628 ceremoniálně uveden do pozice 

městského rychtáře. Mocensko-symbolický význam této 

události byl zdůrazněn v podobě aktu, v němž účinkoval 

nejvyšší představitel vítězné císařské moci ve městě, a který 

posvětila římskokatolická církev. Uvedení Lucase Gleixnera 

do čela jihlavské městské rady popisuje jedna z městských 

knih: „3. ledna 1628 je zvolen a… panem císařským 
rychtářem a celou radou doprovozen do kostela ke mši 
svaté a byl mu malým chlapcem Paulem Brandtlem předán 
obnažený rychtářský meč a opět byl z kostela s touto 

197vážností doprovozen do radnice.“  Městským rychtářem 

byl do roku 1629, městským radním dále v letech 
198

1630–1631, 1634–1635, 1637–1638.  Lucas Gleixner 

se s nejvyšší pravděpodobností osobně setkal i s císařem. 

 194  Národní archiv, fond Česká dvorská kancelář, karton 434, i. č. 752, sign. IV D 1.

 195
 Srov. např. Ottův slovník naučný: llustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 13. Jana – Kartas. Praha 1898, s. 95. WINTER, Zikmund: Řemeslnictvo 

a živnosti XVI. věku v Čechách (1526–1620). Praha 1909, s. 354–360.

 196
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 327, fol. 68r, 71v.

 197
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 327, fol. 74r.

 198 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 327, fol. 74v, 75r, 78v, 81v.
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Zastával totiž funkci staršího radního (senior), když Jihlavu 

navštívil dne 22. 5. a 6. 7. 1637 císař Ferdinand III. spolu se 

svým bratrem Leopoldem Wilhelmem. Uvítání monarchy 

vedl císařský rychtář a účastnili se jej městští starší a někteří 
199radní.

O osobní Lucasově konfesionální a „politické“ orientaci 

v době předbělohorské neexistují jasné dobové doklady. 

Nicméně jeho rodinné vazby na zcela výslovně 

protestantské církevní a vzdělanecké prostředí i jeho 

převážně protestantská klientela, jež byla současně 

odrazem tehdejší dominance protestantství ve společnosti, 

přesto zpochybňují, snad i vylučují možnost jeho 

vyhraněného katolického zaměření. Čemu lze přičíst jeho 

katolický obrat v přelomové pobělohorské době? Na to lze 

bez dochování či existence podrobnějších zejména 

osobních pramenů těžko jednoznačně odpovědět. 

Představa, že by si oddaný a přesvědčený katolík vzal 

za manželku dceru předního protestantského intelektuála 

a jihlavského luteránského faráře se zcela mimořádnými 

vazbami na německé protestantské prostředí, se přitom jeví 

jako nepřesvědčivá. Jako jedno z nejpravděpodobnějších 

možných zdůvodnění se proto nabízí ryzí oportunismus 

a mocenský kariérismus, který se v takovýchto zlomových 

situacích, a nejen v nich, nezřídka objevuje. Katolická 

horlivost by tak mohla být i vysvětlením možné snahy, 

osvědčit se v nových mocenských podmínkách, pojistit si 

zajištěním společenského postavení své hospodářské 

živobytí a překrýt tak předchozí výrazné napojení 

na ideové struktury poražené protestantské strany.

Osvětlujícím dokumentem v této souvislosti je text Lucasovy 

žádosti o nobilitaci přijatý do císařské kanceláře 
200

9. 5. 1637.  Jelikož na jaře a v létě téhož roku navštívil císař 

Ferdinand III. dvakrát Jihlavu, kde byl uvítán představiteli 

města, mezi nimiž v té době působil i Lucas Gleixner, 

je možné, ba vysoce pravděpodobné, že načasování 

žádosti o nobilitaci mělo s císařskou návštěvou města 

spojitost. Koncept nobilitačního listu vydaného císařem 

Ferdinandem III. je totiž datovaný 13. 5. 1637, tedy devět 

dní před panovníkovou návštěvou Jihlavy. Podstatný je 

ovšem obsah žádosti, jejíž přepis je spolu s obrazovou kopií 

dokumentu obsahem přílohy č. 1 a č. 2.

Lucas Gleixner se ve své žádosti o nobilitaci snažil dokázat 

svoji loajalitu vládnoucí habsburské moci a dokládat ji 

výčtem svých činů na její podporu v době stavovského 

povstání. Gleixner sděloval, že v době povstání údajně 

převzal do úschovy od vojska Albrechta z Valdštejna, 

knížete frýdlantského, několik dělostřeleckých zbraní, 

střelivo a další vojenské vybavení. Následně ovšem 

protestantský velitel stavovských ozbrojených oddílů 

a hejtman markrabství moravského Ladislav Velen 

ze Žerotína převzal a nechal odvézt uvedené zbraně 

a vojenské vybavení a využil jich při tažení na jižní Moravě 

a v Dolním Rakousku. Gleixner přitom vyzdvihuje, že se mu 

prý podařilo uschovat alespoň část dělostřeleckého 

střeliva, které v nobilitační žádosti, sepsané přitom přibližně 

až 17 let po popisovaných událostech (sic), nabízel státní 

moci k dispozici. Dále tvrdil, že se „po slavném vítězství 
u Prahy, když Armada J[eho] M[ilosti] C[ísařské] slavné 
a svaté paměti k Moravě táhla, A commandant s lidem 
vojenským v městě ležící brániti se mínil, tehdy já sem jej 
dobrým prostředkováním s toho svedl, tak že jest od svého 
předsevzetí upustil, a týž město Accordem se poddalo.“ 

Jelikož uvádí, že poté byla uznána jeho věrnost 

habsburské moci do města dosazenými komisaři, a poté 

byl „do raddy téhož města potažen, dvakrát primasem 
a jednou rychtářem“, lze z kontextu dovodit, že má 

na mysli porážku stavovských vojsk na Bílé hoře a následné 

vyšetřování účasti příslušných Jihlavanů na povstání. 

Do městské rady byl jmenován poprvé v roce 1622 

(viz výše). Aby dále podpořil svoji žádost, vyjmenoval i své 

další zásluhy o podporu nastoleného režimu a státní moci. 

Gleixnerova suplika vrcholí slovy: „Z těch i jiných příčin 
jakožto člověk katolický a slavného domu rakouského 
vždy věrný V[aší] C[ísařské] M[il]osti ve vší pokoře 
poddaně prosím, že mne titulem a erbem jakž přiležitě 
vymalovaný jest a abych se spolu i z dědici a budoucími 
mými z Rosenbrunnu psáti mohl milostivě obdařiti ráčite. 
Za touž od V[aší] C[ísařské] M[il]osti mně učiněnou velikou 
milost, budu hleděti dnem i nocí svejmi nehodnejmi 
modlitbami i poddanou věrností V[aší] C[ísařské] M[il]osti 
i celému slavnému domu rakouskému se toho odsluhovati.“

 199 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 327, fol. 81v, r.

 200 Národní archiv, fond Česká dvorská kancelář, karton 434, i. č. 752, sign. IV D 1.
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Bez bližší znalosti okolností zanechání jisté části 

vojenského vybavení oddíly Albrechta z Valdštejna 

v Jihlavě i jejich většinového využití povstaleckými 

oddíly vedenými Ladislavem Velenem ze Žerotína 

i ponechání části munice v Jihlavě nelze Gleixnerovo 

tvrzení o jeho momentálních úmyslech jednoznačně ať tak 

či onak hodnotit. Ovšem skutečnost, že až teprve 

po přibližně 17 letech, a to na podporu svého vlastního 

zájmu, nabízí údajně pro habsburskou stranu u něj tajně 

uschovanou munici, nevyznívá vůbec přesvědčivě. 

Podobně i jeho vyzvedávání vlastní úlohy při údajném 

přesvědčování vojenského velitele stavovských jednotek, 

aby nekladl habsburskému vojsku odpor, působí jako 

přinejmenším značně přehnané. Jednak Gleixner v té době 

ještě nevykonával žádných veřejných funkcí, jednak byla 

situace povstalecké stavovské moci po bělohorské porážce 

zjevně bezvýchodná a názor, byť bohatého a profesně 

úspěšného měšťana v takové situaci mohl těžko hrát 

významnější úlohu. Ostatní Gleixnerem vyzvedávané 

zásluhy o habsburský stát již spadají do doby jeho 

pobělohorské politické kariéry.

Zdůraznění souvislosti své osoby se zbraněmi a vojenským 

a mocenským bojem i svého pozdějšího dlouholetého 

angažování se v politických funkcích v městské radě bylo 

účelově formulováno tak, aby se tímto způsobem představil 

jakožto zasvěcená, zasloužilá a kompetentní osoba, která 

měla být svým ať postulovaným či skutečným působením 

v očích vládnoucí moci legitimovaná ve svém požadovaném 

nároku na společenské uznání v podobě nobilitace.

Jeho žádost byla vyřízena kladně. Spolu s navrženým 

znakem, v jehož přijaté podobě se odráží Gleixnerova 

zvonařská a konvářská profese (příloha č. 3), bylo jemu 

a jeho potomkům uděleno právo užívat rovněž predikát 
201„z Rosenbrunnu“.  Krom samého Lucase Gleixnera nicméně 

není v žádném pramenu doloženo, že by uděleného 

predikátu a znaku později kterýkoli z jeho potomků užíval.

Erb rodu Gleixnerů 

z Rosenbrunnu.
Zdroj: MZA, G 12, I. řada, 

kn. 24, fol. 30r. (Denkmäler 

des patrizischen Adels in 

der kön. Stadt Iglau 

gesammlt und geordnet von 

Johann Peter Cerroni, 1787)

Foto: Radim Gonda

Erb rodu Gleixnerů 

z Rosenbrunnu.
Zdroj: MZA, G 12, II. řada, 

kn. 398, fol. 21r. (Wappen 

und Grabschriften Iglauer 

adeliger Familien)

Foto: Radim Gonda

 201
 Národní archiv, fond Česká dvorská kancelář, karton 434, i. č. 752, sign. IV D 1. Srov. např. KRÁL Z DOBRÉ VODY, Vojtěch: Der Adel von Böhmen, Mähren und 

Schlesien: genealogisch-heraldisches Repertorium sämtlicher Standeserhebungen, Prädicate, Beförderungen, Incolats-Erteilungen, Wappen und 
Wappenverbesserungen des gesamten Adels der Böhmischen Krone mit Quellen und Wappen-Nachweisen. Prag 1904, s. 70. DOERR, Josef August von: Der Adel 
der böhmischen Kronländer: ein Verzeichniss derjenigen Wappenbriefe und Adelsdiplome, welche in den böhmischen Saalbüchern des Adelsarchives im k.k. 
Ministerium des Innern in Wien eingetragen sind. Prag 1900, s. 119.

 202
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 327, fol. 85r. Odlišné datum úmrtí 17. 3. 1641 nesprávně uvádí Marzy. Jestliže byl dle matriky Lucas 

Gleixner pohřben 2. 4. 1641 (viz níže), nemohlo být jeho tělo bez pohřbu uchováváno již od 17. 3. 1641. MZA, G 12, II. řada, kniha 243, pag. 41.

 203
 MZA, E 67, sign. 6510, pag. 168. K funkci představeného kostela farnosti u sv. Jakuba v Jihlavě srov. rovněž vyúčtování o týdenních příjmech z farního dvora v letech 

1627–1628. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Zlomky starých registratur, sign. II A 4, Záznam Lucase Gleixnera jakožto správce kostela sv. Jakuba o týdenním platu 

z farního dvora, 30. 1. 1627 až 4. 1. 1628.

 204
 MZA, G 12, II. řada, kniha 243, pag. 41.

 

Lucas Gleixner, jenž po dobu 18 a půl roku vykonával funkci 

člena městské rady a po určitou dobu dokonce městského 

rychtáře, zemřel 27. 3. 1641 mezi 4. a 5. hodinou 
202odpolední.  Pohřben byl 2. 4. 1641 ve farním kostele 

sv. Jakuba za velkého zvonění. V matričním zápise byl 

uveden jako radní města, představený kostela a rektor 
203

Bratrstva Božího Těla.  Jeho náhrobní kámen byl po zrušení 

hřbitova umístěn v kostele sv. Jakuba naproti soše patrona 
204kostela.  Naposledy byl jeho stav zdokumentován v roce 

2008 v rámci archeologického výzkumu a rekonstrukce 

podlahy kostela sv. Jakuba. Náhrobníky, včetně 

Gleixnerova, uložené v podlaze kostela byly následně 

zakryty novou dlažbou, takže v současnosti nejsou přístupné.
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[SIS]TE VIATOR

[SVB] HOC BREVI TVMVLO CONQVI

[ES]CIT [Q]VE(M) VIRT(VS) PROBITAS & CANDOR

[LONGAEVV(M)] COM(M)ENDAT NOBILIS & AMPLIS

[SIMVS D(OMI)N(VS)] LVCAS NORBERTVS GLEIX

NER A [RO]SENBRVN(N) HVI(VS) REGIAE CI

[VITA]TI[S] [P]RIMAS AETATIS SVAE ANNO

[LXX N]ATI SALVATORIS MDCXLI XVII

[M]A[R]TII [PL]ACIDISSIME MORTVVS

[PIIS] MANIBVS BENE PRECARE

Do češtiny lze text převést takto:

Zastav se, poutníče.
Pod tímto malým náhrobkem spočívá ten, kdo se po celý 
život osvědčoval dobrotou, slušností a poctivostí, urozený 
a nejjasnější pán Lucas Norbert Gleixner z Rosenbrunnu, 
primátor tohoto královského města, jenž přepokojně 
zemřel v sedmdesátém roce svého věku, 17. [správně: 27.] 
března 1641 od Spasitelova narození.
Zbožnýma rukama se řádně pomodli.

Horní nápisová část Lucasova náhrobku obsahovala 

latinský text:

[SIS]TE VIATOR

[SVB] HOC BREVI TVMVLO CONQVI

[ES]CIT [Q]VE(M) VIRT(VS) PROBITAS & CANDOR

[LONGAEVV(M)] COM(M)ENDAT NOBILIS & AMPLIS

[SIMVS D(OMI)N(VS)] LVCAS NORBERTVS GLEIX

NER A [RO]SENBRVN(N) HVI(VS) REGIAE CI

[VITA]TI[S] [P]RIMAS AETATIS SVAE ANNO

[LXX N]ATI SALVATORIS MDCXLI XVII

[M]A[R]TII [PL]ACIDISSIME MORTVVS

[PIIS] MANIBVS BENE PRECARE

Do češtiny lze text převést takto:

Zastav se, poutníče.

Pod tímto malým náhrobkem spočívá ten, kdo se po celý 

život osvědčoval dobrotou, slušností a poctivostí, urozený 

a nejjasnější pán Lucas Norbert Gleixner z Rosenbrunnu, 

primátor tohoto královského města, jenž přepokojně 

zemřel v sedmdesátém roce svého věku, 17. [správně: 27.] 

března 1641 od Spasitelova narození.

Zbožnýma rukama se řádně pomodli.

205 Při přepisu textu náhrobku byly do hranatých závorek uvedeny ty části textu, které obsahuje Marzyho přepis, ale na náhrobníku zdokumentovaném v roce 2008 

již nebyly patrné. V kulatých závorkách se nacházejí rozvedené části textu, jež se skrývají ve zkratce. MARZY, Johann Heinrich: Elenchus epithaphiorum in ecclesia 
parochiali ad s. Jacobum M. apud. Iglaviae et coemeterio eidem ecclesiae ad sito. Iglaviae 1771, p. 18, N. 71. Strahovská knihovna v Praze, sign. DT II 30. 

Srovnávací pramen v podobě fotodokumentace poškozeného náhrobku obsahuje fotografická dokumentace k archeologické nálezové zprávě. Viz ZIMOLA, 

David: Zpráva o archeologické akci. Název akce Obnova podlahy kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě. Č. 48 – 08 (č. j. 021-09), Muzeum Vysočiny Jihlava.

 

Náhrobník Lucase 

Norberta Gleixnera 

překreslený Johannem

Zdroj: MARZY, Johann 
Heinrich: Elenchus 
epithaphiorum in 
ecclesia parochiali ad 
s. Jacobum M. apud. 
Iglaviae et coemeterio 
eidem ecclesiae ad 
sito. Iglaviae 1771, p. 
18, N. 71. Strahovská 
knihovna v Praze, 
sign. DT II 30.
Foto: Rudolf Schebesta

Náhrobník Lucase Norberta Gleixnera, celkový pohled a detaily.

Zdroj: ZIMOLA, David: Zpráva o archeologické akci. Název 
akce Obnova podlahy kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě. 
Č. 48 – 08 (č. j. 021-09), Muzeum Vysočiny Jihlava, příloha 
fotodokumentace. Foto: Pavla Lajtkepová

205
Horní nápisová část Lucasova náhrobku  

obsahovala latinský text:
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Ve své závěti odkázal své manželce Anně dům s podílem 

na pivovaře, hutní vybavení a cínové nádobí a vše, 

co je třeba k vaření piva. Dále polovinu sladovny, kterou 

koupil od Michalkových dědiců, rybník s pěti jitry luk 

a stodolu na Panenském předměstí, kterou koupil 

od Mathese Steydla. Synovi Thomasovi odkázal svůj dům, 

který držel beze všech dalších závazků a splátek, svoji 

slévačskou dílnu (Giesshütten) s nářadím vedle jednoho 

stříbrného dvorního poháru, který si přinesl z Telče. Připsal 

mu rovněž tisíc kop grošů u jistého Martina Geigera, dva 

centnéře zvonoviny a zbytky materiálu, které se nacházely 

v huti. Nejmladšímu synu Georgovi zanechal svůj dům 

stojící před Panenskou bránou s dvěma zahradami 

bez jakýchkoli splátek. Dále 12 jiter luk, tři rybníky a dvě 

malé parcely ležící v lokalitě za Mondscheinen (dnes 

za Pančavou) při cestě do Studének. Dále Georgovi 

odkázal 200 kop grošů, jež byl Lucasovi dlužen Mathes 

Steydl. Odkázal mu rovněž ozdobný pohár s víkem 

(Hofbecher) uvnitř i vně pozlacený, který Lucas získal 

ve Stříteži, zlatý řetěz a haltýř u řeky Jihlavy, který Lucas 

získal od Thobiase Seidenmeltzera. Svému vnukovi 

Michaelovi pozůstalému po zesnulém synu Marcusovi 

odkázal očekávaný příjem z domu, stojícího vedle domu 

vdovy po Simonu Pauspertlovi, který Lucas odkoupil 

od Barttla Kollera, stodolu u Dlouhé stěny a 60 kop grošů, 

jež Lucasovi náležely od Simona Gleixnera v Pístově. 

Vnukovi věnoval také 150 kop grošů, jež Lucasovi 

přináležely na dvoře Mathese Oxenbauera v Hosově 

a dva stříbrné kalichy. Dvůr, který Lucas vlastnil v Hosově, 

odkázal rovným dílem své manželce Anně a synu 

Georgovi. Kostelu sv. Jakuba odkázal 100 kop grošů, 

jež mu dlužil Hans Haubtmann z Horního Kosova. České 

kapli sv. Václava (zue der Böhmischen Kirche) odkázal 50 

kop grošů, jež mu byl dlužen Augustin Achatzi. Chudým 

lidem odkázal do špitálu, chudobince, do obecní 

pokladny po 5 kopách grošů a zádušnímu domu 3 kopy 

grošů. Vše ostatní, co by po rozdělení zbylo, odkázal 

manželce Anně za podmínky, že se už znovu neprovdá. 

Pokud by se ovšem provdala, měla být povinována, 

vyplatit dvěma uvedeným pozůstalým Lucasovým synům 

a vnukovi každému po 100 kopách grošů. Pokud by který 

dědic nebyl s tímto posledním pořízením spokojen, měl se 
206

mu jeho podíl odebrat a rozdělit mezi chudé.

Lucasova vdova Anna se po sepsání svatební smlouvy 
207

z 12. 8. 1641 dne 6. 10. 1641  znovu provdala 
208

za Martina Scholtze.  Svatební smlouva umožňuje 

částečný náhled do majetkových poměrů partnerů. Vdova 

Anna si jako svůj výlučný majetek vymínila dům v ulici Matky 

Boží stojící vedle obydlí Matheuse Dornkreila a všechny své 

stříbrné šperky, dvě stříbrné uvnitř i vně pozlacené konvičky 

a jeden stříbrný pozlacený ozdobný pohár s víkem 

(Hofbecher). Ženich si vyhradil jako svůj majetek svůj dům 

a zahradu před Špitálskou bránou a ozdobu v podobě 
209stříbrného pozlaceného větrného mlýna.

 206
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 535, pag. 155–157.

 207
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 215v.

 208 MZA v Brně, E 67, sign. 6473, pag. 221.

 209
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 215v.

 

Reliéf patrona kostela sv. Jakuba Staršího v Telči na zvonu Lucase 

Gleixnera z roku 1603. Sv. Jakub je zobrazen s atributem mušlí 

na klobouku a s poutnickou holí. Pod reliéfem se nachází autorská 

signatura MASTER LVKAS KANDLER VON IGLAV [Mistr Lukáš konvář 

z Jihlavy.]. Iniciály DK a AS zřejmě označují nejmenované zvonařovy 

tovaryše.

Foto: Radim Gonda
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Cimbál Lucase Gleixnera z roku 1609 umístěný v současnosti 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie, původně ve věžičce staré 

radnice v Polné.

Foto: Radim Gonda

Reliéf Kalvárie olemovaný vavřínovým věncem na zvonu Lucase 

Gleixnera z kostela sv. Václava ve Ždírci u Polné z roku 1620. 

Nalevo od Ukřižovaného stojí Panna Maria, vpravo 

sv. Jan Evangelista.

Foto: Radim Gonda

Zvon ulitý Lucasem Gleixnerem roku 1614 pro kostel sv. Vavřince 

v Krasonicích. Detail zobrazuje erb šlechtického rodu Koňasů 

z Vydří, neboť zvon dala ulít protestantská majitelka panství 

Eufrozína Mitrovská, rozená Koňaska z Vydří, na Krasonicích 

a Štěpkově.

Foto: Radim Gonda

Zvon Lucase Gleixnera z kostela sv. Jakuba Většího v Ostrově 

nad Oslavou z roku 1631.

Foto: Karel Malý
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4. generace Gleixnerů

Thomas Gleixner, jihlavský cínař a zvonař, přebíral dílnu 

svého otce Lucase Norbert Gleixnera v druhé polovině 

30. let 17. století. Orientačním rokem může být rok 1637, kdy 

Gleixnerové ulili velký zvon pro kostel sv. Mikuláše 

ve Velkém Meziříčí. Ač byl zvon později zničen při požáru 

v roce 1807, zachoval se cenný přepis textu na něm 

v inventární knize velkomeziříčské fary z let 1804–1807, který je 

současně jedinečným svědectvím o době předávání 

gleixnerovské dílny. Nápis dle jeho přepisu zněl: „LETA PANE 

1637 TENTO ZWON GEST ZLIT KE CTI A CHWALE BOZI 

NAKLADEM OBCE TETO ZA PRIMASA MATHIASSE 

BYDZOWSKIHO A BURGMISTRA DANIELE OPPAWSCEHO 

TEZ SPOLURADDNICH MIESTA MESERZICZIE LUCAS 

GLEIXNER SWYM SYNEM TOMAS GLEIXNER. Z GIHLAWEI 
210

ZLIL MNIE ANFANG BEDENKS ENDT.“  Z textu plyne, že se 

na vyrobení zvonu podíleli oba Gleixnerové.

Thomas nebyl sice zdaleka tak činný v společensko-politické 

oblasti jako jeho otec, přesto se jakožto uznávaný odborník 

účastnil řízení Bratrstva malých cechů, v němž se vedle řady 

jiných řemeslníků sdružovali i konváři. Jakožto člen vedení 
211této korporace je uveden v listu z 23. 3. 1640.  V jihlavské 

matrice není zaznamenán sňatek Thomase Gleixnera 

s manželkou Martou. Uzavřen byl pravděpodobně v první 

polovině 20. let. 17. století. Odpovídá tomu mj. zápis z roku 

1624, jímž Martha postoupila svému manželovi vše, co jí 
212

náleželo po rodičích.  Thomas Gleixner zemřel 8. 12. 1655 

ve věku 57 let. Jeho náhrobní kámen se podle Marzyho 

dokumentace po zrušení hřbitova nacházel v kostele 

sv. Jakuba blízko schodů vedoucích do kaple Panny Marie 
213Bolestné.  Ve své poslední vůli zapsané 4. 12. 1655 

odkázal své manželce Martě svůj dům v ceně 800 kop 

grošů. Závdavek z ceny domu ve výši 400 kop grošů jí měl 

připadnout hned. Zbytek ceny měla ročně vyplácet ve výši 

15 kop grošů, z kteréžto sumy si ovšem měla 5 kop grošů 

ponechat. Cínařské vybavení odkázal svému synovi 

210
 Diecézní archiv Biskupství brněnského, fond Farní a děkanský úřad Velké Meziříčí, inv. č. 3, kn. č. 3, pag. 16. Za laskavé upozornění na existenci tohoto pramene 

a pomoc při jeho prostudování autor děkuje Mgr. Martinu Štindlovi, Ph.D. ze Státního okresního archivu Žďár nad Sázavou. 

211 SOkA Jihlava, fond Bratrstvo malých cechů Jihlava, kart. 1, i. č. 3.

 212
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 135v.

 213
 MZA, G 12, II. řada, kniha 243, pag. 42. Srv. rovněž Marzy, Johann Heinrich: Elenchus epithaphiorum in ecclesia parochiali ad s. Jacobum M. apud. Iglaviae et 

coemeterio eidem ecclesiae ad sito. Iglaviae 1771, p. 22, N. 87. Strahovská knihovna v Praze, sign. DT II 30.

 214
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 535, pag. 218–219.

 215
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 535, pag. 218–219.

 216 MZA v Brně, E 67, sign. 6510, pag. 290.

Norbertovi s tím, že pokud by je on časem nepotřeboval, má 

je prodat své matce, jež je mohla užívat, pokud by setrvala 

ve stavu vdovském. Zbývající majetek měl připadnout rovným 

dílem manželce Martě a dvěma dětem – Georgu Norbertovi 

a Susanně. Špitálu, chudobinci, zádušnímu domu a do obecní 

pokladny odkázal po 1 kopě grošů. Thomas v závěti výslovně 

uvedl, že dcera Susanna přichází zkrátka, protože „se 
 214nepatřičně chovala a způsobila mi posměch.“   Jednalo 

se zřejmě o její nekonkretizované mravní poklesky. Thomas 

Gleixner byl pohřben 10. 12. 1655 za zvonění všemi zvony. 
215  Vdova Marta se znovu vdala 7. 11. 1656 za Joachima 

Ernesta Junckera, jenž byl rovněž cínařem (stanarius) 

a pocházel z obce Libenau (snad Liebenau u Saské 
216

Kamenice?) v Lužici.

Zvon Thomase Gleixnera ulitý roku 

1654, tedy v roce předcházejícím 

Thomasově smrti. Zvon je zavěšen 

ve věži kostela sv. Jana Křtitele 

v Jihlavě. Detail zobrazuje znak 

města Jihlavy. Tento zvon odděluje 

od cimbálu Thomasova děda 

Georga Gleixnera v budově městské 

radnice, jenž rovněž zobrazuje 

jihlavský městský znak, období 90 let. 

Foto: Radim Gonda
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Náhrobník Thomase Gleixnera překreslený Johannem Marzym.

Zdroj: MARZY, Johann Heinrich: Elenchus epithaphiorum in ecclesia parochiali 
ad s. Jacobum M. apud. Iglaviae et coemeterio eidem ecclesiae ad sito. 
Iglaviae 1771, p. 18, N. 71. Strahovská knihovna v Praze, sign. DT II 30.
Foto: Rudolf Schebesta

Příslušnost k bohatým městským vrstvám vyjadřoval i sňatek 

Lucasova nejmladšího syna Georga Norberta Gleixnera 
s Rosinou, dcerou zesnulého bohatého měšťana a sladovníka 

Thobiase Pauspertla. Jako jeho opatrovník je ve svatební 

smlouvě uzavřené 23. 11. 1655 uveden jeho o více než 
217  

30 let starší bratr zvonař Thomas Gleixner, jenž o pouhých 
218 

několik dní později zemřel. Sňatek byl uzavřen 14. 2. 1656.

Nedlouho předtím vystupuje Georg Norbert v roce 

1654 v městské knize, když prodal Martinu Crispínu 

Goskovi ze Sachsenthalu louku o rozloze 12 jiter 

s čtyřmi rybníčky a jedním políčkem, a v roce 1658, 

kdy zastupoval svoji matku, jež s dalším podílníkem 

prodávala sladovnu v Židovské ulici opět Martinu 

Crispínovi Goskovi ze Sachsenthalu. Již předtím, 

1. 2. 1647 čili v těžké době švédského obsazení města 

Jihlavy, byl do městské knihy zanesen zápis, v němž 

(zjevně v případě své smrti) teprve šestnáctiletý Georg 

Norbert odkazoval matce Anně, provdané Schultzové 
221(Scholtzové) veškeré své dědictví po otci.  Válečné 

nebezpečí bylo zřejmě spojeno s životem Georga 

Norberta obecněji. Odpovídá tomu odkázání jeho 

majetku učiněné pro případ jeho smrti, jež bylo jihlavské 

městské radě předloženo k zaknihování 27. dubna 

1663, tedy deset dní po vypuknutí čtvrté rakousko-

turecké války. Tato závěť byla sepsána již předtím, 

21. 7. 1662, a Georg Norbert v ní pohnutku k jejímu 

sepsání zformuloval stručně: „jelikož jsem se ocitl 
ve vojsku, a nikdo nemůže vědět, zda z toho může 
člověk vyjít svěží a zdráv či živ“. Jak doslova uvedl, 

nemá na světě lepších přátel než nevlastního otce a svoji 

matku, odkázal jim proto pro případ své smrti polovinu 

svého dědictví a druhou své sestře Susanně. Na závěr 

učinil přání, aby obsah závěti nedošel naplnění slovy: 

„Doufám, že nikdo nebude tuto moji vůli opět 
222 projednávat.“ Jak dokládají pozdější zápisy z let 

223 
1668 a 1669, své vojenské angažmá přežil.

Nezodpovězenou otázkou zůstává totožnost Simona 
Gleixnera, jenž je spolu s Bartolomějem Nachystalem 

autorem zvonu z roku 1663 zavěšeného v kostele sv. Petra 

a Pavla v Rančířově u Jihlavy. Tento zvon, vyznačující se 

nepříliš zdařilým provedením a hlavně výzdobou, lze 

považovat za symbolickou tečku ve zvonařské tvorbě tří 

generací příslušníků rodu Gleixnerů v Jihlavě. Zatímco 

uvedeného Nachystala lze dobře doložit řadou matričních 

zápisů, uvedený Simon Gleixner nebyl v odpovídajícím 

217
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 13, fol. 237r, v.

218
 MZA v Brně, E 67, sign. 6473, pag. 407.

219
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 405, pag. 256–257.

220
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 405, pag. 313.

221
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 405, pag. 40.

222
 „… weil ich unter das Kriegs Volkh bin gerathen, und niemandt wissen khan, ob man frisch und gesundt, oder mit dem Leben möchte dar von khommen… 

Ich verhoffe es wirdt niemand diesen meinen Willen dar wider handlen.“ SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 405, pag. 440.

223
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 405, pag. 595, 622.
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období dohledán v matrice oddaných, ani zemřelých, 

ani v městských knihách. Možným adeptem pro jeho 

identifikaci by snad mohl být stejnojmenný syn krejčovského 

tovaryše Georga Gleixnera, jenž byl synem prvního 

gleixnerovského zvonaře Georga. Tento Simon byl 

současně synovcem nejvýznamnějšího zvonaře Lucase 

Norberta a bratrancem konváře Michaela a zvonaře 

Thomase Gleixnera. Uvedený Simon byl pokřtěn 
224

9. 10. 1606  a v případě správnosti jeho ztotožnění by mu 

bylo v době ulití rančířovského zvonu asi 57 let.

Pramenné záznamy o dalších příslušnících rodu 
Gleixnerů v 16. a první polovině 17. století

V první polovině 16. století čítal rod Gleixnerů již řadu rodin 

a lze tak předpokládat, že byl v Jihlavě a okolí již delší dobu 

usazeným rodem. Jak bylo výše uvedeno, vyskytují se 

v městských zápisech osoby s příjmením Gleixner/ová, jimž 

nelze přiřadit jasné místo v rodokmenu, nicméně lze 

přinejmenším u některých, ne-li u všech, předpokládat, 

že příslušníky jednoho rodu byli. Z tohoto důvodu je 

na místě uvést i údaje týkající se těchto osob, resp. jejich rodin, 

přičemž nelze vyloučit jejich budoucí dodatečné ztotožnění. 

Řada Gleixnerů je zaznamenána přímo v Jihlavě. Jak je 

uvedeno v zápisu datovaném v sobotu, v den sv. Bonifáce, 

tedy 5. 6. 1529, koupil Andreas Gleixner dům 
225 

po zemřelém Petru Schellenkheglovi v Křížové ulici. Zřejmě 

o tento dům se jedná v zápise z roku 1534, podle kterého 

prodal Jaksch Kramer z Brna paní Ursule ženě Thomana 

Harnasche dům v Křížové ulici, nacházející se vedle vjezdu 

do klášterního dvora a uličky domu Andrého Gleixnera 
226 

(neben dem Gasslein des Andre Gleichsners Haus). Podle 

zápisu z roku 1531 předala Manda, dcera zesnulé Anny 

Schellenkheglové, zahradu v lokalitě zvané auf dem Gewick 
připadnuvší jí dle závěti její matky Anny, svému manželovi 

227
Andreasi Gleixnerovi,  jenž tedy ujal výše zmíněný dům 

jakožto zeť předchozího majitele. Roku 1546 nechal Andreas 

Gleixner zapsat své poslední pořízení. Synu Bastlovi odkázal 

100 kop grošů, svůj podíl v pivovaře a zahradu ležící 

před Brtnickou bránou. Zjevně další manželce Catharině 

ponechal její věno, které jí při sňatku přiřkl její otec, a jež, jak 

dodává, Andreas Gleixner dosud neobdržel. Dále své ženě 

odkázal třetinu majetku, kromě 100 kop grošů, podílu 

na pivovaře a zahrady, jak bylo výše uvedeno. Polovinu 

cínového nádobí odkázal manželce a polovinu synovi. 

Zbývající majetek si měl rovným dílem rozdělit syn Bastl, dcera 

Cristina a dítě, jež toho času Andreasova manželka čekala. 

Dům a sladovnu rozhodl Andreas prodat za lacinou cenu 
228synu Bastlovi.  V nejasné souvislosti s uvedeným Andreasem 

Gleixnerem, pokud v tomto smyslu souvislost existovala, se jeví 

zápis až z roku 1579, podle něhož prodal Andre Mahensack 

a Prokop Höfer jakožto osoby určené k provedení zúčtování 

 224 MZA, E 67, sign. 6400, pag. 208.

 225
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 7, fol. 282r. Totožný obsah zápisu z roku 1531 viz tamtéž, i. č. 8, fol. 38r.

 226
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 9, fol. 108v.

 227
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 8, fol. 38r.

 228
 Závěť je datována na den sv. Antonína, tedy 17. 1. 1546. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 533, fol. 4v.

 

Zvon pro kostel sv. Petra a Pavla v Rančířově zhotovili roku 1663 Simon 

Gleixner a Bartoloměj Nachystal.

Foto: Radim Gonda
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Andrého Gleixnera (als verordnete zur Raittung des 
Andre Gleixners) Wentzovi Pergerovi rohový dům, podíl 

v pivovaře, sladovnu a průjezd vedle domu Hannse 
229

Österreichera v Křížové ulici.

Jistou pravděpodobnou vazbu na tuto linii Gleixnerů 

představovanou zmíněným Andreasem, který si vzal 

za ženu Mandalenu, dceru Petra Schellenkegla, naznačuje 

zápis uvádějící představitele hned několika větví rodu 

Gleixnerů. V roce 1564 totiž sourozenci Jacob, Urban, 

Marta a Catharina, děti Wentze Gleixnera z Heroltic, 

a jejich bratranec (méně pravděpodobně strýc, Vetter) 
Josef, syn Paula Gleixnera z Hosova, předali své pověření 

k zastupování svých zájmů Hansi, Valtanu a Lucasovi 

Gleixnerovým, kteří byli bratry zvonaře Georga Gleixnera, 

v protestu proti neuvedenému znění poslední vůle jejich 

přítelkyně (Freundtin), pravděpodobněji příbuzné Evy, 
230

dcery jménem neuvedeného Schellenkegla.  Kromě 

vztahu zmíněných osob z Heroltic a Hosova jakožto 

bratranců a sestřenic lze předpokládat i poměrně blízký 

příbuzenský vztah s linií sourozenců zvonaře Georga 

Gleixnera, kteří zjevně vystupovali v z jistých důvodů 

autoritativním postavení jakožto zástupci jmenovaných. 

Krom toho lze předpokládat, že uvedení heroltičtí a hosovští 

Gleixnerové mohli mít blízký rodový vztah s výše zmíněným 

Andreasem, zetěm Petra Schellenkegla, neboť předmětem 

zaznamenaného problému byla poslední vůle příbuzné 

zmíněných Gleixnerů Evy Schellenkeglové. 

Z roku 1557 pochází závěť zmíněného Paula Gleixnera 
z Hosova (Hosau), v níž své manželce Ursule odkázal 

třetinu majetku, dvě třetiny pak rovným dílem svým pěti 

dětem – Josephovi, Jacobovi, Mathesovi, Margarethě 

a Anně. Josepha ovšem z dědiců následně vyloučil s tím, 

že mu prodal majetek plynoucí z jeho dědického 

následnictví, za nějž ovšem od něj nedostal vyplaceny žádné 

peníze. Tím byl Josephův podíl smazán. Joseph měl dále 

postupně vejruňky vyplácet své sourozence. V hotovosti 

zůstalo po Paulovi 100 kop grošů. Dlužit mu zůstala 

řada osob, mlynář (pravděpodobně rovněž Gleixner) 

od Dlouhé stěny 45 kop grošů, řezník Pyebl 20 kop grošů, 

nespecifikovaná Gleixnerová 34 kop grošů, Veit Gleixner 

6 kop a 45 grošů; Georg, zeť Gleixnerův (zřejmě 

Paula Gleixnera) 20 kop grošů; u nespecifikované 
231Gleixnerové dále leželo 15 kop grošů,  celkově tedy vězelo 

na pohledávkách Paula Gleixnera celkem 140 kop 

a 45 grošů. Výčet Gleixnerů, mezi něž můžeme zřejmě 

zařadit i mlynáře od Dlouhé stěny, jakožto Paulových 

dlužníků naznačuje jejich vzájemnou spřízněnost.

Zřejmě velmi opožděně provedený zápis do městské knihy 

z roku 1581 obsahuje Ursulin odkaz svého podílu na statku 

syna Josepha, který měl po její smrti připadnout dcerám 
232Margaretě a Anně.

Závěť Ursuly, vdovy po zemřelém Paulu Gleixnerovi 
z Hosova, zmiňuje syna Josefa, který převzal hospodářství, 

v němž na výminku Ursula žila. Dále zmiňuje svého 

zesnulého syna Jacoba a jeho dceru Annu, svého syna 

Mathese žijícího v Čížově, svoji dceru Margarethu, 
233

provdanou za Georga Wolfa, a dceru Annu.

Jménem neuvedený Gleixner z Hosova platil v rámci 

městské sbírky roku 1596 5 grošů a 1599 8 grošů a roku 1616 
2347 grošů.  Z Hosova je 8. 1. 1611 zaznamenán křest Tobiase, 

235
syna Lucase Gleixnera a jeho manželky Anny a 18. 10. 1614 

236
Esthery, dcery Lucase Gleixnera a jeho ženy Marty.

Další linie Gleixnerů žila v Pístově. V zápise z roku 1570 

uvedl Veit Gleixner z Pístova, že mu jeho bratr Gregorg 
237 

vyplatil jeho díl z otcovského dědictví z dvoru v Pístově.

229  SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 425r.

 230 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 155v.

 231 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 533, fol. 120v, 121r.

 232 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 467r.

233  SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 534, fol. 120r, v, 121r.

 234
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 56. Tamtéž, i. č. 58. Tamtéž, i. č. 60.

 235 MZA, E 67, sign. 6400, pag. 352.

 236
 MZA, E 67, sign. 6400, pag. 476.

 237 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 250v.

& ZVON
SRDCE
  



83

Paul Gleixner z Pístova ve dvou zápisech z roku 1566 

vystupuje jako syn uvedeného Gregorga Gleixnera 

a manžel Cristiny, Steffanovy dcery z Pístova. Cristina Paulovi 

postoupila veškeré své dědictví po otci, s tím že si 
238

pro své výhradní rozhodování vymínila částku 30 kop grošů.  

Paul Gleixner z Pístova je zmiňován roku 1587 jako majitel 
239zdejšího dvora.  Rejstřík městské sbírky z roku 1596 i 1599 

zaznamenal daň Paula Gleixnera z Pístova ve výši 
240

34 grošů.  Na gruntu je uváděn Paul Gleixner rovněž 
241

v roce 1616.  Není ovšem jasné, zda se jedná stále o tutéž 

osobu či snad jeho syna. Jistým Paulovým synem byl Mathias 

Gleixner, jenž si 21. 7. 1602 vzal za ženu Margarethu, dceru 
242jistého Wentze z Kosova (Gossau) . V letech 1603 až 1618 

243
se jim narodilo celkem osm dětí.  Dne16. 11. 1627 se 

narodila dcera Esthera rolníku Lucasu Gleixnerovi a jeho 
244manželce Martě rovněž z Pístova.  Z Kosova je 

zaznamenán křest Johanna, syna Mathiase Gleixnera 
245 

a jeho manželky Marty dne 12. 5. 1628. Z Hybrálce 

pocházel Matthaeus, syn Voltana (Valentina) Gleixnera 

a manželky Reginy pokřtěný v kostele sv. Jakuba v Jihlavě 
24610. 10. 1605.  Ze Salavic je uváděn sňatek Ursuly, dcery 

Jirga Gleixnera a Augustina Meltzera, syna Andrease 
247

Meltzera uzavřený 10. 6. 1607. V zápise pozemkové knihy 

z 30. 12. 1581 uvádí Wentz Gleixner ze Štokeravy (von 
Stockerau), že přijal od svého bratra Mathese Gleixnera svůj 

248dědický podíl po otci a po matce. V Jihlavě působili i další 

rodově nezařazení Gleixnerové. Zápisy z let 1525 a 1529 

zmiňují vlastnictví domu Hanse Gleixnera v současné 

Hluboké ulici (Nunnengassen). Jistý Mathes Pseniczku 

(Pšeničků) dle jejich znění prodal pohořeliště mezi domem 

zmíněného Hanse Gleixnera Hillibranta mistru Jacobu 
249

Schererovi.  Podle zápisu z roku 1535 koupil Hans Gleixner 

dům v Hluboké ulici od poručníka dětí po zesnulém Nikolaschi 

Faschangovi, který stál mezi lázní a domem Jacoba 
250Scherera.  V zápise z roku 1543 byl zaznamenán prodej 

domu v současné Hluboké ulici mezi lázní a domem Jacoba 

Scherera Hansem Gleixnerem Prokschi Luczitzerovi 
251

a jeho manželce Anně.  Hans Gleixner, uváděný jako 

soukeník (Tuchmacher), vlastnil dle zápisu z roku 1564 dům 
252v Hluboké ulici (Nonnengasse) . Zápis z roku 1555 

zachycuje koupi nárožního domu za farou stojícího vedle 

domu Jorga Zimmermanna soukeníkem Hannsem 

Gleixnerem od Dorothey, manželky Andre Söckla, 

a jejích dcer Ludmilly a Marty. Následně prodal Hanns 

Gleixner tento dům Steffanu Zannklovi, ten naopak prodal svůj 

dům v Křížové ulici mezi domem Valtana Abenteurera 
253 

a Philipa Moderse Hannsi Gleixnerovi. V zápise z roku 

1565 se v souvislosti se jménem soukeníka Hanse Gleixnera 
254jedná o soukenickém rámu.  Nabízí se jednak otázka, zda 

se v případě Hanse Gleixnera jednalo ve všech uvedených 

 238 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 175r, v.

 239 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 57v.

 240 
SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 56. Tamtéž, i. č. 58.

 241
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 60.

 242
 MZA, E 67, sign. 6400, pag. 38.

 243
 Jakožto jejich děti byli pokřtěni 13. 11. 1603 Andreas, 15. 10. 1604 Simon, 3. 1. 1607 opět Simon, 28. 4. 1609 Anna, 29. 10. nebo 8. 11. 1611 Esther, 20. 2. 1614 

Mathias, 20. 3. 1615 Georg a 6. 9. 1618 Martin. MZA, E 67, sign. 6400, pag. 135, 155, 217, 298, 379, 380, 455, 492, 562.

 244 MZA, E 67, sign. 6400, pag. 63.

 245 MZA, E 67, sign. 6400, pag. 87.

246  MZA, E 67, sign. 6400, pag. 180.

247
 MZA, E 67, sign. 6400, pag 104. 

 248 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 468r.

249  SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 8, fol. 30v. Podobně tamtéž, fol. 31v. Tamtéž, i. č. 7, fol. 221v.

250
  SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 9, fol. 123v.

 251 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 10, fol. 14r.

 252 
SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 156r.

253  SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 10, fol. 206v, 207r.

 254
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 165v.
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zápisech o tutéž osobu. Dále pak, zda se (některé) tyto zápisy 

nemohou týkat bratra zvonaře Georga Gleixnera. Jak se 

ovšem jeví, prameny neumožňují tuto otázku jednoznačně 

zodpovědět. Značná časnost části zápisů vztahujících se k této 

osobě ztotožnění s bratrem zvonaře Georga Gleixnera spíše 

nenasvědčuje. Významným příslušníkem rodu Gleixnerů, 

zmíněným výše v souvislosti s diskusí o Mathesovi, bratru 

zvonaře Georga Gleixnera, byl muž vystupující jako 

Mattheus (Mathes) Gleixner, jenž byl označován rovněž 

jako Behaim Mülner. (K jeho rozrodu viz přílohu č. 5.) 

Toto označení je spojeno s jistou nejasností. Naznačuje, 

že s nejvyšší pravděpodobností po určitou dobu on nebo jeho 

předek vlastnil mlýn. Nemohlo se jednat o mlýn později zvaný 

Český mlýn, neboť ten byl v této době označován jako mlýn 

Klementův. 

V této souvislosti je na místě poznamenat, že lze v pramenech 

dohledat řadu zápisů, v nichž se objevuje osoba či osoby 

živící se mlynářským podnikáním a vystupující pod jménem 

Motl beham mulner či Mathes behaim mulner. Zda tu existuje 

nějaký vztah, ať už by mohlo jít přímo o totožnou osobu 

anebo třeba otce a syna, k Mattheusovi Gleixnerovi, jenž 

nechal zapsat svůj testament v roce 1568, není doloženo. 

Přesto je třeba tyto starší zápisy uvést, neboť představují 

pramennou základnu, jež by mohla naznačovat, z jakých 

kořenů Mattheus Gleixner řečený Behaim Mülner mohl 

pocházet. Jedna a sice pozdější linie zápisů se týká mlýna 
U Dlouhé stěny, kde se objevuje mlynář uváděný jako Motl 

Beham Mülner či Mathes Behaim Mülner uváděný roku 

1539 jako majitel tohoto mlýna. Kupní smlouva evidující 

zřejmě starší právní stav byla zapsána až v roce 1548. Podle 

zápisu z roku 1553 postoupil majitel mlýn purkmistru a radě 

města Jihlavy, která jej následujícího roku přeprodala jistému 

Georgu Gleixnerovi. Vztah mezi tímto Mathesem Behaim 

Mülnerem a Georgem Gleixnerem, byl-li nějaký, z pramenů 
255

neplyne.  (Podrobnější pojednání o majitelech mlýna 

U Dlouhé stěny z rodu Gleixnerů viz níže.) V souvislosti 

s uvedeným přídomkem (Behemmüller, Beham-mühle apod.) 
je za druhé na místě zmínit, že byl již k roku 1484 spojován 

s jiným mlýnem, tehdy obvykle zvaným jako mlýn 
256pod Heilosem (underm Hayerlas),  později označovaným 

jako Studentský či Frühaufův. Důvodem bylo dle výkladu 

Josefa Petridese jeho umístění před vyústěním České ulice 

(platea Boemorum, Böhmergasse) uzavřeným Českou 
257brankou (portula Boemorum, Böhmertörl).  František 

Hoffmann ovšem uvádí, že název mlýna byl odvozen od jeho 
258 

majitele Ambrože Behema, nikoliv od České brány.

Hoffmannovu výkladu nasvědčuje i formulace zápisů 
259v městských knihách.  Na tomto mlýně byl v zápisech 

městských knih ve 20. letech 16. století uváděn jistý Mathes, 

syn předchozího zmíněného majitele Ambrosia, zvaného 
260peham mulner.  Přízvisko Pehemmüller se přitom objevilo již 

v souvislosti se zesnulým Ambrosiovým otcem, jímž byl zřejmě 
261jistý mlynář Matěj (Matieg). Ze znění Matějova testamentu 

z roku 1470 plyne, že mu náležel podíl v hodnotě 72 kop 

grošů na prostředním mlýně v Pelhřimově. Uvedení české 

formy jména Matieg namísto německé Mathes v městské 

knize a odkaz na pelhřimovské prostředí podporuje 

Hoffmannův výklad dobového označení mlýna po mlynáři, 

jenž měl s nejvyšší pravděpodobností český původ, což 

ostatně u jihlavských mlynářů nebylo nikterak výjimečné, 

odrážející se do jeho byť německojazyčné podoby příjmení. 

Matěj předal mlýn svým dvěma synům Ambrosiovi 
262(Ambrožovi) a Mathiasovi.  Druhý jmenovaný se z Jihlavy 

zjevně odstěhoval do Svitav, jelikož je v zápise z roku 1493, 

kdy bratru Ambrosiovi písemně potvrzoval vyplacení svého 

otcovského dědického podílu, uveden jako „Mathes Mülner 
 263 von der Czwitta des Pehm Mülners Sün“. Následně je 

 255
 PETRIDES, Josef: Alte Iglauer Mühlen. In: Igel-Land, Folge 27, Feber 1938, s. 106; Tamtéž, Folge 28, s. 109, 110.

256
 Srov. např. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 6, fol. 61r. Srov. např. rovněž zápis z roku 1517, kdy je uveden jako Pehammül. SOkA 

Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 5, fol. 244v.

 257
 PETRIDES, Josef: Alte Iglauer Mühlen. In: Igel-Land, Folge 27, Feber 1938, s. 106; Tamtéž, Folge 28, s. 109, 110.

 258
 HOFFMANN, František: Místopis města Jihlavy v první polovině 15. století. Jihlava 2004, s. 191.

 259 Například Anna, vdova po Ambrosiovu bratru Sigmundovi je uvedena jako „Anna relicta Sigmundi boemi mollitor[is]“. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a 

rukopisy, i. č. 5, fol. 191r.

260
 PETRIDES, Josef: Alte Iglauer Mühlen, in: Igel-Land, Folge 27, Feber 1938, s. 106; Tamtéž, Folge 28, s. 109, 110. Ke koupi mlýna U Dlouhé stěny zaznamenané 

roku 1548 viz SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 8, fol. 83v.

 261 Uváděn rovněž jako Mathias Behmmülner. Srov. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 5, fol. 162r.

 262
 Zápis je uveden slovy: „Testamentu[m] Matieg mollitoris sub Heirles“. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 3, fol. 317r.

 263 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 6, fol. 99v.
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v souvislosti s vlastnictvím mlýnu v krátké době uvedeno 

vlastníků či podílníků, až mlýn převzal dle zápisu z roku 1473 

mlynář Ambrosius, o němž je možné předpokládat, že byl 
265

totožný s uvedeným Matějovým synem.  V roce 1484 

uzavřel Ambroz Müller smlouvu s Annou, vdovou po jeho 

dalším bratrovi Sigmundovi ohledně mlýna podle závěti 
266svého otce.  V roce 1517 Ambrosius zemřel a zanechal 

po sobě vdovu, staršího syna Mathese a mladšího nezletilého 

Steffana. Mlýn, pole, louky a hospodářské příslušenství 
267

v ceně 400 kop grošů míšeňských měl převzít syn Mathes.  

Ambrosiova vdova se následně vdala za člena městské rady 
268Jacoba Hoppenmessera,  jenž mlýn podle smlouvy 

269 zapsané roku 1519 v ceně 460 kop grošů koupil. Na mlýně 

v následujících letech ovšem podle všeho působil Ambrosiův 

zmíněný syn Mathes, jenž dle zápisu z roku 1525 uzavřel 

s bratrem Stefflem smlouvu, podle níž měl mlýn za dva roky 
270 Stefflovi předat. V Stefflově držení je mlýn uváděn do roku 

271 
1533. Smlouvou z roku 1539 nakonec prodali své podíly 

na mlýně jak Mathes s manželkou Catharinou, tak jeho bratr 
272

Steffl pekaři Mertlu Fukslovi.

Nezodpovězenou otázkou zůstává, zdali měl Mattheus 

Gleixner zvaný Behaim Mülner, jenž zanechal závěť 

z roku 1568, nějakou spojitost s osobou Mathese Behaim 
Mülnera působícího přibližně ve 30. až 50. letech 

na mlýně U Dlouhé stěny, případně se stejnojmenným 

mlynářem vlastnícím zhruba do roku 1525 mlýn později 

zvaný Studentský či Frühaufův. Zůstává otázkou, měli-li 

Gleixnerové vlastnící zhruba od roku 1554 počínaje 

Georgem Gleixnerem mlýn U Dlouhé stěny nějakou vazbu 

s mlynáři provozujícími již před rokem 1470 mlýn stojící 

pod Českou brankou zvanými v pramenech Behaim 
Mülner. Jestliže výše uvedené zápisy dosti jasně naznačují 

spojitost mezi Gleixnery z rodu zvonaře Georga Gleixnera 

s Gleixnery v Herolticích, v Hosově (zřejmě rovněž 

v Pístově) i s Gleixnery osedlými od 50. let 16. století 

na mlýně U Dlouhé stěny, navozuje Mattheusovo 

přízviskoBehaim Mülner možnost vazby na majitele mlýna 

pod Českou brankou. Nezpochybnitelné doklady takovou 

možnost potvrzující anebo vylučující zejména v poslední 

otázce však prameny dosud neposkytly.

Movitost, jakou se mlynáři vykazovali, byla každopádně 

pro Mattheuse Gleixnera zvaného Behaim Mülner 
příznačná. Další záznamy v městských knihách to dokládají.

V zápise z roku 1546 jsou řešeny otázky spojené s jeho 

domem stojícím na horním náměstí vedle domu Michela 

Steybla a za sladovnou Marcuse Reindlera. Jednalo se 

o odtokový kanál, jehož se týkala dohoda zaznamenaná 

do městské knihy již v roce 1542. Kanál měl volně vést 

ze dvora Gleixnerova domu skrz sladovnické prostory 

Marcuse Reindlera, čemuž tak i bylo. Mezitím ovšem 

Gleixner ve svém domě a v nově přistavěném malém domku 

či přístavbě (Zuheuslein) ve dvoře zbudoval více svodů 

do zmíněného zatrubněného kanálu. Reindler potvrdil 

souhlas s vedením kanálu přes svůj pozemek a Gleixner se 

zavázal uhradit Reindlerovi případné škody související 
273s provozem kanálu a na své náklady jej čistit a udržovat.  

Zmíněného Mathese se zřejmě dotýká zápis z roku 1579, 

v němž je, byť již po jeho smrti, uvedeno vlastnictví domu 
274

na horním náměstí.  Prodej tohoto domu byl zapsán 

do městské knihy až v roce 1590, dlouho po Mattheusově 

smrti; tento rohový dům stojící na horním náměstí vedle domu 

nebožtíka Hanse Schindlse byl s příslušenstvím prodán 
275

právními zástupci Mattheusovy vdovy Marthy.

265 Tento předpoklad podporuje například zmíněný zápis pocházející až z roku 1493, v němž vystupuje vedle Matějova syna Mathese, mlynáře ze Svitav, i jeho bratr 

Ambrosius, rovněž mlynář. 

266
  SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 6, fol. 61r, v.

 267
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 7, fol. 57r, v.

 268 PETRIDES, Josef: Alte Iglauer Mühlen, in: Igel-Land, Folge 28, s. 110.

 269
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 7, fol. 91r, v.

 270
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 7, fol. 217v.

 271
 PETRIDES, Josef: Alte Iglauer Mühlen, in: Igel-Land, Folge 28, s. 110.

272  SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 8, fol. 57v.

 273 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 64v, 65r.

 274 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 425v.

 275
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 141v.
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u magistra Johanna Luckenbergera a magistra Paula Rappia. 

Odtud zamířil na jednu z nejpřednějších protestantských 
281 

univerzit v Evropě – do Wittenberku, kde byl imatrikulován 
282

4. 8. 1558  a kde navštěvoval mj. přednášky Philippa 

Melanchtona, jednoho z nejvýznamnějších intelektuálů hnutí 

16. století. Po Melanchtonově smrti 19. 4. 1560 pokračoval 

Dobroner ve studiu pod vedením Paula Ebera a dalších 

profesorů a v roce 1561 mu děkan Johannes Knor udělil 

bakalářský titul. Poté se vrátil do rodné Jihlavy a pět let zde 

učil na nově založené městské latinské škole společně 

s dalším jihlavským rodákem a rovněž absolventem 

wittenberské univerzity magistrem Mathiasem Eberhardem. 

Nakonec jej jihlavská městská rada povolala působit jako 

kazatele na faru v městečku Stonařově, který patřil 

do jihlavského městského panství. Ordinován k působení 

v pozici protestantského faráře byl již předtím ve Wittenberku 
283

16. 4. 1567.  Zmíněný magistr Mathias Eberhardt, který byl 

prvním rektorem jihlavské protestantské školy, složil v roce 

1565, do nějž lze tedy sňatek Ursuly Gleixnerové 

a Mathiase Dobronera nejspíše datovat, na jejich svatbu 
284

gratulační báseň.  

Ze závěti Mattheuse Gleixnera datované dnem sv. Jakuba 

čili 25. 7. 1568 a ze závěti jeho manželky z roku 1572 

lze vyčíst, že měl ženu Margaretu a dcery Annu a Ursulu. 

Patřily mu tři domy a dále podíly na třech domech (auf 
meinen drey Zuheusern), jmenovitě Nickla Brünnera, Hannse 

Hirschpergera a Lorenze Wolffa. Dále se jednalo o zahradu 

a další majetek a peníze, což odkázal svojí manželce s tím, 

že z tohoto majetku mají být rovněž uhrazeny jeho dluhy. 

Především uvádí, že je dlužen své dceři Anně 50 kop grošů 

Podle dokumentu z 28. 4. 1552 přenechal Andreas, opat 

želivský, probošt novoříšský a správce farního kostela 

v Jihlavě, Mathiasu Gleixnerovi několik polí patřících 
276

k mlýnu U dlouhé stěny.  Zde je hodna pozornosti právě 

spojitost prodávaných polí s uvedeným mlýnem. Zatímco 

u této transakce je Mathias uveden jako příjmením 

Gleixner, u další řady prodejů několika zahrad v oblasti 

U Dlouhé stěny je uveden Mathes pouze s přídomkem 

Behaim Mülner, což činí jeho identifikaci nejednoznačnější.

Podle zápisu z roku 1557 prodal Mathes Behaim Mülner 
zahradu s volným příjezdem u Dlouhé stěny ležící 

mezi zahradou Tomana Khirchpergera a Petera Hebenstaina 
277

Paulu Khürschnerovi.  Podobný prodej zaznamenal 

i zápis z roku 1558, kdy Mathes Behaim Müllner prodal 

zahradu s volným příjezdem v oblasti nad Dlouhou stěnou 

(auf der Lanngennwannd) jistému Lorentzovi Harrnuschovi, 

a záznam z téhož roku, podle nějž prodal zahradu v téže 

lokalitě ležící u cesty Mathesovi, Danielovi a Esther, 
278

pozůstalým dětem po Casparu Pistauerovi.  Další prodej 

zahrady s volným příjezdem v oblasti nad Dlouhou stěnou 

registroval zápis z roku 1559, novým majitelem se stal Peter 
279

Hebennstain.  V roce 1562 byl zapsán prodej zahrady 

v téže oblasti při cestě vedoucí do Studének Mathesem 
280Behaim Mülnerem právním zástupcům Mathese Güertlera.

Dcera Mattheuse Gleixnera, Ursula, se vdala za Mathese 

Dobronera, jihlavského rodáka, který byl univerzitně 

vzdělaným mužem a který působil jako protestantský farář 

ve Stonařově. Mathes Dobroner o své vzdělávací dráze sám 

uvedl, že se nejdříve učil tři roky na škole v Jáchymově 

276 CHLUMECKÝ, Petr Jiří: Die Regesten oder die chronologischen Verzeichnisse der Urkunden in den Archivem zu Iglau, Trebitsch, Triesch, Gross-Bitesch, Gross-Meseritsch 
und Pirnitz, sammt den noch ungedruckten Briefen Kaiser Ferdinand des Zweiten, Albrechts v. Waldstein und Romboalds Grafen Collalto. Die Regesten der Archive im 

Markgrafthume Mähren; Bd. I, Verzeichniss der Urkunden des Iglauer Stadtarchivs, 1856 Brünn, s. 62.
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 278 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 35v.

 279
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 39v.
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SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 117v.

281 BUCHWALD, G. (ed.): Wittenberger Ordiniertenbuch 2 (1560–1572), Leipzig 1895, s. 77. Srov rovněž PETRIDES, Josef: Beziehungen Iglaus zu den deutschen 
Universitäten im 16. Jahrhunders. In: Igel-Land, Folge 39, Jänner 1929, s. 143.
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 Wittenberger Matrikel, 2 (1552–1565) Album Academiae Vitebergensis, signatura: Yo (2), 2°, fol. 70r. Svazek uložen v Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-

Anhalt, on-line, https://digital.bibliothek.uni-halle.de/hd/content/pageview/2513606 [13. 1. 2022].
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 BUCHWALD, G. (ed.): Wittenberger Ordiniertenbuch 2 (1560–1572), Leipzig 1895, s. 77. Srov rovněž PETRIDES, Josef: Beziehungen Iglaus zu den deutschen 

Universitäten im 16. Jahrhunders. In: Igel-Land, Folge 39, Jänner 1929, s. 143.

284 Epithalamia in honorem …. Matthei Dabroneri Iglaviensis, honestarum artium baccalaurei, et castissimae virginis Ursulae, filiae Matthei Gleuchsner, civis Iglaviensis, 
scripta a praeceptoribus et discipulis in schola Iglaviensi rectore M. Matthia Eberhardo. Vitebergae anno 1565. TRUHLÁŘ, Antonín et al.: Rukověť humanistického básnictví 
v Čechách a na Moravě = Enchiridion ranatae poesis Latinae in Bohemia et Moravia cultae: Č–J . Díl 2, Č–J. Praha 1966, s. 98.
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jakožto věno. Dále mu jeho zeť Valtan [Pranhofer] půjčil 

50 kop grošů, což dohromady činilo 100 kop grošů. 

Mattheus dále po zaplacení těchto dluhů určil, aby bylo 

z jeho majetku po deset let každoročně koupeno sukno 

pro chudé. Manželka Marta měla být čtyři roky 

po Mattheusově smrti majitelkou jeho domu, ale po této 

době měla dům a k němu přináležející domek prodat. 

Z první splátky za tuto nemovitost odkazoval Mattheus 

10 kop grošů do obecní pokladny. Ze všeho, co zbyde, 

měla manželka Marta dostat třetinu majetku. Zbývající dvě 

třetiny odkázal rovným dílem svým dvěma dcerám. Pokud by 

manželka chtěla uvedený dům sama koupit, měl jí 

být lacino prodán. Mezi poručníky pověřenými vykonáním 

závěti figuruje i Mattheusův zeť Mathes Dobraner. V zápise 

jsou uváděni Mattheusovi zeťové Mathes Dobraner 
285a Valtan Prunhofer.

V zápise pocházejícím ovšem až z roku 1582 je uvedeno, 

že právní zástupci Mathese Pehmmülnera Hans Leopold 

a Mathes Lidl prodali nárožní dům v Židovské ulici Josephu 
286Pröcklovi,  který byl vedle domu na horním náměstí zjevně 

jedním ze tří zmíněných Mattheusových domů.

V ještě pozdějším zápisu z roku 1584 je ošetřen prodej 

domu v Hluboké ulici (Nunnengasse) stojícího mezi domem 

Caspara Zipsera a Michela Schneidera právními zástupci 

po zesnulém Mathesovi Gleixnerovi zvaném Behemmülner 
(des Mathes Gleixners oder Behemmülners) Mathesem 

Lidlem a Hansem Leopoldem novému majiteli Jörgu 
287Summerovi.  Až z roku 1600 pochází zápis informující 

o tom, že Joseph Perger, zástupce Marty, vdovy 

po Mattheusovi Gleixnerovi, a její vnučky, prodal dům 

a dvůr nacházející se v Hluboké ulici mezi domem Simona 
288Schimka a sladovnou Hanse Michalka Casparu Zipserovi.  

 285 
V závěti se rovněž v pasáži ošetřující nákup a rozdělení sukna pro chudé hovoří i o domu, ale vyznění textu se nezdá být zcela jasným. Zřejmě měly být na nákup 

sukna užity i vejruňky ze splácení uvedeného domu. V textu je uvedeno: „Zum dritten wan sy dise Schulden alle bezalt hat so soll sy zehen Jar lang nacheinander alle 
Jar ain gemains Tuch auch von genannter Narung khauffen unnd Haus armen Leutenn umb Gottes Willen austailen.“ SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy 

a rukopisy, i. č. 533, fol. 332r, v, 333 r. Manželka Margaretha zanechala závěť z roku 1572. Tamtéž, fol. 387r, v.
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 287 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 2v.

 288
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 12, fol. 312v.

 289
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 373r.

290 Pozoruhodný je navazující zápis v městské knize pocházející až z 23. 4. 1596, kdy došlo před městskou radou k jednání o vypořádávání části dědictví 

po Margaretě. V zápise jsou jmenování vnuci a vnučky, žel čtení některých jmen není zcela jasné. Uvedena je Susanna, manželka Simona Behmekna (?) a sestra 

Margarétina vnuka Hanse Pranhofera; dále Judith, manželka Marcuse Kruma; a Rosina, manželka Daniela Öfe společně se svými manželi, a rovněž jejich zmíněný 

bratr a bratranec Hans Pranhofer. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 533, fol. 387r, v. Zmíněný Marcus Krum byl soukeník a nebyl totožný 

se stejnojmenným protestantským kazatelem žijícím ve stejné době.

 

V roce 1576 bylo poznačeno, že poručníci již zesnulé 

Mattheusovy manželky Marty (uváděné jako Marta 

Behaimmülnerin) prodali dům stojící v současné Kosmákově 
289ulici (Webergassen) Lorentzu Wolfovi.

Vdova Margaretha ve své závěti sepsané v pondělí 

před sv. Janem Křtitelem čili 23. 6. 1572 odkázala 10 kop 

grošů své sestře Anně, manželce Petra Weiderfeldera, 

5 kop grošů své příbuzné (meiner Muemen) Ursule,manželce 

krejčího Gregra Achtseinichtina, 5 kop grošů staré 

Dobranerové, 5 kop grošů a ložní prádlo příbuzné (Muemen) 

Regině, dceři zmíněného Gregra Achtseinichtina a 5 kop 

grošů její sestře Susanně. Uvedených 30 kop grošů měl těmto 

osobám zaplatit z vejrunku na příštího sv. Michaela 

Margaretin zeť Valtan Pranhofer. Margaretha dále odkázala 

svoji zahradu ležící v městských hradbách mezi zahradami 

Augustina Schmilauera a Teodora Freitaga dceři Anně 

s tím, že z této zahrady měla vyplatit poloviční díl v sumě 

50 kop grošů Margaretiným vnukům. Za ujmutí se služby 

poručníkování odkázala synům poručníků Mathese Lidla 

jménem Paul a Hanse Leopolda jménem Lucas po 30 kopách 

grošů. Tyto peníze měly být brány z podílu na domě Lorenze 

Wolffa. Zbývající peníze měly být dány chudým lidem 

ve špitále, chudobinci a do městské pokladny. Peníze 

v hotovosti ve výši 12 či 13 kop grošů odkázala vnukům. 

Z veškerého zbývajícího majetku odkázala polovinu dceři 
290Anně a polovinu vnukům.

Již z doby po smrti Mattheuse a jeho manželky Margarethy 

pochází zápis v městské knize z roku 1576. Valtan Pranhofer 

v něm oznámil, že mu právní zástupci Marty, vdovy 

po Mattheusovi Gleixnerovi, Hans Leopold a Mathes Lidl 

půjčili 125 kop grošů, jež měl splácet o svátku Michaela 

v letech 1575 až 1578. Jakožto ručitelé byli jmenování 

Valtan Gleixner, Paul Hofer a Joseph Perg. Dodatek 
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smlouvy hovořil o tom, že se Valtan Pranhofer zavázal 

v tomto období poskytnout obydlí, stravu a ošacení 

pozůstalým sirotkům po výše zmíněném zeti Gleixnerových, 

Mathesi Dobranerovi, který, jak zápis uvádí, působil dříve 
291

jako farář ve Stonařově.

Podle zápisu z roku 1570 předala Anna svému manželovi 

Valtanu Praumhoferovi, jinde uváděnému jako Pranhofer, 

Prunhofer či Prauhofer, veškeré své dědictví po svém otci 
 292

Mathesu Gleixnerovi  a dle záznamu z roku 1573 

i dědictví po své matce Martě. Naopak její manžel Valtan 

odkazoval své ženě Anně pro případ své smrti 400 kop 

grošů na svém domě na horním náměstí a na domě Hanse 

Schindla, zahradu u hradeb a obvyklý třetinový vdovský 
293

podíl.  Jelikož byli Pranhofer a Dobraner manželi 

v Mathesově závěti dvou zmiňovaných dcer, ukazuje se 

převzetí starosti o zaopatření Dobranerových dětí jejich 

strýcem Pranhoferem jako pochopitelné.

Jedna z linií rodu Gleixnerů, jak bylo již výše nastíněno, 

je spojena s dlouhodobým držením mlýna U dlouhé stěny 
na Brtnickém předměstí v Jihlavě. Hodná pozornosti je 

v této souvislosti právě nabízející se spojitost výše popsaného 

Mattheuse Gleixnera zvaného Behaim Mülner s mlynářským 

podnikáním. V roce 1554 koupil mlýn U dlouhé stěny Georg 
Gleixner (nebyl totožný se stejnojmenným zvonařem) od městské 

rady. Po něm převzal podle smlouvy z roku 1596 mlýn jeho syn 
Mathes (nebyl totožný s Mathesem, bratrem zvonaře Georga), 

jemuž předal podíl na mlýně dle zápisu z roku 1577 manžel jeho 

sestry Sophie Christoff Kraus z Českých Budějovic. Mezitím je 

ovšem v roce 1589 jako mlynář uveden Georg Pernfuss a jeho 
294 

syn Lorentz. Vedle Mathese měli na mlýně dědické podíly i další 

jeho sourozenci – sestra Elisabeth, vdova po Franzi Preimeisterovi, 

 291 292SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 365v.  SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 252 v.

 293
 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 305v. V roce 1573 se objevuje zmínka o domě Valtana Prunhofera v Hluboké ulici. Tamtéž, fol. 

306v. Není jasné, zda se tento dům neshoduje s výše zmíněným domem na horním náměstí.

 294
 PETRIDES, Josef: Alte Iglauer Mühlen, in: Igel-Land, Folge 27, Feber 1938, s. 106; Tamtéž, Folge 28, s. 109. K prodeji mlýna Mathesem zvaným Behaim Mülner 

městské radě a přeprodeji z ní na Georga Gleixnera dle zápisu z roku 1554 viz SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 8, fol 96v. Georg Gleixner, 

mlynář u dlouhé stěny (Mülner auf der Langenwand) je v zápise z roku 1562 uváděn též jako majitel nelokalizovaného pole, jež koupil od Lorentze Schneidera. SOkA 

Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 11, fol. 116v.
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300 
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a jakožto zástupci Mathesových sester jejich manželé Thomas 

Wolick a Clement Albrecht, kteří vystupovali současně jako 

poručníci dědictví po Mathesovu bratru Lorenzovi, jenž byl v této 
295době již mrtev.  V roce 1601 je v matrice kostela sv. Jakuba 

jakožto kmotra uvedena Magdalena, manželka uvedeného 
296

Mathese, mlynáře U Dlouhé stěny.

Ze zmíněných příslušníků této linie Gleixnerů již předtím 

vystupuje v pramenech Lorentz Gleixner, jenž ve své závěti 

z 2. 4. 1585 odkázal své manželce Rosině částku 60 kop 

grošů, jež vztahuje k jejímu dědictví a jež jí osobně vyhrazuje. 

Dceři Maruschi odkazuje rovněž 60 kop grošů, jež obdržel 

v Beranově po její matce. Dále odkazuje své manželce 

12 kop grošů z peněz z mlýna U Dlouhé stěny, zbývající 
297

peníze si měly rovným dílem rozdělit jeho dvě děti.  Vedle 

zmíněné Marusche to byla zjevně Margareta.

Ve své závěti z roku 1599 Margareta Gleixnerová, pozůstalá 

dcera po Lorentzi Gleixnerovi, odkazuje to, co jí přísluší 

po jejích rodičích. Doslova uvádí: „Dále odkazuji dětem svého 
strýce mlynáře U Dlouhé stěny 9 kop grošů, jelikož mne jejich 
otec vychoval.“ Odkazovala rovněž dalším, nejmenovaným 

298bratrům a sestrám svého otce a jejich dětem.  Strýcem, 

jenž ji vychoval, byl zjevně výše zmíněný Mathes. Gleixnerové 

zřejmě drželi mlýn až do poloviny 17. století. Dokládá to 

například zmínka o vlastnictví mlýna před Brtnickou bránou 
299Andreasem Gleixnerem z roku 1636.  Zápis v městské knize 

z roku 1638 zaznamenal prodej dvou kusů pole a louky zvané 

Köhlerin před Brtnickou bránou v lokalitě bei dem Monschein 

Hansem Albrechtem mlynáři Andreasi Gleixnerovi. V dovětku 

Andreas v případě své smrti odkazuje pořízená pole 
300své manželce Magdaleně.  Svou ženu však přežil. Svoji 

poslední vůli nechal mlynář u Dlouhé stěny Andreas Gleixner 
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zapsat 8. 3. 1650. Andreas zjevně neměl žádné přímé 

rodinné příslušníky a vlastní potomky, neboť se v testamentu 

nikdo takový neuvádí. Své nevlastní vnučce Anně odkázal 

kus pole v lokalitě označené jako hinderm Mondschein bei 
der Khöllerin, nacházející se jižně od města, a polovinu 

vypěstovaného ozimého obilí, a to vše s odkazem na její 

301 SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 535, pag. 195–196.

 302 MZA v Brně, E 67, sign. 6510, pag. 260.

babičku, Andreasovu zesnulou manželku Magdalenu. 

Špitálu, chudobinci a zádušnímu domu odkázal po 2 kopách 

grošů. Veškerý ostatní majetek odkázal své rodinné příbuzné 
301(Mumen) Margaretě Hurckhnerové.  Andreas Gleixner 

zemřel krátce poté a pohřben byl 12. 3. 1650 při zvonění 
302

všemi zvony.

Detail z plánu města Jihlavy a okolí z roku 1647 (obráceně znázorněny světové strany sever – jih). Na řece Jihlávce je v levém horním rohu zachycen mlýn 

u Dlouhé stěny patřící v této válečné době mlynáři Andreasi Gleixnerovi.

Zdroj: Belagerung der Statt Iglaw durch Herrn Feldzeugmeistern Grafen von Pucheim so den 7. December 1647. Erobert worden, In: Merien, Mattheus: 
Theatrum Europaeum, T. 6. Frankfurt a. M. 1663, s. 22. Muzeum Vysočiny Jihlava, inv. č. Ji-20-A-1078.
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Příloha č. 1

Přepis listu se žádostí a zdůvodněním Lucase Norberta Gleixnera 
o udělení práva užívat erb a přídomek „z Rosenbrunnu“ přijatého 9. 5. 1637.

Nej[v]zásnější [sic], nejnepřemoženější a velikomocný římský císaři, uherský a český králi, pane pane můj 

nejmilostivější,

V[aší] C[ísařské] M[il]osti v poníženosti poddaně oznamuji, kderak souce na onen čas přes 30. let zeigwordterem 

a pixmistrem v městě Jihlavě, když se ta ohavná rebelie v království Českém začala a regiment pěchoty moravský 

nebo[žtíka] knížete z Frýdlandu do téhož města vtrhal, tehdy při obzugu zanechal mi dva tupl cartouny, a jinych kusův 

jak střelby se vším příslušenstvím tak jiných instrumentálních vojenských věcí nemálo, až by to zase vyzdvihl 

k opatrování. V tom když Morava s královstvím Českým se spolčila a regimentu se vzaly, tehdejší domnělý hejtman 

Markrabství moravského, pan Ladislav Velen z Žerotína, to jest moci vyzdvihnouti a k městu Lávi odvésti dal. Já pak 

souce věrný J[eho] M[ilosti] C[ísařské] slavné paměti a slavného domu rakouzského, předse sem nemohouce víc aspoň 

níže psané věci za sebou tejně zadržel. Totiž 350. železných koulí po 20. a 24 lb [lb znamená zkratku pro váhovou 

jednotku libru, přibližně 0,5 kg, pozn. autora]. Item 392. koule po 10 a 12 lb, a 289. koulí po 7. a 8. lb stíži, váží 

přes 150. centnéřů, a za mnou posavad zůstávají, kderéž se do zeighauzu V[aší] C[ísařské] Mi[lo]sti kdy koliv 

vyzvihnouti mohou.

Za druhé po slavném vítězství u Prahy, když Armada J[eho] M[ilosti] C[ísařské] slavné a svaté paměti k Moravě táhla, 

A commandant s lidem vojenským v městě ležící brániti se mínil, tehdy já sem jej dobrým prostředkováním s toho svedl, 

tak že jest od svého předsevzetí upustil, a týž město Accordem se poddalo, jakož potom souc věrnost má od pánův 

commissařův k tomu od J[eho] M[ilosti] C[ísařské] slavné paměti nařízených uznána, byl sem do raddy téhož města 

potažen, dvakrát primasem a jednou rychtářem, posavad v té raddě do 15. let, k tomu vejběrčím nad cuotou. 

Ano i z vejběrčím V[aší] C[ísařské] M[il]osti berní zemských v kraji jihlavském již přes 5. let zůstávám. Z těch i jiných příčin 

jakožto člověk katolický a slavného domu rakouského vždy věrný V[aší] C[ísařské] M[il]osti ve vší pokoře poddaně 

prosím, že mne titulem a erbem jakž přiležitě vymalovaný jest a abych se spolu i z dědici a budoucími mými 

z Rosenbrunnu psáti mohl milostivě obdařiti ráčite. Za touž od V[aší] C[ísařské] M[il]osti mně učiněnou velikou milost, 

budu hleděti dnem i nocí svejmi nehodnejmi modlitbami i poddanou věrností V[aší] C[ísařské] M[il]osti i celému 

slavnému domu rakouskému se toho odsluhovati.

V[aší] C[ísařské] M[il]osti

Nejponíženější věrný

poddaný

Lukas Norbertus Gleixner

měštěnín a spolu raddní města

Jihlavy
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Příloha č. 2

Obrazová reprodukce žádosti Lucase Norberta Gleixnera o nobilitaci přijaté 9. 5. 1637.

Zdroj: Národní archiv, fond Česká dvorská kancelář, karton 434, i. č. 752, sign. IV D1

JIHLAVSKÝ ZVONARSKÝ ROD GLEIXNERU
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Příloha č. 2

Obrazová reprodukce žádosti Lucase Norberta Gleixnera o nobilitaci přijaté 9. 5. 1637.

Zdroj: Národní archiv, fond Česká dvorská kancelář, karton 434, i. č. 752, sign. IV D1
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Příloha č. 3

Obrazová reprodukce erbu uděleného Lucasi Norbertu Gleixnerovi a jeho potomkům císařem Ferdinandem III.

Zdroj: Národní archiv, fond Česká dvorská kancelář, karton 434, i. č. 752, sign. IV D 1.

JIHLAVSKÝ ZVONARSKÝ ROD GLEIXNERU
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Příloha č. 4

 303 Zdroje: SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 533, fol. 32r, v, 47v, 48r, 50r, 228r, 271r, v, 316r, 387r, v; Tamtéž, i. č. 405, pag. 59, 60, 

281, 442, 443, 447, 448. Tamtéž, i. č. 534, fol. 5v, 6r, 19v, 20r, v, 51r, 233v, 301r, v, 302r, 341r, 471v, 474r. Tamtéž, i. č. 10, fol. 41v, 42r; Tamtéž, i. č. 11, fol. 

170v, 219r, 227r, v, 230v, 258r, 365r, v. Tamtéž, i. č. 12, fol. 194r, 263r, 274r, 359v, 393r, 397v, 399v. Tamtéž, i. č. 13, fol. 237r, v, 206v, 215v; SOkA Jihlava, 

AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 535, pag. 155–157. SOkA Jihlava, AMJ do r. 1848, Úřední knihy a rukopisy, i. č. 535, pag. 160–161, 218–219. 

Tamtéž, i. č. 327, fol. 85r.

MZA, E 67, sign. 6407, pag. 399; sign. 6473, pag. 100, 170, 199, 221; sign. 6400, narozených: pag. 10, 11, 29, 71, 80, 84, 100, 108, 141, 149, 158, 208, 280, 

339, 350, 431, 509, 516, 633; oddaných: pag. 43, 56, 123, 217, 226, 273, 279; sign. 6473, pag. 100, 407, 412; sign. 6401, pag. 11, 79, 176, 179, 231, 226, 

276, 298, 318, 350, 362; sign. 6402, pag. 2, 10, 12, 60, 66, 83; sign. 6510, pag. 39, 153, 168, 170, 237, 290.

 

(N. Stolz)

x Lucia † cca 1566

Děti:

Egidius (Jilg) Stolz († asi 1551)

x neznámá manželka

  Děti:

  Anna

  Esther (Hester)

  x Walthasar Bennsch

  Georgl

  Toman

x Regina

  Děti:

  Hans

  Marusch

I. Steffan Gleixner († cca 1545)

Děti (z manželství s Lucií, vdovou po Stolzovi, viz výše)

II.1. Mathes († asi 1562)

x Catharina

 Děti:

 III.1.neznámé jméno

III.2. neznámé jméno

III.3. neznámé jméno

II.2. Hans, krejčí † asi 1568

x Catharina † asi 1595 (2. x roku 1569 s Peterem Steffanem)

 Děti:

 III.1. Augustin († do 1606)

II.3. Marta

303Rozrod Gleixnerů počínaje Steffanem Gleixnerem
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II.3. Marta

x Andreas Krabat († asi 1549)

 Děti:

 III.1. Anna

 III.2. Cristina

II.4. Eva

II.5. Valtan († asi 1578)

x Catharina, dcera Georga Hochholtzera (po Valtanově † další x 16. 8. 1579 s Danielem Letzelterem)

 Děti:

III.1. Georg uváděný jako mladší nebo jako sladovník († asi 1605 či 1606)

 x Gedrut, dcera Bartla Leupolda

x 1598 Anna, dcera Egidia (Jilko) Reimana (Reumana) (po Georgově † další x 1607 s Hansem, 

   Děti:

  IV.1. Augustin (~ 29. 3. 1599)

 IV.2. David (~ 13. 4. 1601)

 x 25. 1. 1621 Ursula, dcera Osmanna Zimmermanna

  Děti:

  V.1. Anna (~ 25. 5. 1621)

  V.2. Elisabetha (~ 17. 11. 1632)

  X Johann Eberhärtl

  V.3. Lucas (~ 4. 10. 1635)

  V.4. David (~ 21. 11. 1638)

  IV.3. Jacob (~ 27. 6. 1604, [] 21. 2. 1647)

  x Anna

   Děti:

   V.1. Andreas (~ 11. 11. 1639)

   V.2. Lorenz (~ 9. 8. 1642)

 III.2. Susanna

  III.3. Marusch

 II.6. Kunigunda (Kunl) († asi 1580)

 x Asmann Zimmermann, řezník

  Děti:

  III.1. Paul († do 1580)

II.7. Lucas († asi 1601)

x Ursula († asi 1606)

 Děti:

 III.1. Regina

 x Lorentz Pernfuss 

JIHLAVSKÝ ZVONARSKÝ ROD GLEIXNERU

II.3. Marta

x Andreas Krabat († asi 1549)

synem Jacoba Pauspertla staršího)
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II.8. Georg uváděný jako starší nebo jako konvář a zvonař († 1601 či 1602)

x Susanna, dcera Silvestra a Anny Dreyeckerových 

 Děti:

  III.1. Anna 

  III.2. Dorothea

  III.3. Mariana

III.4. Lucas Norbert (* cca 1571, † 27. 3. 1641, [] 2. 4. 1641), uváděn jako konvář a zvonař

1. sňatek x Susanna († do 1608)

   Děti:

  IV.1. Michael 

  IV.2. Regina

x 18. 11. 1615 Paul Zlabinger, syn Davida Zlabingera, pekaře  

 IV.3. Thomas (* cca 1598, † 8. 12. 1655, [] 10. 12. 1655), uváděn jako konvář a zvonař

x do 1624 Marta (po † Thomase další x 7. 11. 1656 s Joachimem Ernestem Junckerem, cínařem   

z Libenau v Lužici)

  Děti: 

  V.1. Susanna (~ 28. 3. 1626)

  V.2. Anna (~ 9. 3. 1628)

  V.3. Lucas (~ 14. 1. 1631)

  V.4. Paul (~ 16. 1. 1633)

  V.5. Daniel (~ 25. 10. 1636)

  V.6. Dorothea (~ 4. 1. 1639)

  V.7. Norbert (~ 3. 9. 1641)

  IV.4. Georg (~ 22. 3. 1599)

  IV.5. Marcus (~ 13. 2. 1601, † před 1641)

   Děti:

   V.1. Michael

   IV.6. Daniel (~ 31. 7. 1602)

  2. sňatek x 13. 8. 1608 Esther, dcera nebožtíka Nicolasche Seidenmeltzera

   Děti:

                     IV.7. David (~ 16. 12. 1610)

  3. sňatek x 11. 2. 1615 Anna, dcera nebožtíka někdejšího jihlavského kazatele Daniela Grassela 

   (Po smrti Lucase Gleixnera další x 6. 10. 1641 s Martinem Scholtzem.)

   Děti:

  IV.8. Elisabeth (~ 6. 4. 1616)

  IV.9. Georg Norbert (~ 13. 12. 1630)

  x 14. 2. 1656 Rosina, dcera Thobiase Pauspertla, sladovníka, adoptovaná Hansem Janekhem  
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  III.5. Mathes

III.6. Margaretha 

 III.7. Michael, uváděn jako konvář

x Dorothea, roz. Mehrlová

   Děti:

  IV.1. Thobias (~ 1. 9. 1599)

  IV.2. Rosina (~ 13. 10. 1600)

  IV.3. Anna (~ 14. 3. 1602)

  IV.4. Casper (~ 4. 1. 1604, [] 24. 7. 1641)

x 5. 5. 1638 Anna, dcera Matthese Achatzi, radního a řezníka 

Děti:

   V.1. Michael (~ 22. 9. 1639)

   V.2. Anna (~ 30. 11. 1641)

  x 14. 9. 1620 Judith, dcera Jacoba Pauspertla staršího, [] 17. 3. 1629

  x 25. 11. 1632 Sabina, dcera Andrease Sigela (Po smrti Michaela Gleixnera další x 6. 5. 1640 

  s Hansem Maternem, cínařským tovaryšem)

   Děti:

   IV.5. Augustin (~ 11. 8. 1634)

  IV.6. Anna Maria (~ 8. 6. 1638)   

  III.8. Georg, krejčovský tovaryš († asi 1619)

  x 26. 1. 1603 Susanna, dcera Christopha Königa

   Děti:

   IV.1. Tobias (~ 21. 11. 1604)   
    IV.2. Simon (~ 9. 10. 1606)

 IV.3. Regina (~ 16. 10. 1608)

  IV.4. Georg (~ 25. 8. 1610)

  IV.5. Sigmund (~ 29. 3. 1613)

  IV.6. Susanna (~ 6. 1. 1616)

x Ursula

 Děti:

  IV.7. Rosina

JIHLAVSKÝ ZVONARSKÝ ROD GLEIXNERU
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x Mandalena (Magdalena) (po † manžela Georga Gleixnera x 29. 2. 1604 Valten Scheikeldörfer /   

Scheubldörfer, vdovec)

  Děti:

  III.9. Greger

Zkratky použité v rodovém schématu:

* narození

~ křest

x sňatek

† úmrtí

[] pohřeb

Rozrodové schéma bylo zpracováno v souladu s logikou genealogického záznamového systému de Villiers/Pama. 

Příloha č. 5

Mattheus (Mathes), nazývaný Behaim Mülner († asi 1568)

x Margaretha († asi 1572)

 Děti:

 Anna

 x Valtan Pranhofer (Praumhofer)

 Děti:

 Hans

 Susanna

 x Simon Behmekn (?)

Ursula

x Mathes Dobraner, protestantský farář ve Stonařově

 Děti:

 Judith

 x Marcus Krum, soukeník

 Rosina

 x Daniel Öfe

Rozrod Mattheuse Gleixnera přezdívaného Behaim Mülner
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Příloha č. 6

Přehled dochovaných i nedochovaných zvonů a cimbálů, jejichž autory 
či spoluautory byli příslušníci jihlavského zvonařského rodu Gleixnerů

Lokali ta Objekt  Předmět  Průměr

(cm)  

Datace Autor (uvedeno či 

připsáno)  

Stav Zdroje 

Jihlava kostel sv. 
Jakuba Většího  

cimbál 66 1564 Georg Gleixner dochován 1, 24 

Jihlava Špitálská brána ; 
později zřejmě 
brána Matky 
Boží 

cimbál 50 1564 Georg Gleixner nedochován  24, 26 

Jihlava
 

kostel sv. Ducha
 

zvon
 

60
 

1564
 

Georg Gleixner
 

nedochován
 

24, 26
 

Vílanec kostel sv. 
Jakuba Většího  

zvon 77,3 1565 Georg Gleixner dochován 1, 27, 

28 

Jihlava kostel 
Nanebevzetí 
Panny Marie

 

zvon 94,2 1569 Georg Gleixner dochován 1 

Střížov kostel sv. Jana 
Křtitele  

zvon 85 1580 Georg Gleixner dochován 1 

Vyskytná nad 
Jihlavou  

kostel sv. 
Vavřince 

zvon 100 1587 Georg Gleixner dochován 1 

Netín  kostel 
Nanebevzetí 

zvon 33 1589 Georg Gleixner dochován 1, 17 

Panny Marie

Jihlava radnice cimbál 92,3 1594 Georg Gleixner dochován 1

Jihlava radnice  cimbál 58 1594 Georg Gleixner dochován 1 

Třebíč  kostel sv. Martina

 

zvon  1595 Georg Gleixner rekvírován v  1. 

světové válce  

25 

Dlouhá Brtnice  kostel sv. Václava

 

zvon 20,8 1596 Georg Gleixner dochován 1, 17 

Běhařovice  kostel Nejsv. 
Trojice  

zvon 120 1596 Georg Gleixner dochován 13, 16, 

25 

Jindřichův 
Hradec 

kostel Nejsvětější 
trojice

 

zvon 72 1597 Georg Gleixner dochován 2 

Jindřichův 
Hradec 

kostel 
Nanebevzetí 
Panny Marie, 
původně kostel 
sv. Jana Křtitele  

zvon 51 1598 Georg Gleixner dochován 2, 17 

JIHLAVSKÝ ZVONARSKÝ ROD GLEIXNERU
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Přibyslavice  kostel Narození 
Panny Marie; 
původně kostel 
sv. Anny 
(Gotharda)

 

zvon 59 1599 Georg Gleixner dochován 3, 14, 

21 

Telč kostel sv. 
Jakuba Většího  

zvon 145,2 28. 9. 
1603 

Lucas Gleixner  dochován 1 

Havlíčkův Brod  kostel 
Nanebevzetí 
Panny Marie  

cimbál 92,5 1602 Lucas Gleixner  dochován 1  

Moravské 
Budějovice  

kostel sv. Jiljí  cimbál cca 90 1602 Lucas Gleixner  dochován 17, 20 

Hostěradice  kostel sv. 
Kunhuty  

zvon 127 1606 Lucas Gleixner  dochován 3, 12, 
13, 16 

Ronov 
u Ořechova 

kaple sv. 
Antonína 
Paduánského  

zvon  1607 Lucas Gleixner  nedochován  6, 12 

Myslibořice  kostel sv. Lukáše

 

zvon 92 1609 Lucas Gleixner  dochován 4, 16 

Polná kostel 
Nanebevzetí 
Panny Marie  

cimbál 106,5 1609 Lucas Gleixner  dochován 1, 14  

Radenín  kostel sv. 
Markéty  

zvon 96 1610 Lucas Gleixner  dochován 2, 4, 5 

Radenín  kostel sv. 
Markéty  

zvon 112  1610 Lucas Gleixner  nedochován  5  

Mohelno  kostel Všech 
svatých  

zvon 95 1612  Lucas Gleixner  dochován 4, 16 

Horní Bory  kostel sv. Martina

 

zvon 76 1612  Lucas Gleixner  dochován 1, 4 

Bzenec kostel sv. Jana 
Křtitele  

zvon 120 1613 Lucas Gleixner  dochován 4, 16 

Krasonice  kostel sv. 
Vavřince 

zvon 85,2 1614 Lucas Gleixner  dochován 1, 4 

Nížkov kostel sv. 
Mikuláše  

zvon 96 1614 Lucas Gleixner  dochován 1 

Polná kostel sv. Anny  zvon 50 1614 Lucas Gleixner  nezvěstný  17, 22, 
23  

Jamolice  kostel 
Nanebevzetí 
Panny Marie

 

zvon 79,5 1615 Lucas Gleixner  dochován 16, 20, 
25 

Laa an der 
Thaya (Rakousko) 

kostel sv. Víta  zvon 130 1617 Lucas Gleixner  dochován 4, 5, 17 
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Kněž kostel sv. 
Bartoloměje  

zvon 85,7 1618 Lucas Gleixner  dochován 1, 4 

Ždírec u Polné  kostel sv. 
Václava 

zvon 90 1620 Lucas Gleixner  dochován 1, 4 

Velká Losenice  kostel sv. 
Jakuba Většího  

zvon 102 1622 Lucas Gleixner  dochován 1, 4, 7 

Ostrov nad 
Oslavou 

kostel sv. 
Jakuba Většího  

zvon 94,5 1631 Lucas Gleixner  dochován 1, 14 

Uhelná 
Příbram  

kostel sv. 
Michaela 
Archanděla 

zvon 95 1636 Lucas Gleixner  rekvírován  1, 4,  

Uhelná 
Příbram  

kostel sv. 
Michaela 
Archanděla 

zvon 84 1637 Lucas Gleixner  rekvírován  1, 4,  

Velké Meziříčí  kostel sv. 
Mikuláše  

zvon  1637 Lucas Gleixner, 
Thomas Gleixner  

zničen požárem 
27. 2. 1807, 
přelit 1807

 

1, 6, 12, 
19 

Žirovnice  kostel sv. Filipa 
a Jakuba 

zvon 79,8 1638 Lucas Gleixner  dochován 2, 15 

Vilémov  kostel sv. 
Václava 

zvon 130  1639 Thomas Gleixner  rekvírován  6, 12, 
18  

Jihlava kostel 
Nanebevzetí 
Panny Marie

 

zvon  1644 Thomas Gleixner  nedochován  6, 12  

Bedřichovice  kostel sv. 
Vavřince 

zvon 64 1652 Thomas Gleixner  zničen požárem  6, 8, 10, 
11, 12,
15 

Bedřichovice  kostel sv. 
Vavřince 

zvon 52 1652 Thomas Gleixner  rekvírován  8, 10, 
11, 12, 
15

 

Jihlava kostel sv. Jana 
Křtitele; 
původně kostel 
sv. Jakuba

 

zvon; 
funkce: tzv. 
Bierglöckel

 

37,5 1654 Thomas Gleixner  dochován 1, 24, 
26  

Horní Pěna  kostel sv. 
Michaela 

zvon 94 16. 7. 
1654 

Thomas Gleixner  dochován 2, 9  

Rančířov 
u Jihlavy 

kostel sv. Petra 
a Pavla 

zvon 91,3 1663 Simon Gleixner, 
Bartoloměj 
Nachystal

 

dochován 1, 4 
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PRVNÍ PULSTOLETÍ VELKOMEZIRÍCSKÉHO ZVONARSTVÍ 
(1482 AŽ 1534): JAN STARŠÍ, JAN MLADŠÍ, MATEJ

Radek Lunga
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V dějinách našeho zvonařství zaujímá významné místo 

Velké Meziříčí, a to především jako průsečík českých 

a moravských tendencí v konstrukci, výzdobě a výtvarném 

pojetí zvonů. Zvonařská činnost, soustředěná zde 

do konvářských dílen, tu trvala nepřetržitě sto třicet let, 

od 80. let 15. století do počátku 17. století. V pokročilém 

16. století, zvláště v jeho druhé polovině, zde můžeme vidět, 

z hlediska produktivity, analogii k pražským konvářským 

a zvonařským dílnám, které ve větším počtu pracovaly vedle 

sebe a vyznačovaly se velkým objemem výroby. Specifikum 

velkomeziříčských dílen tkví v užší spolupráci některých 

kovolitců i na běžných zakázkách, která byla podmíněna 

zřejmě především ekonomickými důvody, kdy se vstupní 

náklady i eventuální riziko nezdařeného lití rozložily na více 

osob. Svou roli hrály také příbuzenské vztahy.

V případě zvonařů z jiných měst známe případy takové 

spolupráce především u prestižních, obtížných zakázek. 

Nejznámějším takovým příkladem je čtyřtunový zvon 

Sv. Václav pro katedrálu sv. Víta, ulitý roku 1542 Ondřejem 

a Matějem (oba byli kovolitci z Prahy-Nového Města), nebo 

pětitunový zvon Sv. Václav, ulitý roku 1510 pro děkanský 

kostel Všech svatých v Litoměřicích Ondřejem Ptáčkem 

z Kutné Hory ve spolupráci s litoměřickým konvářem 

a zvonařem Tomášem. I takovou spolupráci však nutno vidět 

optikou, kdy místní kovolitec získá zakázku, ale k jejímu 

zhotovení je nucen přizvat zkušenějšího zvonaře. V době 

jagellonské se to týkalo především Ondřeje Ptáčka, 

nejznámějšího zvonaře v celém království. Ještě před litím 

velkého zvonu pro Litoměřice byl roku 1509 povolán 

do Prahy, aby tam – ve spolupráci s Bartolomějem 

(Bartošem) z Prahy-Nového Města – ulil pro katedrálu 

největší zvon v království, zvaný Pater campanarum (Otec 

zvonů). Ten vážil přes 11 tun a bohužel se nedochoval, zanikl 

přelitím ještě během 16. století.

Velkomeziříčskému zvonařství byly v poslední době 
1

věnovány tři důležité práce.  Některé zásadní otázky, týkající 

se těchto zvonařů, však stále zůstávají nezodpovězeny, a to 

především pro první etapu činnosti, časově vymezenou v titulu 

tohoto textu. Je pro velkomeziříčské zvonaře typické, 

že podstatná část produkce není autorsky značena. 

Nedostala se tak do rejstříků topografických a soupisových 

prací a zůstává anonymní a nepoznaná. Tím je omezena též 

identifikace těchto zvonů v rámci poměrně rozsáhlé evidence 
2

památkové péče.  Spolehlivé vyhledání a následující 

autorské připsání těchto anonymních zvonů je obtížné. 

Dobová oblíbenost a četnost jmen jako Jan, Matěj, Ondřej 

nám komplikuje přiřazení zvonů konkrétním osobám 

doloženým v pramenech; někdy jsme na pochybách, 

o kolik Janů či Matějů by mohlo jít. Ke zpřesnění kritérií 

pro identifikaci a klasifikaci takových zvonů významně přispěl 

plošný průzkum provedený v okresech Jihlava, Žďár 
3nad Sázavou a Havlíčkův Brod v letech 2018 až 2021,  

z jehož výsledků vychází a čerpá i tento text. Kromě 

jednotlivých památných zvonů, které unikly rekvizicím a jiným 

pohromám, byly objeveny též unikátně zachované soubory 

gotických zvonů velkomeziříčského původu, jako jsou např. 

dva zvony ve Vojnově Městci (1505, 1534) nebo trojice 

zvonů v Heřmanově (1493, 1516, 1534).

První období velkomeziříčských prací je spojeno s osobou 

konváře a zvonaře Jana. Ten se v pramenech objevuje 

např. roku 1493, kdy byl členem městské rady. Roku 1501 
4

zemřel jako majitel domu na náměstí.  Pracovně ho 

označujeme jako Jan starší (resp. Jan otec). Nemáme doklad 

toho, že by měl potomka, který v práci dílny pokračoval, 

ale specifická skupina zvonů, litých v první třetině 16. století 

ve Velkém Meziříčí, a zpravidla nesignovaných, vykazuje 

s díly Jana staršího takovou formální podobnost, že to může 

být důkazem kontinuity po přímé příbuzenské linii otec–syn.
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Předpokládáme-li, že v poslední čtvrti 15. století ovládal 

zvonařské řemeslo ve Velkém Meziříčí jen tento jediný Jan 

starší, pak jeho prvním známým dochovaným zvonařským 

dílem je zvon z roku 1482, litý pro Mostiště. Tento zvon 

nám zároveň dává přibližnou představu o Janově řemeslné 

úrovni v té době. Kovolitecky jde o podprůměrnou práci. 

V nápadném kontrastu stojí ke zvonům z následujícího roku, 

na jejichž výrobě Jan spolupracoval s Ondřejem Žáčkem 

z Hradce Králové a které jsou kovolitecky velmi vyspělé. 

Nevíme, zda jejich vztah byl čistě obchodní, nebo byl 

podložen např. příbuzenstvím. Je však zřejmé, že hradecký 

zvonař pomohl meziříčskému Janovi nejen vylepšit 

a ovládnout správný výrobní postup, ale zprostředkoval mu 

i písmo a některé reliéfní předlohy k výzdobě.

Úvahy o tom, jaký měla spolupráce obou kovolitců 

charakter, tedy že Ondřej Žáček zde měl preferenční 

postavení, podporuje i formulace signatur na dochovaných 

zvonech. V Tasově (1483) je to „per magistrvm andream de 

hradecz“, s volným připojením spolupracovníkova jména 

(„yohanes de mezricz“). V Dačicích (1483) je to „per 

magistrvm andream de hradecz et iohannis de mezrziecz“. 

V Třebíči (1483) byl zvon ulit „per manvs magistri andreae 

de hradetz“, opět s volným připojením jména „yohannes de 

mezricz“. Až o patnáct let později v Ivančicích (1498) je 

uveden Jan na prvním místě: „per magistros ioannem d(e) 

m(ezricz) et andrea(m) d(e) grec(ium) regiae“.

Osoba Ondřeje Žáčka hraje tedy ve vývoji meziříčského 

zvonařství podstatnou roli. Zvony ulité společně Janem 

a Ondřejem známe z let 1483 (Dačice, Tasov, Třebíč) 

a 1498 (Ivančice) a rámují tak Janovu zvonařskou činnost. 

Jan ovšem v témž roce 1483 samostatně ulil také – 

nesignované – zvony pro Rohoznou, Újezd u Tišnova, 

možná i Dalečín. Tasovský a dačický zvon zároveň patří 

do úvodní etapy Žáčkovy zvonařské činnosti. V posledním 

dvacetiletí 15. století se zvonařství v Hradci Králové 

a Velkém Meziříčí vyvíjí paralelně a v blízkém vztahu, s tím, 

že těžiště výkonnosti a silný zdroj stylové inspirace leží 

v Hradci. Tento časový úsek zvonařské konjunktury, 

rozprostřené do poměrně širokého regionu východních 

Čech a západní Moravy, byl současně příznivým impulsem 

pro neobyčejný rozvoj zvonařství ve Velkém Meziříčí 

po celé 16. století.

PRVNÍ PULSTOLETÍ VELKOMEZIRÍCSKÉHO ZVONARSTVÍ (1482 AŽ 1534): JAN STARŠÍ, JAN MLADŠÍ, MATEJ

Dačice, zvon Ondřeje Žáčka a Jana st. z Velkého Meziříčí (1483) v celkovém 

pohledu. Foto Jan Kopřiva, 2014

Dačice, koruna zvonu (1483). Foto Jan Kopřiva, 2014

Dačice, minuskulní dvouřádkový nápis na zvonu (1483), v pravé části je vidět 

trojice dvojitých rozetek označujících začátek (jiná dělicí znaménka nápis 

nemá). Foto Jan Kopřiva, 2014
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výrobek s firemní značkou, jako je tomu dnes, ale ručil 

svým jménem a dobrou pověstí. K signování zvonů 

ho navíc, na rozdíl od konvářských výrobků, nic nenutilo. 

Druhým rysem je kooperativnost: během patnácti let 

Žáček spolupracoval s nejméně dvěma zvonaři – 

královéhradeckým Václavem a velkomeziříčským Janem 

starším – což není u tohoto řemesla úplně obvyklé. 

Otevřenost ke spolupráci, ať už byla dána ekonomicky, 

nebo rodinným spřízněním, zároveň umožňuje vysvětlit 

původ velké skupiny zvonů, dosud nijak autorsky a lokálně 

nezařazených. Jde zejména o anonymní pozdně gotické 

zvony z jagellonské doby, přibližně 1475 až 1500 

(možná ještě o pár roků později), vyskytující se v rozsáhlé 

oblasti Čech (Kutnohorsko, Královéhradecko, Pardubicko, 

Ústeckoorlicko, Svitavsko), s jižním přesahem na Vysočinu 

a západní Moravu. Tato skupina nese některé nápadné 

společné formální znaky (typ a tvary nápisového písma, 

charakteristické dvojité rozetky jako dělicí znaménka, 

redukovaná reliéfní výzdoba), ale pojí ji též obsah a jazyk 

nápisů; užívá se sice i tradiční latina, ale ve velké oblibě 

a převažující je jednoznačně čeština. Zdá se, že v případě 

těchto zvonů jde o produkci jedné – královéhradecké – 

dílny, na které se podílelo více osob. Kromě signovaných 

Žáčkových zvonů sem můžeme zařadit množinu 

zvonařských výrobků, reprezentovanou anonymními 

zvony s českými nápisy např. pro Českou Skalici (1483), 

Hradec Králové (1485), Brandýs nad Orlicí (1489), 

Zaloňov (nedat.), nebo křtitelnicí pro Mikulovice (1483). 

S latinskými nápisy sem patří např. zvony pro Hořičky 

(1483), Polici nad Metují (1486) nebo Vračovice (1495).

Další množinou, která sem spadá, jsou zvony formálně 

svým výtvarným pojetím příbuzné, ale nedatované, 

a nesoucí originální, neměnnou nápisovou formuli. Ta je 

původní českou variací oblíbené středověké latinské 

formule, užívané na zvonech (Vox mea, vox vitae, voco 

vos ad sacra venite – Hlas můj, hlas života, volám vás, 

přijďte na mši). Má podobu modlitby o čtyřech 

dvouverších, zakončené slovem Amen, a mění se 

v souvislosti s rozměry zvonů (na menších zvonech je 

neúplná, kratší podoba, na větších zvonech je text celý, 
6popř. s dalším doplněným textem):

Jedním rysem Žáčkovy činnosti je anonymita části díla, 

což je ve shodě s dobovým trendem. Přesné důvody toho, 

proč některé zvony nebyly signovány, neznáme. Mohlo jít 

o obecný přístup „Bůh autora zná a to stačí“, formální 

důvody (jméno autora se do nápisu nevešlo a kánon 

výzdoby, tj. nápis pod horním okrajem a na plášti jen 

drobné reliéfy, byl neměnný) nebo jiný důvod (skrytí 

jména před místní konkurencí). Zvonař nepotřeboval 

7
 Zvon byl rekvírován v 1. světové válce, ale z rekvizice byl vyreklamován a siřemskému kostelu vrácen zpět. Dobová fotografie zvonu stojícího 

na zemi, s krásně viditelnou korunou i nápisem, je součástí sbírky fotografií Západočeského muzea v Plzni (sign. NB 62-1). Po okupaci a rozbití Československa roku 

1939 připadla Siřem do říšské župy Sudetenland. Zvon byl v letech 1941/1942 zařazen do kategorie B, rekvírován a roztaven. Registruje ho publikace LUNGA,

 Radek – ROHÁČEK, Jiří: Umlčené hlasy. Rekviziční dokumentace zvonů českého, moravského a slezského pohraničí z let 1942–1943. V 1. vydání (2020; 

s. 879–882) je veden chybně pod rekv. č. 20/11/17 B a mylně lokalizován na Svitavsko, v 2. vydání (2021; s. 1289–1292) je už označen správně jako rekv. č. 

20/17/67 B a ztotožněn se Siřemí.

& ZVON
SRDCE
  

Produktivní zvonařská dílna, spojovaná dosud především 

s osobou Ondřeje Žáčka, začíná v Hradci Králové 

pracovat v 70. letech 15. století. Roku 1480 ulil Ondřej 

zvon pro Hradec Králové (dnes je v Plotištích nad Labem) 
5

spolu s konvářem a zvonařem Václavem.  Jejich 

spolupráce nebyla jednorázová, a zřejmě se ustanovila 

i v dobovém společném zvonařském podniku v jedné  

dílně. Zatímco Václav pracoval v Hradci, Ondřej se 

věnoval vagantnímu zvonařství, kdy roku 1483 působil 

ve Velkém Meziříčí ve spolupráci s Janem starším.

5
 Dosud se považoval tento zvon (signovaný „per magistros wenceslavm et andream“) za Žáčkův. Nejistotu, zda v osobě autora jde o Ondřeje Žáčka, 

nebo Ondřeje Ptáčka, vyjádřil před sto lety už DOMEČKA, Ludvík: Poznámky o zvonařích a konvářích královéhradeckých, Památky archeologické 1918, 30, 

č. 2–3, s. 117–124. Domněnku, že autorem zvonu je kutnohorský Ptáček, formuloval naposledy JOHN, František: Zvony mezi gotikou a renesancí (k dílu 
konvářských dílen ve Velkém Meziříčí), Západní Morava – vlastivědný sborník 2021, 24, s. 5–27. To se podle něj týká i podobného zvonu z roku 1476 pro Ústí 

nad Orlicí. Na roli kutnohorské Ptáčkovy dílny v královéhradecké zvonařské produkci poukázal LUNGA, Radek: Kdo je autorem gotického zvonu v Chrudimi?, 

Chrudimské vlastivědné listy 2020, 29 (č. 6), s. 3–8.

6 K těmto zvonům blíže LUNGA, Radek: Kdo je autorem gotického zvonu v Chrudimi?, Chrudimské vlastivědné listy 2020, 29 (č. 6), s. 3–8.

Dačice, minuskulní dvouřádkový nápis na zvonu (1483), v pravé části je vidět 

trojice dvojitých rozetek označujících začátek (jiná dělicí znaménka nápis 

nemá). Foto Jan Kopřiva, 2014

Dačice, reliéf Panny Marie s Ježíškem (1483). Foto Jan Kopřiva, 2014
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i Poličsko, který čerpá výtvarnou i epigrafickou inspiraci 

z královéhradeckého i velkomeziříčského zvonařství 

a pracuje ve stejných intencích, tedy preferuje češtinu 

v nápisech a tvoří nové české formule, přeložené z latiny 

(např. zvony v Poličce, Přelouči, Bojanově, Slatiňanech). 

Dále je to zvonař Matěj z Vysokého Mýta, působící 

o několik let později, v 20. a 30. letech 16. století, 

na Ústeckoorlicku a Rychnovsku, preferující v nápisech 

češtinu a zvony podepisující jako „mistr Matěj“ (např. 

zvony v Černíkovicích, Českém Meziříčí, Vysokém Mýtě). 

V Litomyšli působil ve 20.–40. letech 16. století také zvonař 

jménem Jiří (např. zvony v Dolní Čermné, Sebranicích 

u Litomyšle a Telecím).

V 90. letech 15. století ulil Ondřej Žáček společně 

s Václavem zvon pro Nový Bydžov (1491, přelitý 1817) 

a pro Hradec Králové (1496). Roku 1497 signoval 

sám zvon pro Sádek. Na počátku 16. století stále 

zůstával v částečné anonymitě: autorsky neoznačené 

zvony ulil např. pro Lovčice (1500), Koclířov (1503, 

dnes ve Štípě), Karli (1503) a Biskupice (1509); 

signován je jeho zvon z roku 1505 pro Dvůr Králové. 

Poslední a signovaný zvon známe z Rosic u Chrudimi 

(1515). Vzhledem k tomu, že anonymita je jedním 

z charakteristických rysů části Žáčkovy produkce, není 

vyloučeno, že jeho výletů na Vysočinu bylo více 

a že některé nepodepsané zvony na Velkomeziříčsku, 

jež bychom chtěli připsat výlučně Janovi staršímu 

z Velkého Meziříčí, nesou i skrytý Žáčkův podíl práce.

Co z výše naznačených širších souvislostí vyplývá 

a proč je to důležité pro velkomeziříčské zvonařství? Konvář 

a zvonař Ondřej Žáček kolem roku 1480 v Hradci Králové 

založil (nebo spoluzaložil) dílnu, v níž pracoval 

s konvářem Václavem. Z blíže nezjištěných důvodů 

se věnoval i vagantní činnosti, a zatímco putoval 

po Vysočině, dílnu udržoval v chodu Václav se 

spolupracovníky. Ten oproti Žáčkovi preferoval v nápisech 

český jazyk. Královéhradecká dílna, v níž pracovalo více 

osob, přičemž některé zvony lili společně, je původcem celé 

výše popsané skupiny zvonů z poslední čtvrtiny 

15. století. Zdá se, že po roce 1500 už Ondřej Žáček lil zvony 

samostatně v Hradci Králové a poté, co roku 1501 zemřel Jan 

starší z Velkého Meziříčí, se už na Vysočinu nevracel.

8
 Kurzíva označuje rekvírované, nedochované zvony. Sign. = zvon s nápisem obsahujícím jméno zvonaře, čes./lat. = český/latinský nápis. Zkratky okresů: 

BK = Blansko, BO = Brno-venkov, JH = Jindřichův Hradec, JI = Jihlava, SY = Svitavy, TR = Třebíč, ZN = Znojmo, ZR = Žďár nad Sázavou.

9
 Nápis cituje (dle Cerroniho sbírky nápisů na moravských zvonech) JUNGWIRTH, Augustin: Glockenkunde von Mähren, s. 111. Rukopis sign. b XXXVI 23 

ve Stiftsbibliothek der Erzabtei St. Peter v Salzburgu (Rakousko).

10
 JUNGWIRTH, Augustin: Glockenkunde von Mähren, s. 77.

11
 JUNGWIRTH, Augustin: Glockenkunde von Mähren, s. 45.

1482, sign., čes., Mostiště (ZR), kostel sv. Marka

PRVNÍ PULSTOLETÍ VELKOMEZIRÍCSKÉHO ZVONARSTVÍ (1482 AŽ 1534): JAN STARŠÍ, JAN MLADŠÍ, MATEJ

Já, hlas volající, pojďte, dobří i hříšníci, sem do Božího 
domu, vzdajte čest a chválu tomu, jenž všemohúcí jest, 
jemužto buď chvála i čest i hojné děkování navěky beze 
skonání. Amen.

Tuto formuli nalézáme na zvonech v širším středočesko-

východočeském teritoriu zahrnujícím Nymbursko 

(Poděbrady – dnes v Pátku, Vrbice), Mladoboleslavsko 

(Řitonice), Královéhradecko (Černilov, Ohnišťany), 

Jičínsko (Červená Třemešná, Svatojanský Újezd), 

Náchodsko (Police nad Metují, Václavice, Velká 

Jesenice), Rychnovsko (Bílý Újezd, Lično, Skuhrov), 

Ústeckoorlicko (Kunvald), Svitavsko a také území 

bývalého Kladského hrabství (dnes součást Polska). 

Za vzdálenou výjimku, potvrzující východočeské pravidlo, 
7

budiž považován zvon ze Siřemi na Podbořansku.  Také 

na těchto zvonech jsou jako dělicí znaménka užívány 

dvojité rozetky.

Obecný symbol květu, z něhož tyto dvojité rozetky 

vycházejí, je oblíbeným dělicím znaménkem ve zvonových 

nápisech v 15. a 16. století napříč dílnami. Má různé 

podoby – pětičetný nebo šestičetný, jednoduchý nebo 

dvojitý, malý nebo velký, stylizovaný, složený z kuliček 

nebo realisticky modelovaný. Květové dělicí znaménko, 

charakteristické pro královéhradecké a velkomeziříčské 

zvonařství, má podobu heraldické růže (rozety). Svými 

dvoulaločnými okvětními lístky napodobuje šípkový květ 

(Rosa canina) nebo lístky stylizuje do špicových výběžků 

mošusové růže (Rosa moschata). Může být jednoduchá 

nebo dvojitá (ve středu květu má vsazen druhý, malý květ), 

pod květem zpravidla zachovává úzké vybíhající 

podpůrné kališní lístky. Někdy je květ umístěn na kruhové 

podložce, jindy je volně usazen mezi slova v nápisové 

pásce. V českém kontextu je všeobecně známá heraldická 

pětilistá růže Rožmberků a jiných jihočeských rodů. Stejně 

důležitá je růže Martina Luthera, která má ve středním 

terčíku (pestíku) vsazen kříž a je symbolem protestantství. 

Ta má předlohu ve středověké výzdobě vitrajového okna 

augustiniánského kostela v Erfurtu.

V rámci východočeského pozdně gotického zvonařství 

je nutno samostatně vyčlenit také některé jiné zvonaře.

Je to jednak Jiří z Chrudimi, dodávající zvony v prvním 

dvacetiletí 16. století na Chrudimsko, Pardubicko 

7
 Zvon byl rekvírován v 1. světové válce, ale z rekvizice byl vyreklamován a siřemskému kostelu vrácen zpět. Dobová fotografie zvonu stojícího na zemi, s krásně viditelnou 

korunou i nápisem, je součástí sbírky fotografií Západočeského muzea v Plzni (sign. NB 62-1). Po okupaci a rozbití Československa roku 1939 připadla Siřem do říšské župy 

Sudetenland. Zvon byl v letech 1941/1942 zařazen do kategorie B, rekvírován a roztaven. Registruje ho publikace LUNGA,Radek – ROHÁČEK, Jiří: Umlčené hlasy. Rekviziční 
dokumentace zvonů českého, moravského a slezského pohraničí z let 1942–1943. V 1. vydání (2020; s. 879–882) je veden chybně pod rekv. č. 20/11/17 B a mylně 

lokalizován na Svitavsko, v 2. vydání (2021; s. 1289–1292) je už označen správně jako rekv. č. 20/17/67 B a ztotožněn se Siřemí.
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1491, nesign., čes., Březník (TR), kostel Nanebevzetí 

Panny Marie

1491, nesign., čes., Dolní Loučky (BO), kostel sv. Martina

1491, nesign., čes., Račice (TR), kostel sv. Václava

1492, nesign., čes., Osová Bítýška (ZR), kostel sv. Jakuba 

Staršího

1493, nesign., čes., Heřmanov (ZR), kostel sv. Mikuláše

101495, sign., čes., Horní Slatina (JH),  kostel sv. Jiljí

1496, sign., čes., Dlouhá Lhota (BK), kostel sv. Bartoloměje

111496, sign., čes., Třešť (JI),  kostel sv. Martina
121496, sign., lat., Třebíč (TR),  kostel sv. Martina z Tours

131497, sign., lat., Hartvíkovice (TR),  kostel sv. Jiljí

1498, sign., lat., Ivančice (BO), kostel Nanebevzetí Panny 

Marie (společně s Ondřejem Žáčkem)

1498, sign., lat., Žerotice (ZN), kostel sv. Martina

nedat. (1490–1500), nesign., lat., Polná (JI), kostel 

Nanebevzetí Panny Marie

Kromě zvonů je mezi dílo Jana staršího z Velkého Meziříčí 

někdy řazena také křtitelnice v kostele sv. Václava 
14

v Křižanově.  Nemá žádné nápisy ani reliéfní výzdobu 

a svým výtvarným ztvárněním stojí mimo linii křtitelnic tvaru 

obráceného kalicha (zvonu), tak jak je známe z produkce 

pražských, kutnohorských nebo královéhradeckých dílen. 

Křtitelnice stojí na třech nohách a do každé jsou v horní části 

vyraženy konvářské značky: vlevo minuskulní písmeno y 

(= yohannes / Jan) s korunkou a vpravo reliéf malého 

zvonu s dřevěnou hlavou jakožto příslušnost ke konvářsko-

zvonařskému cechu. Nevíme však s jistotou, jestli značka y 

8
 Kurzíva označuje rekvírované, nedochované zvony. Sign. = zvon s nápisem obsahujícím jméno zvonaře, čes./lat. = český/latinský nápis. Zkratky okresů: 

BK = Blansko, BO = Brno-venkov, JH = Jindřichův Hradec, JI = Jihlava, SY = Svitavy, TR = Třebíč, ZN = Znojmo, ZR = Žďár nad Sázavou.

9
 Nápis cituje (dle Cerroniho sbírky nápisů na moravských zvonech) JUNGWIRTH, Augustin: Glockenkunde von Mähren, s. 111. Rukopis sign. b XXXVI 23 

ve Stiftsbibliothek der Erzabtei St. Peter v Salzburgu (Rakousko).

10
 JUNGWIRTH, Augustin: Glockenkunde von Mähren, s. 77.

11
 JUNGWIRTH, Augustin: Glockenkunde von Mähren, s. 45.

12
 JUNGWIRTH, Augustin: Glockenkunde von Mähren, s. 103.

13
 DVORSKÝ, František: Vlastivěda moravská. II – Místopis Moravy. Díl VI: Znojemský kraj. Náměšťský okres (č. 45). Brno 1908, s. 134. V citované knize je datace 

ze zvonu přepsána v podobě „M CCCC + CIII (?)“ a komentována „Letopočet 1497 ?“. Teoreticky by byl možný i rok 1493, ale rok 1497 je pravděpodobnější,

 i kvůli příbuznosti s Janovým datovaným zvonem pro Žerotice (1498).

14
 SAMEK, Bohumil: Výtvory konvářů a kovolitců. In: CHAMONIKOLA, Kaliopi (ed.): Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1500. 

Díl 2. Brno 1999, s. 568–575, heslo č. 286 (Mistr Jan z Velkého Meziříčí?, křtitelnice).

10
 JUNGWIRTH, Augustin: Glockenkunde von Mähren, s. 77.

11
 JUNGWIRTH, Augustin: Glockenkunde von Mähren, s. 45.

12
 JUNGWIRTH, Augustin: Glockenkunde von Mähren, s. 103.

13
 DVORSKÝ, František: Vlastivěda moravská. II – Místopis Moravy. Díl VI: Znojemský kraj. Náměšťský okres (č. 45). Brno 1908, s. 134. V citované knize je datace 

ze zvonu přepsána v podobě „M CCCC + CIII (?)“ a komentována „Letopočet 1497 ?“. Teoreticky by byl možný i rok 1493, ale rok 1497 je pravděpodobnější,

 i kvůli příbuznosti s Janovým datovaným zvonem pro Žerotice (1498).

14
 SAMEK, Bohumil: Výtvory konvářů a kovolitců. In: CHAMONIKOLA, Kaliopi (ed.): Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1500. 

Díl 2. Brno 1999, s. 568–575, heslo č. 286 (Mistr Jan z Velkého Meziříčí?, křtitelnice).

15
 Šimon Haubic starší tento reliéf užil už na zvonu z roku 1460 pro dominikánský kostel sv. Michaela Archanděla v Brně. Referoval o tom poprvé JOHN, František: 

Brněnské zvony rodu Haubiců, Sborník Muzea Brněnska 2017, s. 44–57.

16
 Nápis v dvou řádcích je tvořen novozákonním citátem (Mk 16,15–16) a modlitbou Anděl Páně. V některých místech je přerušen naletovanými držáky víka 

16
 Nápis v dvou řádcích je tvořen novozákonním citátem (Mk 16,15–16) a modlitbou Anděl Páně. V některých místech je přerušen naletovanými držáky víka 

nebo vousáči na nohách křtitelnice. Kromě úvodního reliéfku     běžícího lva jsou jako dělicí značky užity     lilie a jednou i     tlapatý kříž:     yte     inorbem  

vniversvm     et     pr[ed]icate     dicentes     allelvia     qvi      credi[der]it     et     baptisatvs     fverit      salvvs     [e] / rit     allelvia     ave     maria [    gra]cia  

plena     dominvs     tecv[m]     benedicta     tv     in     mvlie[ribvs].

& ZVON
SRDCE
  

8Zvony Jana staršího z Velkého Meziříčí:

1482, sign., čes., Mostiště (ZR), kostel sv. Marka

1483, sign., lat., Dačice (JH), kostel sv. Vavřince 

(společně s Ondřejem Žáčkem)

1483, sign., lat., Tasov (ZR), kostel sv. Petra a Pavla 

(společně s Ondřejem Žáčkem)

1483, sign., čes., Třebíč (TR), kostel sv. Martina z Tours 
9(společně s Ondřejem Žáčkem)

1483, nesign., čes., Dalečín (ZR), kostel sv. Jakuba Staršího

1483, nesign., čes., Rohozná (SY), kostel sv. Erasma

1483, sign., čes., Újezd u Tišnova (BO), kostel sv. Jiljí

nedat. (po r. 1483), nesign., čes., Ruda (ZR), kostel sv. Jiljí; 

původně určen pro Zhoř

1487, sign., čes., Plaveč (ZN), kostel Nanebevzetí Panny Marie

1488, nesign., čes., Jasenice (TR), kostel sv. Klimenta

1489, sign., lat., Budkov (TR), kostel sv. Martina

1490, nesign., čes., Újezd u Černé Hory (BK), 

kostel Všech svatých

Víme-li nyní, z jakých zdrojů se základy velkomeziříčského 

zvonařství živily, můžeme pozornost obrátit k jeho zakladateli 

Janovi staršímu. Dochovaných zvonů, které s ním můžeme 

spojit, je dvacet. Až na dva jsou všechny datovány. Dalších 

pět známých zvonů zaniklo při rekvizicích. Jan starší používá 

v nápisech na zvonech zpravidla češtinu. Po latině sáhl 

v Budkově (1489) a ke konci tvůrčího období (Třebíč 1496, 

Hartvíkovice 1497, Žerotice 1498, Polná). Latinsky jsou 

i nápisy na všech čtyřech zvonech, které lil s Ondřejem 

Žáčkem – u nich je nutno se domnívat, že zásadní vliv 

na jejich podobu i provedení nápisu měl právě Ondřej.

8
 Kurzíva označuje rekvírované, nedochované zvony. Sign. = zvon s nápisem obsahujícím jméno zvonaře, čes./lat. = český/latinský nápis. Zkratky okresů: 

BK = Blansko, BO = Brno-venkov, JH = Jindřichův Hradec, JI = Jihlava, SY = Svitavy, TR = Třebíč, ZN = Znojmo, ZR = Žďár nad Sázavou.

9
 Nápis cituje (dle Cerroniho sbírky nápisů na moravských zvonech) JUNGWIRTH, Augustin: Glockenkunde von Mähren, s. 111. Rukopis sign. b XXXVI 23 

ve Stiftsbibliothek der Erzabtei St. Peter v Salzburgu (Rakousko).
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Dále zaujme texturová úprava v poli nápisové pásky a 

lemování figur dvěma řadami drobných vytepávaných 

trojúhelníčků (to upomíná na připojení nohy zmíněné 

mikulovické křtitelnice). Latinský nápis na křtitelnici je 

proveden gotickou minuskulou a jako reliéf označující 
16

začátek nápisu je vložen lev ve skoku.  I tento lev (původem 

zřejmě též mitterovský) je však obecným vlastnictvím českých 

dílen v této době – používá se jak na zvonech, tak na 

křtitelnicích – a neukazuje na jednoho autora. Kromě 

světeckých reliéfů je na plášti křtitelnice též erb majitelů 

dačického panství Krajířů z Krajku (zrcadlově ototčený). 

Vznik dačické křtitelnice můžeme umístit jen přibližně, do 

období 1480 až 1520.Jak bylo uvedeno výše, Jan starší z 

Velkého Meziříčí (Jan otec) zemřel v roce 1501 a 

předpokládejme, že na činnost dílny kontinuálně navázal 

jeho syn Jan, kterého označujeme jako Jan mladší (Jan syn). 

Ve velkomeziříčských městských knihách v roce 1527 
17figuruje jako „Jan konvář z Dolního Města“.  Ve dvacátých 

letech se v archivních zápisech současně objevuje i konvář 

Matěj, který roku 1524 koupil na náměstí dům, nalézající se 

přímo vedle domu, patřícího dříve Janu staršímu. Příbuzenské 

nebo obchodní vztahy mezi těmito třemi řemeslníky, které by 

byly archivně doloženy. O nějakých takových vztazích 

svědčí jen analogie mezi jejich dochovanými zvony. 

Budeme-li uvažovat, že Jan konvář z Dolního Města byl 

synem Jana staršího, který mu předal dílnu, pak dobu jeho 

samostatného působení můžeme položit zhruba mezi 

90. léta 15. století až polovinu třicátých let 16. století. 

Do doby kolem roku 1535 by připadlojeho úmrtí, neboť 

poté už neznáme žádné zvony, které by mu bylo možné 

připsat. Oproti tomu Matěj náležel mladší generaci. 

Samostatnou zvonařskou činost započal ažve 20. letech 

16. století a pokračoval v ní až do své smrti na počátku 

60. let 16. století. Víme-li z pramenů, že Matěj zakoupil dům 

vedle domu dědiců Jana staršího, pak je to snad dílčím 

vysvětlením a odůvodněním pro kovoliteckou spolupráci 

Matěje s Janem mladším. Nejvýrazněji je tato spolupráce – 

podobně jako v Hradci Králové, tedy více zvonařů činných 

v rámci jedné dílny – viditelná právě na zvonařských 

výrobcích z období první třetiny 16. století. Zvony obou 

kovolitců jsou si velmi podobné, a protože jsou často 

anonymní, obtíže při rozhodování, komu daný zvon připsat, 

nejsou malé. Určitým orientačním předělem je zde rok 1532, 

kdy Matěj opustil gotickou minuskulu a začal ve zvonových 

nápisech důsledně používat humanistickou kapitálu. Jen 

malou pomůckou může být zohlednění formuláře nápisu. 

Jako problematická z hlediska autorství se zvláště jeví 

heterogenní skupina zvonů, pocházejících z období mezi 

lety 1520 až 1532 a nalézajících se na Vysočině. Otázka 

zní, jak vysvětlit v díle Jana mladšího patnáctiletý hiát mezi 

lety 1518–1534 a jaktože ho komplementárně vyplňují 

právě zvony Matějovy.

17
 DVOŘÁK, Antonín: Velké Meziříčí – významné středisko konvářského řemesla v 16. století, Západní Morava – vlastivědný sborník 2007, 11, s. 37–38.

18
 Kurzíva označuje rekvírovaný, nedochovaný zvon. Sign. = zvon s nápisem obsahujícím jméno zvonaře, čes./lat. = český/latinský nápis. 

Zkratky okresů: BK = Blansko, JI = Jihlava, SY = Svitavy, TR = Třebíč, ZR = Žďár nad Sázavou.

19
 Zvon, rekvírovaný pod rekv. č. 20/11/115 C a po 2. světové válce navrácený do Bělé, eviduje publikace LUNGA, Radek – ROHÁČEK, Jiří: Umlčené hlasy. 

Rekviziční dokumentace zvonů českého, moravského a slezského pohraničí z let 1942–1943. V 1. vydání (2020; s. 915–918) je veden jako anonymní, v 2. vydání 

(2021; s. 911–914) je připsán Janovi mladšímu z Velkého Meziříčí.

20
 KONEČNÝ, Stanislav: Zvony v Poličce a na Poličsku, Polička 1999, s. 84.

PRVNÍ PULSTOLETÍ VELKOMEZIRÍCSKÉHO ZVONARSTVÍ (1482 AŽ 1534): JAN STARŠÍ, JAN MLADŠÍ, MATEJ

16
 Nápis v dvou řádcích je tvořen novozákonním citátem (Mk 16,15–16) a modlitbou Anděl Páně. V některých místech je přerušen naletovanými držáky víka 

nebo vousáči na nohách křtitelnice. Kromě úvodního reliéfku     běžícího lva jsou jako dělicí značky užity     lilie a jednou i     tlapatý kříž:     yte     inorbem  

vniversvm     et     pr[ed]icate     dicentes     allelvia     qvi      credi[der]it     et     baptisatvs     fverit      salvvs     [e] / rit     allelvia     ave     maria [    gra]cia  

plena     dominvs     tecv[m]     benedicta     tv     in     mvlie[ribvs].

17
 DVOŘÁK, Antonín: Velké Meziříčí – významné středisko konvářského řemesla v 16. století, Západní Morava – vlastivědný sborník 2007, 11, s. 37–38.

(jemná, hustá šrafura), vlasů a obličejových partií. 

Dále zaujme texturová úprava v poli nápisové pásky 

a lemování figur dvěma řadami drobných vytepávaných 

trojúhelníčků (to upomíná na připojení nohy zmíněné 

mikulovické křtitelnice). Latinský nápis na křtitelnici je proveden 

gotickou minuskulou a jako reliéf označující začátek nápisu je 
16

vložen lev ve skoku.  I tento lev (původem zřejmě též 

mitterovský) je však obecným vlastnictvím českých dílen v této 

době – používá se jak na zvonech, tak na křtitelnicích – 

a neukazuje na jednoho autora. Kromě světeckých reliéfů je 

na plášti křtitelnice též erb majitelů dačického panství Krajířů 

z Krajku (zrcadlově ototčený). Vznik dačické křtitelnice 

můžeme umístit jen přibližně, do období 1480 až 1520. Jak 

bylo uvedeno výše, Jan starší z Velkého Meziříčí (Jan otec) 

zemřel v roce 1501 a předpokládejme, že na činnost dílny 

kontinuálně navázal jeho syn Jan, kterého označujeme jako 

Jan mladší (Jan syn). Ve velkomeziříčských městských knihách 
17v roce 1527 figuruje jako „Jan konvář z Dolního Města“.  

Ve dvacátých letech se v archivních zápisech současně 

objevuje i konvář Matěj, který roku 1524 koupil na náměstí 

dům, nalézající se přímo vedle domu, patřícího dříve Janu 

staršímu. Příbuzenské nebo obchodní vztahy mezi těmito třemi 

řemeslníky, které by byly archivně doloženy, neznáme. 

O nějakých takových vztazích svědčí jen analogie mezi jejich 

dochovanými zvony. Budeme-li uvažovat, že Jan konvář 

z Dolního Města byl synem Jana staršího, který mu předal 

dílnu, pak dobu jeho samostatného působení můžeme položit 

zhruba mezi 90. léta 15. století až polovinu třicátých let 

16. století. Do doby kolem roku 1535 by připadlo jeho úmrtí, 

neboť poté už neznáme žádné zvony, které by mu bylo 

možné připsat. Oproti tomu Matěj náležel mladší generaci. 

Samostatnou zvonařskou činnost započal až ve 20. letech 

16. století a pokračoval v ní až do své smrti na počátku 

60. let 16. století. Víme-li z pramenů, že Matěj zakoupil dům 

vedle domu dědiců Jana staršího, pak je to snad dílčím 

vysvětlením a odůvodněním pro kovoliteckou spolupráci 

Matěje s Janem mladším. Nejvýrazněji je tato spolupráce – 

podobně jako v Hradci Králové, tedy více zvonařů činných 

v rámci jedné dílny – viditelná právě na zvonařských výrobcích 

z období první třetiny 16. století. Zvony obou kovolitců jsou si 

velmi podobné, a protože jsou často anonymní, obtíže 

při rozhodování, komu daný zvon připsat, nejsou malé. 

nepatří jinému Janovi (Janovi mladšímu). Pro datování 

křtitelnice nemáme žádný pevný záchytný bod, proto 

musíme její vznik položit do většího rozmezí mezi roky 1480 

až 1520 a autorství křtitelnice spojit spíše s Janem mladším.

Z regionu Vysočiny je známa také cínová křtitelnice 

v Dačicích. Ta naopak do skupiny pražsko-hradeckých 

křtitelnic formálně spadá. Křtitelnice není datována 

ani signována. Pokročilé, vyspělé ztvárnění takřka 

vylučuje, že by ji ulil Jan starší z Velkého Meziříčí. 

Naopak se nabízí domněnka, že by jejím autorem mohl 

být Ondřej Žáček z Hradce Králové, který pro Dačice 

s Janem starším v roce 1483 lil velký zvon. Řadila by se 

tak po bok křtitelnicím královéhradeckého autorského 

původu, ulitým pro Mikulovice (1483), Českou Skalici 

(1490), Dvůr Králové (1506) nebo Dobrušku (1507).

Dačická křtitelnice však nemusela vzniknout ve stejném roce 

jako zvon. Její výtvarné zpracování nedává jednoznačnou 

odpověď na otázku autorství, vylučuje však čistě moravský 

původ.

Na dačickém zvonu jeho tvůrci Ondřej a Jan užili reliéf 

Panny Marie s Ježíškem a reliéf sv. Vavřince. Původ reliéfu 
15

Panny Marie nutno hledat v brněnské dílně Haubiců,  

odkud ho – s jistými úpravami zvláště v oblasti hlav 

a svatozáří Panny Marie a Ježíška – převzaly další dílny 

(Kutná Hora, Praha, Hradec Králové, Mladá Boleslav) 

a dlouhodobě jím zvony zdobily; používal se celých sto let. 

Patron dačického kostela, svatý Vavřinec, byl příležitostně 

upraven z reliéfu sv. Jakuba Menšího ze sady zvonaře 

Hanse Mittera ze štýrského Judenburgu, která v Čechách 

obíhala od poloviny 15. století.

Na křtitelnici jsou užity čtyři reliéfy s původem z mitterovské 

sady. Zleva jsou to sv. Petr, sv. Jan Evangelista, sv. Pavel 

a sv. Vavřinec. Ale sv. Vavřinec je odlišný než jeho zpodobnění 

na zvonu. Figura na křtitelnici byla upravena zřejmě z reliéfu 

sv. Bartoloměje, kdy namísto nože byl světci do levé ruky 

vložen vztyčený rošt (se svislými pruty). Zbylí tři světci jsou 

běžnými figurami českého pozdně gotického zvonařství. 

Nápadné jsou prospěšné modelační úpravy v oblasti svatozáří 

15
 Šimon Haubic starší tento reliéf užil už na zvonu z roku 1460 pro dominikánský kostel sv. Michaela Archanděla v Brně. Referoval o tom poprvé JOHN, František: 

Brněnské zvony rodu Haubiců, Sborník Muzea Brněnska 2017, s. 44–57.
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Dochovaných zvonů, jež je možno s větší či menší 

spolehlivostí spojit s Janem mladším z Velkého Meziříčí, 

je dvanáct. Jeden zvon zanikl při rekvizicích. Pro Krasonice 

ulil Jan mladší v letech 1514 a 1515 dva zvony, ale 

oba byly v blíže neznámé době (snad v souvislosti 

s pořizováním nových zvonů v 17. století) přeneseny 

do jiných kostelů – do Kralic nad Oslavou a Zhoře. K dílům 

Jana mladšího se někdy řadí také zvon z Lipolce u Dačic 

z roku 1506, ten ale nemá styčné body s Janovou dílnou 
21a lze se domnívat, že je prací někoho jiného.

Až na výjimky jsou všechny Janovy zvony přesně datovány. 

Do seznamu bylazařazena i bronzová pamětní deska 

z Velkého Meziříčí,protože je svým zpracováním důležitá 

pro pochopenípropojení konvářské a zvonařské činnosti. 

Nápadné je, žejen jediný zvon Jana mladšího – ulitý pro Telč 

roku 1515 – jesignován, a nápadné jsou též cézury v časové 

posloupnosti,jen těžko vysvětlitelné skutečností, že ne všechny 

zvony se –vinou puknutí, požárů, rekvizic – dochovaly. Také 

Jan mladšíoblibuje v nápisech češtinu, latina je výjimečná. 

Přestože jdespíše o ono pověstné stéblo, kterého se tonoucí 

chytá, jakojeden rozlišovací znak Janových zvonů slouží 

výzdoba jejichdolní části. Zatímco jedna nebo dvě linky 

nad věncem jsouuniverzální výzdobou, oblast pod věncem, 

tedy nad dolnímokrajem zvonu, je na zvonech Jana mladšího 

charakteristickájednou nebo dvěma obíhajícími linkami. Tento 

detail ze zvonůJana staršího ani Matěje neznáme: tam je dolní 

okraj buďzesílen (různě vysokou) hladkou obrubou, nebo je 

hladký,bez ozdoby. Zvonům Jana mladšího také zpravidla 

chybí jakákoli reliéfní figurální výzdoba.

Jedna kovolitecká památka má v díle Jana mladšího 

významné místo: bronzová memoriální deska pro velko-
22

meziříčskou radnici z roku 1529.  Objednala si ji 

velkomeziříčská obec jako připomínku započetí a dokončení 

stavby radnice. Původně visela nad vchodem, dnes je umístěna 

v zasedací místnosti. Nápis na desce je proveden gotickou 

& ZVON
SRDCE
  

    

 22 Desku (o rozměrech 40 cm výšky × 58 cm délky × 3 cm hloubky) reprodukoval např. DVOŘÁK, Antonín: Velké Meziříčí – významné středisko konvářského řemesla 
v 16. století, Západní Morava – vlastivědný sborník 2007, 11, s. 51. Nápis zní (na dvou místech uvozují nápis    rostlinky): dominvs nicoLavs mychka senior / hvivs civitatis 

0 Ccvm fratribvs / svis pretory fvndamentvm iecit / anno saLvtis nostre m  v  xxviii   / dominvs avtem yoannes piLeator / te(m)pore iLLo senior cv(m) fratribvs / svis hoc 
0 Cedificivm adfine(m) dvxit / anno domini m  v  xxviiii (štítek s městským znakem)    y. [Pan Mikuláš Michka, obecní starší tohoto města, se svými spolubratřími položil 

základy této budovy roku naší spásy 1528 a pan Jan Pileator, v té době obecní starší, se svými spolubratřími stavbu dokončil léta Páně 1529. J(an)]. Podobnou desku 

známe z Kutné Hory. Tam ji roku 1595 ulil zvonař Daniel Tapineus, aby členům městské rady připomínala, jak by si měli počínat a v jakém duchu rozhodovat.

18
 Kurzíva označuje rekvírovaný, nedochovaný zvon. Sign. = zvon s nápisem obsahujícím jméno zvonaře, čes./lat. = český/latinský nápis. 

Zkratky okresů: BK = Blansko, JI = Jihlava, SY = Svitavy, TR = Třebíč, ZR = Žďár nad Sázavou.

19
 Zvon, rekvírovaný pod rekv. č. 20/11/115 C a po 2. světové válce navrácený do Bělé, eviduje publikace LUNGA, Radek – ROHÁČEK, Jiří: Umlčené hlasy. 

Rekviziční dokumentace zvonů českého, moravského a slezského pohraničí z let 1942–1943. V 1. vydání (2020; s. 915–918) je veden jako anonymní, v 2. vydání 

(2021; s. 911–914) je připsán Janovi mladšímu z Velkého Meziříčí.

20 20
 KONEČNÝ, Stanislav: Zvony v Poličce a na Poličsku, Polička 1999, s. 84.  KONEČNÝ, Stanislav: Zvony v Poličce a na Poličsku, Polička 1999, s. 84.

21
 Ve Vlastivědě moravské je přepsán jeho latinský nápis jako „ista campana s jacobi fundata est feria quinta ante trinitatis in anno d. m ccccc vi in tempore jure 

18Zvony a jiná díla Jana mladšího z Velkého Meziříčí:

1505, nesign., lat., Vojnův Městec (ZR), kostel sv. Ondřeje

1514, nesign., čes., Kralice nad Oslavou (TR), 

kostel sv. Vavřince; původně určen pro Krasonice (JI)

1515, sign., čes., Telč (JI), kostel Matky Boží

1515, nesign., čes., Zhoř (JI), kostel sv. Vavřince; původně 

určen pro Krasonice (JI)

1516, nesign., čes., Bělá nad Svitavou (SY), 
19

kostel Všech svatých

1516, nesign., čes., Heřmanov (ZR), kostel sv. Mikuláše

201516, nesign., čes., Sádek (SY), kostel Nejsvětější Trojice

1518, nesign., čes., Dlouhá Lhota (BK), 

kostel sv. Bartoloměje

1529, sign., lat., Velké Meziříčí (ZR), bronzová pamětní 

deska pro radnici

1530–1535 nesign., čes., Kamenice (JI), 

kostel sv. Jakuba Staršího

1534, nesign., čes., Heřmanov (ZR), kostel sv. Mikuláše

1534, nesign., čes., Prosetín (ZR), kostel sv. Markéty

1534, nesign., čes., Radešínská Svratka (ZR), 

kostel sv. Václava

1534, nesign., čes., Vojnův Městec (ZR), kostel sv. Ondřeje

Určitým orientačním předělem je zde rok 1532, kdy Matěj 

opustil  gotickou minuskulu a začal ve zvonových nápisech 

důsledně používat humanistickou kapitálu. Jen malou 

pomůckou může být zohlednění formuláře nápisu. Jako 

problematická z hlediska autorství se zvláště jeví heterogenní 

skupina zvonů, pocházejících z období mezi lety 1520 až 

1532 a nalézajících se na Vysočině. Otázka zní, jak vysvětlit 

v díle Jana mladšího patnáctiletý hiát mezi lety 1518–1534 

a jaktože ho komplementárně vyplňují právě zvony Matějovy.

v rámci jedné dílny – viditelná právě na zvonařských 

výrobcích z období první třetiny 16. století. Zvony obou 

kovolitců jsou si velmi podobné, a protože jsou často 

anonymní, obtíže při rozhodování, komu daný zvon připsat, 

nejsou malé. Určitým orientačním předělem je zde rok 1532, 

kdy Matěj  opustil  gotickou minuskulu  a začal 

ve zvonových nápisech důsledně používat humanistickou 

kapitálu. Jen malou pomůckou může být zohlednění 

formuláře nápisu. Jako problematická z hlediska autorství se 

zvláště jeví heterogenní skupina zvonů, pocházejících 

z období mezi lety 1520 až 1532 a nalézajících se 

na Vysočině. Otázka zní, jak vysvětlit v díle Jana mladšího 

patnáctiletý hiát mezi lety 1518–1534 a jaktože ho 

komplementárně vyplňují právě zvony Matějovy.

17
 DVOŘÁK, Antonín: Velké Meziříčí – významné středisko konvářského řemesla v 16. století, Západní Morava – vlastivědný sborník 2007, 11, s. 37–38.

18
 Kurzíva označuje rekvírovaný, nedochovaný zvon. Sign. = zvon s nápisem obsahujícím jméno zvonaře, čes./lat. = český/latinský nápis. 

Zkratky okresů: BK = Blansko, JI = Jihlava, SY = Svitavy, TR = Třebíč, ZR = Žďár nad Sázavou.

19
 Zvon, rekvírovaný pod rekv. č. 20/11/115 C a po 2. světové válce navrácený do Bělé, eviduje publikace LUNGA, Radek – ROHÁČEK, Jiří: Umlčené hlasy. 

Rekviziční dokumentace zvonů českého, moravského a slezského pohraničí z let 1942–1943. V 1. vydání (2020; s. 915–918) je veden jako anonymní, v 2. vydání 

(2021; s. 911–914) je připsán Janovi mladšímu z Velkého Meziříčí.

20
 KONEČNÝ, Stanislav: Zvony v Poličce a na Poličsku, Polička 1999, s. 84.
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popř. byl společníkem v některé velkomeziříčské dílně. Zvony 

pocházejí z let 1517–1542, což je poměrně dlouhá doba. 

Nešlo o příležitostnou práci – jsou to krásná a zdařilá díla 

zkušeného kovolitce. Na Táborsko a Pelhřimovsko dodávaly 

ze vzdálenějších regionů v 15.–16. století především pražské 

a kutnohorské dílny. Porovnáním zkoumaných anonymních 

zvonů s pracemi Kutnohořanů Jakuba Ptáčka (činného 

1511–1539, syna Ondřeje Ptáčka) nebo Jiřího Klabala 

(činného 1534–1552) se nijak nezdá, že by mohli být autory 

oni. Vyloučit můžeme i chrudimského zvonaře Jiřího (činného 

v 1. čtvrti 16. století), který se sice od velkomeziříčských zvonařů 

inspiroval (podobné písmo, shodná dělicí znaménka), ale 

jednak do vzdáleného jihočeského regionu nepronikl, jednak 

nalezl vlastní styl a ztvárnění jeho zvonů i písmo jsou odlišné.

Jak už bylo uvedeno výše, v případě dalšího známého 

velkomeziříčského zvonaře, Matěje, nešlo o návaznost 

na někoho předchozího, ale o činnost více než deset let 

souběžnou s činností dílny Jana mladšího (souběžnou 

a možná i společnou). Můžeme se domnívat, že blízká 

kooperace různých velkomeziříčských zvonařů, která je ve 

větším či menším rozsahu tak typická pro druhou polovinu 

16.století (spolupráce Matěje, Adama, Jakuba, Martina), 

započala už nějakou formou spolupráce mezi Janem 

mladším a Matějem. A stejně jako některé zvony 

z 2. poloviny 16. století neumíme připsat jednomu 

konkrétnímu zvonaři, neumíme to s jistotou ani u všech 

velkomeziříčských zvonů z 20. a 30. let. Není proto 

vyloučeno, že výčet zvonů, který jsme pro první třetinu 

16. století rozdělili do dvou skupin (Jan mladší a Matěj), by 

správně měl být jen jednou skupinou, jejímiž původci byli oba 

zvonaři současně. Přesto některé odlišnosti ve výtvarném 

zpracování zvonů obou původců pozorujeme: ať už je to 

výzdoba dolní části zvonu nad dolním okrajem linkou nebo 

dvojicí linek u Jana mladšího, nebo četnější používání reliéfní 

výzdoby pláště u Matěje. V podstatě všechny Matějovy 

zvony ze zkoumaného období, tj. do roku 1534 (např. zvony 

v Borové, Bukově, Doubravníku, Krasonicích, Nedvědicích, 

Šaraticích), nesou totožný reliéf Kalvárie, rozvržený 
23 na obdélném půdoryse: ukřižovaný Ježíš Kristus s bederní 

rouškou vlající do obou stran, vedle kříže stojí vlevo Panna 

Maria a vpravo sv. Jan Evangelista, oba v menších figurách 

než Ježíš. Kříž i figury stojí na kalvárském terénu, přičemž 

pod křížem je zvýrazněna terénní vyvýšenina s lebkou 

a kostmi. Kalvárský reliéf považujme za důležitý distinkční 

znak oproti zvonům Jana mladšího. Kalvárii Matěj ani 

po roce 1532 a změně výtvarného stylu výzdoby zvonů 

23 Stejný kalvárský reliéf byl již dříve, od počátku 16. století, k výzdobě zvonů používán v brněnské zvonařské dílně Haubiců. 

24
 Zvon z roku 1497 ve Velkých Opatovicích (okr. Blansko) od Jeronýma Haubice, který má nápis v humanistické kapitále, byl památkovou péčí zdokumentován

a zapsán do ÚSKP už roku 1972. Jeho důležitost pro epigrafický výzkum zdůraznil JOHN, František v článku Od gotiky k renesanci. Zvony rodu Haubiců ve Velkých 
Opatovicích, Jevíčku a Letovicích. Sborník Muzea Blansko 2010, s. 3–13.

25
 Nápisy v humanistické kapitále nesou ve 20. letech 16. století také zvony, které do širšího severočeského regionu dodával ze saského Freibergu Martin Hillger I., 

příslušník tamního významného zvonařského rodu.

26
 DVOŘÁK, Antonín: Velké Meziříčí – významné středisko konvářského řemesla v 16. století, Západní Morava – vlastivědný sborník 2007, 11, s. 37–38.

 

PRVNÍ PULSTOLETÍ VELKOMEZIRÍCSKÉHO ZVONARSTVÍ (1482 AŽ 1534): JAN STARŠÍ, JAN MLADŠÍ, MATEJ

minuskulou v osmi řádcích, oddělovaných  střídavě 

provazcema linkou. Znaménka, umístěná v závěru nápisu, je 

možnopovažovat za autorskou signaturu, tj. výraz příslušnosti 

k městu(městský znak – tzv. perisonium se sedmi pery) 

a Janovuosobní značku (písmeno y). Pro autorství Jana 

mladšího dálehovoří použité písmo, vkládání majuskulního L do 

minuskulníhotextu a rostlinka v podobě dělicího znaménka.

Je nutno se ještě krátce vrátit k velkému Janovu zvonu v Telči 

(1515). O řád větší (prům. 124,5 cm), svou konstrukcí (typem 

žebra) stejný a kromě užité sady písma zcela shodný zvon 

z roku 1518 se nalézá v Čechticích na Benešovsku. Nemůžeme 

ho spojit přímo s Janem mladším (ani s jiným zvonařem), 

ale charakteristické shodné znaky, odkazující na zatím 

neznámého kovolitce vzešlého zřejmě z velkomeziříčského 

prostředí, hovoří přesvědčivě: stejná koruna, stejná dělicí 

znaménka (dvojčetné rozetky bez podkladu, rostlinky), stejná 

výzdoba linkami, stejný reliéf Madony s Ježíškem a Kalvárie 

(oba domodelované, přičemž Madona dostala výraznou 

korunu). Rozdílná je jen sada písma. Zatímco Jan mladší 

používá poměrně nízké písmo, kterému opticky do výšky 

pomáhají slabší dříky (výš. 2,7 cm, šíř. 0,3 cm), čechtický 

anonym vždy užívá písmo výrazně širší i vyšší (výš. 3–3,2 cm, 

šíř. 0,7 cm). Na rozdíl od Jana mladšího do minuskulních 

nápisů nevkládá majuskulní písmena A a L.

Čechtický zvon je jen jedním zvonem z početnější skupiny 

tohoto anonyma, jejímiž typickými znaky jsou čeština 

v nápise, neměnný formulář (datace – votivní část – domicil), 

ozdobnější sada písma (rozvilinové výběžky písmen a, e, t, y) 

a konstrukce zvonů v těžším žebru. Všechny mají korunu 

ozdobenou dolů otevřeným trojpramenným pletencem, 

sevřeným po stranách v provazcích, a až na zvon v Nové Vsi 

(kde je užit reliéf Kalvárie totožné s tou telčskou/čechtickou) 

mají jen nápisy, nikoli světecké nebo jiné reliéfy. Do této skupiny 

patří zvony dochované na Táborsku (Mlýny – 1532, Tábor – 

1534, Nová Ves u Mladé Vožice – 1542), Pelhřimovsku (Křeč 

– 1517, Božejov – 1534 a nedat.) a Českobudějovicku (Čakov 

– 1536). Vybočuje z ní pouze malý nedatovaný umíráček 

z Božejova s českou modlitbou provedenou minuskulními 

písmeny ze stejné sady, vykazující však kovolitecké vady 

i závažné chyby v provedení nápisu (včetně užití jednoho 

majuskulního písmene L).

Autora popsané skupiny zvonů se zatím nepodařilo 

identifikovat. Nevíme, zda někde (v Táboře?) založil 

stálou dílnu, nebo působil jako putující, vagantní zvonař, 

23 Stejný kalvárský reliéf byl již dříve, od počátku 16. století, k výzdobě zvonů používán v brněnské zvonařské dílně Haubiců. 
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27
 Kurzíva označuje rekvírovaný, nedochovaný zvon. Sign. = zvon s nápisem obsahujícím jméno zvonaře, čes./lat. = český/latinský nápis. 

Zkratky okresů: BO = Brno-venkov, BV = Břeclav, JH = Jindřichův Hradec, JI = Jihlava, SY = Svitavy, TR = Třebíč, VY = Vyškov, ZR = Žďár nad Sázavou.

28
 Rok ulití zvonu je nejistý. TIRAY, Jan (Vlastivěda moravská. II – Místopis Moravy. Díl IV: Jihlavský kraj. Telecký okres, č. 64. Brno 1913, s. 354) píše o tom, že zvony ve 

Studené byly zničeny roku 1855 požárem a že největší z nich byl z roku 1507 („slit ve Velkém Meziříčí zvonařem Matějem“). Se stejným rokem operuje JUNGWIRTH, 

Augustin: Glockenkunde von Mähren, s. 33 („skrze mistra matiege z mezirziecze konwarze“). Zvon uvádí též MLČÁK, Leoš v knize Zvony na Moravě a ve Slezsku a rok 

upravuje na 1527, což je asi nejsprávnější řešení, vycházíme-li z toho, že Matěj působil až od roku 1520. Také formulář českého nápisu studenského zvonu je 

analogický Matějovým zvonům z dvacátých let (Bukov, Borová, Krasonice, Nedvědice).

 

& ZVON
SRDCE
  

Ve 40. až 50. letech 16. století pak Matěj zvony někdy lije 

ve spolupráci s jinými velkomeziříčskými kovolitci (Adam, 

Jakub), někdy sám. Některé zvony jsou signované, jiné 

anonymní. Těchto dalších dvacet let jeho kovolitecké činnosti 

však přesahuje rámec vymezený titulem této studie a musí jim 

být věnována pozornost v budoucnu.

V archivních zápisech se Matěj ve velkomeziříčských 

městských knihách četně vyskytuje, jak doložil ve své studii 
26

Antonín Dvořák.  Od poloviny 20. let do začátku 50. let 

16. století působil v různých pozicích (radní, purkmistr) 

v městské samosprávě. V polovině 50. let se dostal 

do finančních obtíží a nebyl schopen splácet dluhy. Není 

vyloučeno, že byl nemocen a nemohl pracovat, protože 

poslední jeho známé zvony pocházejí právě z počátku 

z repertoáru svých reliéfů nevyřazuje a používá ji nadále. 

Kromě Kalvárie se na jeho zvonech vyskytuje erbovní 

výzdoba (např. Bukov, Doubravník, Nedvědice). Vidíme 

také, že jeho dodavatelský dosah je velký – neomezuje 

se jen na Žďársko, ale zasahuje na Svitavsko, Třebíčsko 

i okolí Brna. Poměr signovaných a nesignovaných zvonů 

je zhruba stejný.

Určitý předěl v Matějově díle tvoří již zmíněný rok 1532. 

Tehdy definitivně opouští v nápisech gotickou minuskulu 

a začíná užívat nový typ písma – humanistickou kapitálu. 

Vidíme ji na všech čtyřech známých Matějových 

zvonech z tohoto roku (Korouhev, Moravské Budějovice, 

Rohozná, Horní Bojanovice) i na jeho zvonech mladších. 

Spolu s majuskulním písmem zavádí i renesanční styl 

výzdoby zvonů.

Kapitálu už od konce 15. století jako první v českých 
24zemích používá brněnská zvonařská dílna Haubiců,  

od 20. let 16. století dílny plzeňské (Jiljí) a olomoucké 

(Martin Illenfeld). Matěj je tu, podobně jako zvonaři 

z českých měst (České Budějovice, Roudnice nad Labem, 
25Praha, Hradec Králové), o deset let opožděnější.  Krátce 

je nutno se zastavit u kapitálního písma, které Matěj 

používá. Snad by se dalo čekat, že stejně jako v případě 

reliéfní výzdoby (figurální reliéfy na pozdně gotických 

zvonech a ornamentální vlysy a pásy na renesančních 

zvonech) Matěj v předlohách a vzorech hledal inspiraci 

v Brně. Není tomu tak – sada písma, kterou Matěj jako 

novinku na zvonech počátkem 30. let zavádí, upravuje 

podle svých potřeb a používá ji až do počátku 40. let, 

pochází z Plzně, kde ji s oblibou již více let na zvonech 

používá zvonař Jiljí. Litery jsou totožné, někdy 

s variantními tvary (písmena E, I a Z), Matěj přebírá 

i dělicí znaménko v podobě paragrafu (routa s výběžky 

nahoru a dolů). Mezi plzeňským zvonařem Jiljím 

(doloženým mezi lety 1519–1539) a velkomeziříčským 

Matějem tak možná existuje bližší souvislost, kterou zatím 

neznáme.

24
 Zvon z roku 1497 ve Velkých Opatovicích (okr. Blansko) od Jeronýma Haubice, který má nápis v humanistické kapitále, byl památkovou péčí zdokumentován

a zapsán do ÚSKP už roku 1972. Jeho důležitost pro epigrafický výzkum zdůraznil JOHN, František v článku Od gotiky k renesanci. Zvony rodu Haubiců ve Velkých 
Opatovicích, Jevíčku a Letovicích. Sborník Muzea Blansko 2010, s. 3–13.

25
 Nápisy v humanistické kapitále nesou ve 20. letech 16. století také zvony, které do širšího severočeského regionu dodával ze saského Freibergu Martin Hillger I., 

příslušník tamního významného zvonařského rodu.

26
 DVOŘÁK, Antonín: Velké Meziříčí – významné středisko konvářského řemesla v 16. století, Západní Morava – vlastivědný sborník 2007, 11, s. 37–38.

 

Rynárec u Pelhřimova, kostel sv. Vavřince, nesignovaný zvon Matěje 

z Velkého Meziříčí (1543), koruna a část nápisu. Foto Jan Kopřiva, 2013

Předslav u Klatov, kostel sv. Jakuba Staršího, horní část zvonu Jiljího 

z Plzně (1539). Foto Jan Kopřiva, 2018
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Komplexní dokumentace zvonů ve třech okresech regionu 

Vysočina umožnila významným způsobem doplnit a rozšířit 

dosavadní poznatky o počátcích velkomeziříčského 

zvonařství. Seznam zvonů Jana staršího, Jana mladšího 

a Matěje jistě nemůžeme považovat za úplný. Další jejich 

zvony můžeme očekávat zvláště na území Svitavska, 

Třebíčska, Blanenska, Vyškovska a jihozápadního okolí Brna. 

Pomoci nám v tom může také dosavadní evidence 

památkové péče, která dosud zůstávala stranou zájmu 

a nebyla náležitě využita.

Pro bližší představu o bohatství, skrytém ve věžích kostelů 

Vysočiny, a pro doložení vztahů a atribucí popsaných výše 

v textu, bylo vybráno jednadvacet zvonů z prvních padesáti 

let velkomeziříčské produkce, které byly v rámci muzejního 

projektu podrobně zdokumentovány. Obrazový doprovod 

následujícího seznamu zvonů byl zvolen tak, aby je ukázal 

v celku i v detailech, zachycujících různé části zvonů 

i všechny charakteristické momenty výzdoby a též nápisů.

Ze všech potřebných základních rozměrů a parametrů 

zvonu, které jsou uvedeny, a s využitím celkových fotografií 

zvonů, je možné si udělat základní představu, jak jsou 

konstruovány. Cílené využívání tzv. těžkého žebra 

u některých zvonů, tedy silnějšího profilu stěny zvonu, 

poskytujícího ve výsledku lepší zvuk, je charakteristickým 

znakem velkomeziříčského zvonařství po celou dobu 

činnosti zdejších kovolitců. Příjemný hlas a schopnost zvony 

kombinovat do souboru byly jedním důvodem obliby jejich 

zvonů a byly i důležitou výhodou, kterou zvonaři 

s úspěchem využívali v konkurenci se svými zvonařskými 

současníky z jiných měst a regionů.

27Zvony Matěje z Velkého Meziříčí do roku 1532:

1520, sign., lat., Bystré u Poličky (SY), kostel sv. Jana 

Křtitele a Panny Marie Karmelské

1523, sign., lat., Šaratice (VY), kostel sv. Mikuláše

1524, sign., lat., Budišov (TR), kostel sv. Gotharda 

a Nanebevzetí Panny Marie

1525, nesign., lat., Krasonice (JI), kostel sv. Vavřince

1525, nesign., čes., Nedvědice (BO), kostel sv. 

Vavřince

1525, nesign., čes., Doubravník (BO), kostel Povýšení 

Svatého kříže

1525, nesign., lat., Věžná (ZR), kostel sv. Martina

1526, nesign., lat., Jedlová (SY), kostel Navštívení 

Panny Marie

281527, sign., čes., Studená (JH), kostel sv. Prokopa

1529, sign., čes., Borová (SY), kostel sv. Markéty

nedat. (1525–1530), sign., čes., Osová Bítýška (ZR), 

kostel sv. Jakuba Staršího

nedat. (1525–1530), nesign., čes., Bystřice 

nad Pernštejnem (ZR), kostel sv. Vavřince

1530, sign., čes., Bukov (ZR), kostel sv. Jakuba Staršího

1532, nesign., čes., Moravské Budějovice (TR), kostel sv. Jiljí

50. let. Musel prodat dům, který vlastnil na náměstí vedle 

domu, patřícího původně Janu staršímu, a přestěhovat se 

do menšího, poté snad dokonce bydlel jen v nájmu. 

V pramenech tehdy figuruje jako „Matěj konvář starší 

z rynku“. Na jaře 1562 sepsal poslední vůli a ještě v tom 

roce zemřel.

27
 Kurzíva označuje rekvírovaný, nedochovaný zvon. Sign. = zvon s nápisem obsahujícím jméno zvonaře, čes./lat. = český/latinský nápis. 

Zkratky okresů: BO = Brno-venkov, BV = Břeclav, JH = Jindřichův Hradec, JI = Jihlava, SY = Svitavy, TR = Třebíč, VY = Vyškov, ZR = Žďár nad Sázavou.

28
 Rok ulití zvonu je nejistý. TIRAY, Jan (Vlastivěda moravská. II – Místopis Moravy. Díl IV: Jihlavský kraj. Telecký okres, č. 64. Brno 1913, s. 354) píše o tom, že zvony ve 

Studené byly zničeny roku 1855 požárem a že největší z nich byl z roku 1507 („slit ve Velkém Meziříčí zvonařem Matějem“). Se stejným rokem operuje JUNGWIRTH, 

Augustin: Glockenkunde von Mähren, s. 33 („skrze mistra matiege z mezirziecze konwarze“). Zvon uvádí též MLČÁK, Leoš v knize Zvony na Moravě a ve Slezsku a rok 

upravuje na 1527, což je asi nejsprávnější řešení, vycházíme-li z toho, že Matěj působil až od roku 1520. Také formulář českého nápisu studenského zvonu je 

analogický Matějovým zvonům z dvacátých let (Bukov, Borová, Krasonice, Nedvědice).

1532, nesign., čes., Korouhev (SY), kostel sv. Petra a Pavla

1532, nesign., čes., Rohozná (SY), kostel sv. Erasma

1532, sign., čes., Horní Bojanovice (BV), 

kostel sv. Vavřince

PRVNÍ PULSTOLETÍ VELKOMEZIRÍCSKÉHO ZVONARSTVÍ (1482 AŽ 1534): JAN STARŠÍ, JAN MLADŠÍ, MATEJ
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Vybrané zvony Jana staršího z Velkého Meziříčí 
dochované na Vysočině:

 1482, Mostiště, kostel sv. Marka 

Mostiště, zvon Jana st. z Velkého Meziříčí (1482) v celkovém pohledu. 

Foto Petr Vácha, 2020

Mostiště, horní část zvonu (1482). Foto Petr Vácha, 2020

Mostiště, kompozice čelní strany zvonu (1482) – problematické dokončení 

nápisu volně v prostoru a pod tím umístěný drobný reliéf Panny Marie 

s Ježíškem. Foto Petr Vácha, 2020

Průměr 52,5 cm, hloubka 43,5 cm, tloušťka věnce 4 cm, 

hmotnost cca 85 kg, hlavní tón fis2.

Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 

a zdobenými dolů otevřeným pletencem z tří úzkých pramenů, 

sevřeným v linkách. Nahoře ve dvojicích linek nápis v gotické 

minuskule (scriptura continua, bez dělicích znamének). 

Dokončení nápisu je umístěno volně v druhém řádku:

1 | leta boziho tisycyho mcccclxxxii tento zwon vdielan gest 

wod gana w mezyrziczi domo

2 | stisscz

Pod začátkem nápisu malý reliéf Panny Marie s Ježíškem 

na levé ruce, provedený ve velmi hrubých obrysech. Věnec 

oddělen silnou linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.

Mostišťský zvon je první známou prací signovanou Janem 

starším z Velkého Meziříčí. Litecky je spíše podprůměrný: reliéf 

je málo zřetelný, písmena se kácí a nejsou v rovině. Text je 

zformulován do podoby: datace vyjádřená římskými čísly + 

signatura + domicil. První část datace je vyjádřena slovně, 

ale tisícový řád se znovu opakuje v římské dataci.

PRVNÍ PULSTOLETÍ VELKOMEZIRÍCSKÉHO ZVONARSTVÍ (1482 AŽ 1534): JAN STARŠÍ, JAN MLADŠÍ, MATEJ
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Průměr 103,5 cm, hloubka 79,5 cm, tloušťka věnce 7,6 cm, 

hmotnost cca 700 kg, hlavní tón gis1.

Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 

a zdobenými řadou na sebe skládaných krokví, uzavřených 

v provazcích. Nahoře v trojicích linek nápis v gotické 

minuskule (jako dělicí znaménka užity  dvojité pětičetné 

rozety na kulatém podkladu):

    anno     domini     m     cccc     octvagesimo     tercio           

hec     campana     fvsa     est     per     magistrvm  

andream     dehradecz     yohanes     demezricz    

a(m)en

[Léta Páně tisícího čtyřstého osmdesátého třetího byl tento 

zvon ulit mistrem Ondřejem z Hradce. Jan z Meziříčí. Amen]

Věnec oddělen dvojicí linek. Kolem dolního okraje hladká 

obruba.

Zvon bez reliéfů. Litecky kvalitní, po všech stránkách zdařilá 

práce. Text je zformulován do podoby: datace vyjádřená 

římskými čísly i slovně + signatura.

& ZVON
SRDCE
  

Tasov, zvon Ondřeje Žáčka a Jana st. z Velkého Meziříčí (1483) 

v celkovém pohledu. Foto Petr Vácha, 2020

Tasov, koruna zvonu s krokvovým motivem (1483). Foto Petr Vácha, 2020

Tasov, část nápisu s dělicími znaménky v podobě dvojité pětičetné 

rozety na kulatém podkladu (1483), písmo z tzv. kutnohorsko-

královéhradecké sady.  Foto Petr Vácha, 2020
Dalečín, zvon Jana st. z Velkého Meziříčí (1483) v celkovém pohledu zdola. 

Foto Radim Gonda, 2020

1483, Dalečín, kostel sv. Jakuba Staršího 

 1483, Tasov, kostel sv. Petra a Pavla; 
 zvon litý společně s Ondřejem Žáčkem 
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Průměr 61 cm, hloubka 44,7 cm, tloušťka věnce 4,8 cm, 

hmotnost cca 100 kg, hlavní tón fis2.

Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými 

na půdorysu kříže, ucha se zploštělými hranami (průřez 

šestiúhelníku). Nahoře ve dvojicích linek nápis v gotické 

minuskule (jako dělicí znaménko užita úvodem  dvojitá 

pětičetná rozeta na kulatém podkladu a dále   trojice rout 

postavených na sebe, s výběžkem dolů):

    lea     bzeiho     tcesho     esterstho     vhsdteho     vreyho  

tewho     zwlan     ketyw     pnbuho 

Pod začátkem nápisu na plášti umístěn malý reliéf Panny 

Marie s Ježíškem na pravé ruce. Věnec oddělen linkou. Kolem 

dolního okraje hladká obruba.

Pozornost vzbuzuje zejména zkomolený nápis, který měl být 

asi ve smyslu: „Léta Božího tisícého čtyřstého osmdesátého 

(devadesátého) třetího tento zvon dělán ke cti Pánu Bohu“. 

Text je zformulován do podoby: datace vyjádřená slovně 

+ votivní část. Co z tohoto nápisu vyplývá? Rozčlenění do slov 

je správné, pořadí slov ve formuláři je bezvadně dodrženo, 

ale výsledný text jen činí dojem českého nápisu, převažuje   

29
 Nápis na Janově zvonu v Rohozné: „leta boziho tysiceho osem desateho vreiho tneho zwn udelan stemv lynmetv dlipltyc mha“. Přepis nápisu podle knihy KONEČNÝ, 

Stanislav: Zvony v Poličce a na Poličsku, Polička 1999, s. 81, 139. Závěr nápisu na rohozenském zvonu je zkomolený – analogicky podle jiných Janových zvonů 

vypadá, že obsahuje votivní a domicilovou část (která je však nesrozumitelná).

 

PRVNÍ PULSTOLETÍ VELKOMEZIRÍCSKÉHO ZVONARSTVÍ (1482 AŽ 1534): JAN STARŠÍ, JAN MLADŠÍ, MATEJ

Dalečín, nezdobená koruna zvonu (1483) a její základ včetně 

odstupnění na čepci v pohledu shora . Foto Radim Gonda, 2020

Dalečín, počátek minuskulního nápisu s rozetou, nízko pod nápisem 

reliéf Panny Marie s Ježíškem (1483). Foto Radim Gonda, 2020

Ruda, zvon Jana st. z Velkého Meziříčí (po r. 1483) v celkovém pohledu. 

Foto Petr Vácha, 2021

markantní dysortografie. Důvodem koruptního znění byla 

zřejmě negramotnost toho, kdo při výrobě umisťoval 

písmena na falešný zvon. Možná jen špatně přečetl psanou 

předlohu, možná neuměl číst a psát vůbec. Nápis však 

současně – zvláště např. redukcí slovního spojení „zwon 

(v)dielan“ do jednoho slova „zwlan“ – upomíná na tzv. 

enigmatické nápisy, resp. pseudonápisy, tedy jen shluky 

písmen, graficky napodobující jednotlivá slova. Umístění 

pseudonápisu na zvonu mělo zachovat dojem, že na zvonu 

nějaký nápis s ochrannou (apotropeickou) funkcí opravdu je, 

anebo trvale zkrotit sílu ďábla, který se marně snažil 

nečitelný nápis přečíst.

Datace na dalečínském zvonu je nejasná, nelze jednoznačně 

rozhodnout, zda slovo „vhsdteho“ znamená „osmdesátého“, 

nebo „devadesátého“. Ku pomoci můžeme vzít Janův zvon 

pro Rohoznou, který je velmi podobný, má také zkomolený 

nápis, ale datace je vyjádřena jako „osem desateho“. 

Nerozhodnutá zůstává jen poslední pozice v dataci: 

jak v Dalečíně, tak v Rohozné je tu slovo „vreyho“, popř. 
29„vreiho“.  Přestože na první pohled připomíná „třetího“, 

může jít také o jinou číslovku (prvního, druhého, čtvrtého).

po roce 1483, Ruda, kostel sv. Jiljí 
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Průměr 64 cm, hloubka 47 cm, tloušťka věnce 4,3 cm, 

hmotnost cca 180 kg, hlavní tón e2.

Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 

a zdobenými pásem na sebe skládaných krokví, sevřeným 

v tenkých linkách. Nahoře ve dvojicích linek nápis v gotické 

minuskule (jako dělicí znaménko užity   dvojité pětičetné 

rozety na kulatém podkladu), který je ukončen druhým 

řádkem, volně umístěným na plášť zvonu:

1 | vdyelan     gest     tento     zwon     wmezyryczy  

odmystra     yana     keczty     swaty     marky

2 | tye     dozhorzye 

Nápis začíná pod nepárovým uchem. Pod začátkem nápisu 

pokračuje i dokončení v druhém řádku, který však nedrží 

pomyslnou dolní linii a písmena se posunují dolů doprava. 

Věnec oddělen silnou linkou.

Provedení nápisu je nedokonalé, některá písmena jsou jen 

fragmentární, o čistotě lití nelze hovořit. Dokončení v druhém 

řádku působí stejně ledabyle jako na zvonu z roku 1482 

pro Mostiště. Jako by vnější podoba a úhlednost ztratily roli 

nebo jako by zvonař formoval zvon v nedostatku světla.

Zvon bez reliéfů. Tvary písmen a výzdoba koruny poukazují 

na zvon litý společně Ondřejem Žáčkem a Janem starším 

z Velkého Meziříčí pro Tasov (1483). Podprůměrné formální 

a kovolitecké zpracování rudského zvonu hovoří pro datování 

do doby snad někdy po roce 1483. Jako dělicí znaménka 

v nápise jsou užity typické dvojité rozetky. Pravopis slov je 

správný, český text je zformulován do podoby: signatura + 

domicil. Datace chybí.

Jako primární domicil je v nápisu uveden svatomarkétský 

kostel ve Zhoři (okr. Jihlava). Okolnosti ani doba přenesení 

do třicet kilometrů vzdálené Rudy nejsou známy. Ve Zhoři 

samotné se dnes nachází zvon z roku 1515, který byl 

původně ulit pro Krasonice.

& ZVON
SRDCE
  

Ruda, pohled na základ koruny zvonu a nápis nahoře (po r. 1483). 

Foto Petr Vácha, 2021

Osová Bítýška, zvon Jana st. z Velkého Meziříčí (1492) v celkovém 

pohledu.  Foto Petr Vácha, 2021

Osová Bítýška, reliéf Panny Marie s Ježíškem (1492). Terénní obtisk reliéfu 

do alobalové fólie. Foto Petr Vácha, 2021

1492, Osová Bítýška, kostel sv. Jakuba Staršího
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Průměr 60,5 cm, hloubka 44,5 cm, tloušťka věnce 5,2 cm, 

hmotnost cca 155 kg, hlavní tón f2.

Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 

a zdobenými dolů otevřeným trojpramenným pletencem, 

sevřeným v linkách. Nahoře ve dvojicích linek nápis v gotické 

minuskule (jako dělicí znaménko užity   dvojité pětičetné 

rozety na kulatém podkladu):

0 0 0    leta     boziho     m      cccc      xcii      kswatei     marzi  

magdalenie     dobytessk

Pod začátkem nápisu malý reliéf Panny Marie s Ježíškem 

na pravé ruce, tvarovaný do oválné podoby. Věnec 

oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.

Reliéf se víceméně shoduje s mariánskou polofigurou 

použitou na nedatovaném dalečínském zvonu. Jako 

dělicí zaménka v nápise jsou užity typické rozetky. 

Pravopis slov je správný, český text je nově zformulován 

do podoby: datace římskými číslicemi + domicil.

Zvon je puklý, důvodem bylo nepřípustné zavedení 

elektrického pohonu.

PRVNÍ PULSTOLETÍ VELKOMEZIRÍCSKÉHO ZVONARSTVÍ (1482 AŽ 1534): JAN STARŠÍ, JAN MLADŠÍ, MATEJ

Osová Bítýška, oblast koruny, čepce a část nápisu na zvonu (1492). 

Foto Petr Vácha, 2021

Heřmanov, zvon Jana st. z Velkého Meziříčí (1492) v celkovém 

pohledu. Foto Petr Vácha, 2021

Heřmanov, koruna zvonu (1492). Foto Petr Vácha, 2021

Heřmanov, část nápisu pod horním okrajem (1492). Foto Petr Vácha, 2021

1493, Heřmanov, kostel sv. Mikuláše 
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Průměr 86 cm, hloubka 66 cm, tloušťka věnce 6,9 cm, 

hmotnost cca 350 kg, hlavní tón h1.

Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 

a zdobenými vzhůru otevřeným trojpramenným pletencem, 

sevřeným v úzkých, vysokých linkách. Nahoře ve dvojicích 

linek nápis gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka 

užity     dvojité pětičetné rozety na kulatém podkladu):

0 0    leta     bozieho     m cccc     xciii      tento     zwon     slit  

gest     keczti     akchwale     panv     bohv     aswatemv       

Nápis začíná mírně vlevo pod nepárovým uchem. V ose 

párových uch reliéf sv. Petra (vlevo od začátku nápisu) 

a sv. Pavla (vpravo od začátku nápisu). Věnec oddělen silnou 

linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.

Jako dělicí znaménka v nápise užity typické rozetky. Pravopis 

slov je správný, český text je zformulován do charakteristické 

podoby: datace + votivní část textu.

Oba použité reliéfy mají svůj původ v oblíbené figurální sadě 

zvonaře Hanse Mittera převzaté do Čech v polovině 

15. století z Rakouska. Pro Heřmanov byl však sv. Petr 

neobvykle upraven: v pravé ruce mu byl ponechán atribut 

knihy, ale zmizel klíč a místo toho levá ruka přidržuje kolmo 

k zemi spuštěný meč. Druhý reliéf, sv. Pavel, pak nevyužil 

Mitterovu předlohu, kdy figura má vztyčený, ale u těla držený 

meč. Byla použita a přepracována jiná figura (možná Juda 

Tadeáš) a meč jí byl umístěn do pravé ruky tak, že jej drží 

šikmo před sebou, čímž je jako atribut zvýrazněn. Nevíme, 

proč byl Petrovi ubrán klíč a přidán meč, a identifikace reliéfů 

může být i opačná.

Průměr 36 cm, hloubka 28 cm, tloušťka věnce 3,1 cm, 

hmotnost cca 30 kg, hlavní tón g3.

Koruna s čtyřmi nezdobenými uchy (s hranami), 

uspořádanými na půdorysu kříže. Nahoře ve dvojicích 

linek nápis gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka 

užity     dvojité pětičetné rozety na kulatém podkladu):

     o      rex     glorie      veni     cvm     pace     amen

[Ó, králi slávy, přijď v pokoji. Amen]

& ZVON
SRDCE
  

Heřmanov, reliéf sv. Petra 

v netradičním zobrazení s mečem 

(1492).  Foto Petr Vácha, 2021

Heřmanov, reliéf sv. Pavla 

(1492).  Foto Petr Vácha, 2021

Polná, nesignovaný a nedatovaný zvon Jana st. z Velkého Meziříčí 

(1490–1500) v celkovém pohledu. Foto Radim Gonda, 2018

Polná, koruna a část nápisu polenského zvonu (1490–1500).

Foto Radim Gonda, 2018

petrv

1490–1500, Polná, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
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Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 

a zdobenými dolů otevřeným drobným trojpramenným 

pletencem, sevřeným v provazcích. Nahoře ve dvojicích 

linek nápis gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka 

užity   tlapaté kříže). Dokončení nápisu v druhém řádku 

volně na plášti:

1 |    anno     domyny     myLesymo     qvendtetnesymo     

qvnito     ylla     campana     facta     est     aq 

2 | lavdem     dey     et     honorem     sancte     andree  

admestecz 

[Léta Páně tisícího pětistého pátého byl tento zvon zhotoven 

k chvále Boží a slávě Svatému Ondřeji do Městce]

Nápis začíná pod nepárovým uchem. Věnec oddělen 

dvojicí linek. Nad dolním okrajem linka.

První doložený zvon, který připisujeme Janu mladšímu 

z Velkého Meziříčí, je konstruován podobně jako zvony 

Jana staršího a ulit ve stejném profilu. Kovolitecky jde 

o vcelku zdařilou práci. Nový styl avizují především dělicí 

znaménka v podobě tlapatého kříže a majuskulní písmeno 

„L“ užité jednou místo správné minuskulní podoby; 

na městeckém zvonu je užito také majuskulní „A“, z něhož 

bylo redukcí pravého dříku napodobeno minuskulní „f“. 

Obě majuskulní písmena zůstanou nadále pro tvorbu Jana 

mladšího (a po něm i Matěje) charakteristická. Minuskulní 

písmeno „z“ má podobu trojice rout postavených na sebe, 

s výběžkem dolů. Na zvonech Jana staršího (např. 

v Dalečíně nebo v Újezdě u Černé Hory) slouží tento znak 

jako dělicí znaménko. Psaní latinských slov není beze zbytku 

správné, vidíme např. zaváhání a komolení ve vyjádření 

datace (zamýšleno bylo zřejmě „qvincentesimo qvinto“) 

nebo použití „aq“ namísto správného „ad“. Text je 

zformulován do podoby: slovně vyjádřená datace + votivní 

část textu + domicil. Zvon bez reliéfů.

Průměr 78,8 cm, hloubka 58 cm, tloušťka věnce 6,2 cm, 

hmotnost cca 360 kg, hlavní tón d2.

PRVNÍ PULSTOLETÍ VELKOMEZIRÍCSKÉHO ZVONARSTVÍ (1482 AŽ 1534): JAN STARŠÍ, JAN MLADŠÍ, MATEJ

Vojnův Městec, zvon Jana ml. z Velkého Meziříčí (1505) v celkovém 

pohledu. Foto Petr Vácha, 2021

Vojnův Městec, koruna zvonu, začátek datace a umístění druhého řádku 

(1505).  Foto Petr Vácha, 2021

Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.

Z dolního okraje jsou po celém obvodu vylámány nebo 

vyštípnuty části, což svědčí o přesunech zvonu v minulosti 

a o nešetrném zacházení. Zvon visí v dolní lucerně kostelní 

věže a je umístěn nad hodinovými cimbály. Do požáru kostela 

roku 1863 byl zavěšen v lucerně ve funkci menšího 

hodinového cimbálu. Při požáru se zřítil dolů, ale nepoškodil; 

pak byl přenesen do hodinové věže staré polenské radnice. 

V dubnu 1945 z radnice snesen a dočasně uložen v kostele.

Zvon je pokryt nánosy oxidačních produktů z ovzduší, ale je 

zřetelné, že latinská modlitba v nápise je provedena správně 

a bez chyb. Koruna je netypická, nezdobená, což souvisí 

s malými rozměry zvonu. Zvon je bez reliéfů.

Přesná datace zvonu není možná, nejspíše půjde o poslední 

desetiletí 15. století. Tomu by nasvědčovala i latina, kterou Jan 

starší v té době používal.

Vybrané zvony Jana mladšího z Velkého Meziříčí 
dochované na Vysočině:

 1505, Vojnův Městec, kostel sv. Ondřeje 
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Průměr 103 cm, hloubka 76,4 cm, tloušťka věnce 8 cm, 

hmotnost cca 830 kg, hlavní tón a1.

Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 

a zdobenými dolů otevřeným trojpramenným pletencem 

uzavřeným v provazcích. Nahoře nápis gotickou minuskulou 

v 2 řádcích, uzavřených shora a zdola ve dvojicích linek 

a dělených dvojicí linek; zakončen volně ve 3. řádku (jako 

dělicí znaménka užity   rostlinky,   tlapaté kříže,   dvojité 

pětičetné rozety bez podkladu a      lilie):

0 0 0
1 | Anno     domini     miLezi      ccccc      xv      ista  

campana     fvsa     est     AdLavdem     dei    

omnipotentis     et     genitricis     virginis    marie    

    et     sanc

2 | torum     ApostoLorum     petri     et     pavLi   

bartoLomei     sancti     cristofori     cAspar     pLebanvs  

gregorivs     socer     vrsvLa     soror     per     mAi 

3 | stvmi     ohAnnem     demezricz

[Léta Páně tisícího pětistého patnáctého byl tento zvon ulit 

k chvále všemohoucího Boha a rodičky Panny Marie 

a svatých apoštolů Petra a Pavla, Bartoloměje, svatého 

Kryštofa. Plebán Kašpar, tchán Řehoř, manželka Voršila. 

Od mistra Jana z Meziříčí]

Nápis začíná pod nepárovým uchem. V ose párových 

uch je na plášti zvonu reliéf Panny Marie s Ježíškem 

na pravé ruce, oba prostovlasí a s kruhovou svatozáří, 

u Panny Marie v ní jsou vyrývané paprsky. Na protější 

straně drobný reliéf Kalvárie (Ukřižovaný, Panna Maria 

a sv. Jan Evangelista), na obdélném půdoryse; hrubě 

modelovaný, detaily postav spíše jen naznačeny 

vyrývanými liniemi. Věnec oddělen dvojicí linek. 

Nad dolním okrajem (téměř na věnci) dvojice linek.

& ZVON
SRDCE
  

Telč, zvon Jana ml. z Velkého Meziříčí (1515) v celkovém pohledu včetně 

staré dubové hlavy. Foto Radim Gonda, 2019

Telč, dvouřádkový nápis s různými dělicími znaménky (1515). 

Foto Radim Gonda, 2019 Telč, umístění drobného reliéfu s Ukřižovaným na plášti zvonu (1515). 

Foto Radim Gonda, 2019

1515, Telč, kostel Matky Boží 
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Telčský zvon má v díle Jana mladšího důležité postavení, 

protože je signován. Je to jeho největší známý zvon. 

Reprezentativním určením zvonu pro Telč je dáno – oproti 

jiným zvonům Jana mladšího – užití dvou reliéfů i většího 

počtu různých dělicích znamének. Kromě typického tlapatého 

kříže je tu použita také stylizovaná rostlina, připomínající horní 

polovinu běžně používané lilie. Užita je i dvojitá pětičetná 

rozeta, jak ji známe od Jana staršího, tentokrát však 

bez kruhového podkladu – okvětní lístky jsou volně 
30  

v prostoru. Text je zformulován do podoby: slovně vyjádřená 

datace + votivní část textu + jména osob + signatura. Latinský 

nápis je proveden bez větších chyb. V jinak minuskulním textu 

jsou důsledně užita majuskulní L a výběrově také majuskulní A. 

Autor se tituluje jako „mistr“ („per magistrum iohannem de 

mezricz“). Použitý mariánský reliéf známe už např. ze zvonu 

Jana staršího pro Dačice (1483).

 

Průměr 84,8 cm, hloubka 62,5 cm, tloušťka věnce 6,5 cm, 

hmotnost cca 330 kg, hlavní tón c2.

Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 

a zdobenými dolů otevřeným trojpramenným pletencem 

uzavřeným v provazcích. Nahoře v dvojicích linek nápis 

gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka užity   tlapaté 

kříže a     dvojité pětičetné rozety bez podkladu):

0 0 0 0
    LetA     bozio     tisyt      pyetist      patnast     tent     zwon  

kmylemv     kswatemv     wawryncy     dokrasonycz

Nápis začíná pod nepárovým uchem. Věnec oddělen dvojicí 

linek. Nad dolním okrajem linka. Jde o zvon ze stejného roku 

a analogicky provedený jako signovaný zvon pro Telč. Text je 

zformulován do podoby: slovně vyjádřená datace + domicil. 

Český nápis je proveden bez větších chyb. V nápisu použito 

majuskulní „L“ a „A“. Ve slově „Leta“ má „e“ podobu 

minuskulního „f“. Minuskulní  „z“ má podobu trojice rout 

postavených na sebe, s výběžkem dolů. Nápis svědčí o tom, 

že zvon byl ulit pro Krasonice. Do Zhoře přenesen v blíže 

neurčené době. Zvon bez reliéfů.

30
 Rozetku bez podkladu používá také Janův současník Matěj, např. na zvonu pro Šaratice (1532) nebo pro Vítochov (1535) – tam však rozetku upravil do jednodušší, 

výrazově však ještě účinnější podoby, kdy odstranil menší květ ze středu většího.

 

PRVNÍ PULSTOLETÍ VELKOMEZIRÍCSKÉHO ZVONARSTVÍ (1482 AŽ 1534): JAN STARŠÍ, JAN MLADŠÍ, MATEJ

Telč, reliéf s Ukřižovaným (1515).  

Foto Radim Gonda, 2019
Telč, reliéf Panny Marie 

s Ježíškem (1515).

Foto Radim Gonda, 2019

Zhoř, zvon Jana ml. z Velkého Meziříčí (1515) v celkovém pohledu včetně 

dubové hlavy. Foto Radim Gonda, 2019

Zhoř, koruna zvonu (1515). Foto Radim Gonda, 2019

1515, Zhoř, kostel sv. Markéty 
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& ZVON
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Zhoř, část datace v nápisu (1515). Foto Radim Gonda, 2019

Heřmanov, zvon Jana ml. z Velkého Meziříčí (1516) v celkovém pohledu. 

Foto Petr Vácha, 2021

Heřmanov, koruna zvonu a nápis pod horním okrajem (1516). 

Foto Petr Vácha, 2021

Heřmanov, část nápisu s datací (1516). Foto Petr Vácha, 2021

Průměr 68 cm, hloubka 41,5 cm, tloušťka věnce 5 cm, 

hmotnost cca 200 kg, hlavní tón dis2.

Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 

a zdobenými vzhůru otevřeným trojpramenným pletencem 

uzavřeným v málo zřetelných provazcích. Nahoře 

v dvojicích linek nápis gotickou minuskulou (jako dělicí 

znaménka užity     dvě routy na sebe postavené, popř. jejich 

fragment,  tlapaté kříže,  dvojitá pětičetná rozeta 

bez podkladu,     rostlinka):

0 0 0
    Leta     panie     tisyci  ccccc      xvi      tento zwon ma  

byti swatem     vmikoLAss     doherzmassLokv 

Nápis začíná pod nepárovým uchem. Věnec oddělen 

linkou. Nad dolním okrajem linka.

Text je zformulován do podoby: slovně vyjádřená datace + 

domicil (Heřmanov = Hermašlak). Ani zde se autorovi 

nepodařilo vytvořit nápis bezchybně: některé litery jsou 

fragmentární nebo otočené o 180°, v patrociniu kostela je 

dělicí znaménko vloženo mezi slova chybně. V nápisu 

použito majuskulní „L“ a „A“. Minuskulní písmeno „z" má 

podobu trojice rout postavených na sebe, s výběžkem dolů 

(popř. nahoru). Zvon bez reliéfů.

1516, Heřmanov, kostel sv. Mikuláše
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Průměr 79 cm, hloubka cca 56 cm, tloušťka věnce 6,2 cm, 

hmotnost cca 370 kg, hlavní tón d2.

Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 

a zdobenými dolů otevřeným trojpramenným pletencem, 

uzavřeným v provazcích. Nahoře v dvojicích linek nápis 

gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka užity   tlapaté 

kříže a    rostlinky), který je dokončen volně v 2. řádku:

0 0
1 | L     panye     m      ccccc      xxx     […]     ten[t]o    

zvon     delan     ke cty     akchwale     panv     bohv     a

2 | kswatemv     gakvbv 

Nápis začíná pod nepárovým uchem. Věnec oddělen 

dvěma linkami. Nad dolním okrajem linka.

Text je zformulován do podoby: datace římskými číslicemi + 

votivní část. V úvodu nápisu použito majuskulní „L“. Velkou 

chybu vykazuje nápis v dataci: na místě jednotek je použit 

znak připomínající zrcadlově převrácené minuskulní „v“ 

s napojeným do pravého úhlu lomeným silným dříkem. 

Jakákoli snaha o jasné vyložení tohoto znaku je spekulací. 

Vzhledem k tomu, že období činnosti Jana mladšího máme 

shora ohraničeno čtveřicí zvonů z roku 1534, spadá vznik 

tohoto zvonu do první poloviny třicátých let. Také formulář 

nápisu se shoduje s čtyřmi zvony ulitými v roce 1534. 

Koruptní datace není jedinou chybou v nápisu: v slově 

„tento“ při formování odpadlo druhé písmeno „t“, v slově 

„delan“ je písmeno „a“ otočeno o 180°, stejně jako v slově 

„gakvbv“ písmena „kv“. Zvon je bez reliéfů.

& ZVON
SRDCE
  

Kamenice, zvon Jana ml. z Velkého Meziříčí (1530–1535) v celkovém 

pohledu. Foto Radim Gonda, 2018

Kamenice, velmi nejistě provedená úvodní část nápisu (1530–1535). 

Foto Radim Gonda, 2018

Kamenice, nejasný závěr datace v nápisu (1530–1535). 

Foto Radim Gonda, 2018

Kamenice, koruna zvonu (1530–1535).  Foto Radim Gonda, 2018

1530–1535, Kamenice, kostel sv. Jakuba Staršího 
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Průměr 78,5 cm, hloubka cca 58 cm, tloušťka věnce 6,4 cm, 

hmotnost cca 370 kg, hlavní tón cis2.

Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 

a zdobenými dolů otevřeným trojpramenným pletencem, 

uzavřeným v provazcích. Nahoře v dvojicích linek nápis 

gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka užity   tlapaté 

kříže a     rostlinka), který je dokončen volně v 2. řádku:

0 0 01 |    L     panye     m      ccccc     xxx     iiii     tento     

zwon     dyelan     kecty     akhwale     panv    bohv    

akswatemv

2 | myvlassy     dohermasslakv

Nápis začíná pod nepárovým uchem. Věnec oddělen 

dvojicí linek. Nad dolním okrajem linka.

Text je zformulován do podoby: datace římskými číslicemi + 

votivní část + domicil. V úvodu nápisu použito majuskulní „L“. 

Některé litery vynechány, ale vcelku činí nápis i celý zvon 

zdařilý dojem. Zvon bez reliéfů. Svými rozměry je totožný se 

zvonem v Prosetíně.

PRVNÍ PULSTOLETÍ VELKOMEZIRÍCSKÉHO ZVONARSTVÍ (1482 AŽ 1534): JAN STARŠÍ, JAN MLADŠÍ, MATEJ

Heřmanov, zvon Jana ml. z Velkého Meziříčí (1534) v celkovém pohledu. 

Foto Petr Vácha, 2020

Heřmanov, koruna zvonu a začátek nápisu (1534). Foto Petr Vácha, 2021

Heřmanov, konec datace v nápisu a umístění druhého řádku (1534).  

Foto Petr Vácha, 2021

Prosetín, zvon Jana ml. z Velkého Meziříčí (1534) v celkovém pohledu. 

Foto Radim Gonda, 2020

1534, Heřmanov, kostel sv. Mikuláše 

1534, Prosetín, kostel sv. Markéty 
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Průměr 78,8 cm, hloubka 56 cm, tloušťka věnce 6,4 cm, 

hmotnost cca 370 kg, hlavní tón cis2.

Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 

a zdobenými dolů otevřeným trojpramenným pletencem, 

uzavřeným v provazcích. Nahoře v dvojicích linek nápis 

gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka užity   tlapaté 

kříže a     rostlinky), který je dokončen volně v 2. řádku:

0 0 0 01 | Lpanye     m      ccccc      xxx      iiii      tento     zwon  

dyelan     kecty     Akchwale     panv     bohv     ak

2 | swate     markyte     doprosetyna 

Nápis začíná pod nepárovým uchem. Věnec oddělen dvojicí 

linek. Nad dolním okrajem linka.

Text je zformulován do podoby: datace římskými číslicemi + 

votivní část + domicil. V úvodu nápisu použito majuskulní „L“, 

v nápise jednou majuskulní „A“. Nápis je bez chyb. Zvon bez 

reliéfů. Svými rozměry je totožný se zvonem v Heřmanově.

Průměr 90,5 cm, hloubka 64 cm, tloušťka věnce 6 cm, 

hmotnost cca 500 kg, hlavní tón h1.

Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 

a zdobenými vzhůru otevřeným trojpramenným pletencem, 

uzavřeným v linkách. Nahoře dva řádky nápisu gotickou 

minuskulou (jako dělicí znaménka užity  tlapaté kříže 

a  rostlinky), nahoře a dole ohraničeny dvojicí linek 

a uprostřed odděleny dvojicí linek:

1 | L    panye    m°    ccccc°    xxx°    iiii°    tento  

zwon    delan    kecty    akchwale    panv    bohv     

2 | v    waclawv    dosfratkv

akswatem

& ZVON
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Prosetín, koruna zvonu (1534). Foto Radim Gonda, 2020

Prosetín, začátek nápisu a přechod do druhého řádku (1534). 

Foto Radim Gonda, 2020

Radešínská Svratka, zvon Jana ml. z Velkého Meziříčí (1534) v celkovém 

pohledu. Foto Karel Malý, 2020

Radešínská Svratka, koruna zvonu (1534). Foto Karel Malý, 2020

1534, Radešínská Svratka, kostel sv. Václava 
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Nápis začíná pod nepárovým uchem. Věnec oddělen dvojicí 

linek. Na dolním okraji hladká obruba.

Text je zformulován do podoby: datace římskými číslicemi + 

votivní část + domicil. V úvodu nápisu použito majuskulní „L“. 

Nápis je bez chyb. Dokončení nápisu v druhém řádku je 

pro Jana mladšího neobvyklým způsobem zdola ohraničeno 

dvojicí linek, takže větší část druhé nápisové pásky zůstává 

prázdná. Zvon bez reliéfů.
Průměr 96,5–97 cm, hloubka cca 70 cm, tloušťka věnce 

7,7–7,8 cm, hmotnost cca 650 kg, hlavní tón b1.

Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 

a zdobenými vzhůru otevřeným trojpramenným pletencem, 

uzavřeným v linkách. Nahoře v dvojicích linek nápis 

gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka užity    tlapaté 

kříže a     rostlinky), který je dokončen volně v 2. řádku:

0 0 0 0
1 |    Lpanye     m      ccccc      xxx      iiii     tento    

zwon     delan     kecty     akchwale     panv     bohv  

akswAtemv     wondrzegy

2 | domesce 

Nápis začíná pod nepárovým uchem. Věnec oddělen 

dvojicí linek. Nad dolním okrajem linka.

Text je zformulován do podoby: datace římskými 

číslicemi + votivní část + domicil. V nápisu použito 

majuskulní „L“ a „A“. Nápis je bez chyb. Místo písmene 

„p“ použito podobně vypadající „x“. Zvon bez reliéfů.

PRVNÍ PULSTOLETÍ VELKOMEZIRÍCSKÉHO ZVONARSTVÍ (1482 AŽ 1534): JAN STARŠÍ, JAN MLADŠÍ, MATEJ

Radešínská Svratka, větší část vymezené nápisové pásky v druhém řádku je 

prázdná (1534).  Foto Radim Gonda, 2020

Radešínská Svratka, začátek nápisu a přechod do druhého řádku (1534). 

Foto Karel Malý, 2020

Vojnův Městec, zvon Jana ml. z Velkého Meziříčí (1534) v celkovém pohledu. 

Foto Petr Vácha, 2021

Vojnův Městec, začátek nápisu a přechod do druhého řádku (1534). 

Foto Petr Vácha, 2021

Vojnův Městec, koruna zvonu (1534). Foto Petr Vácha, 2021

1534, Vojnův Městec, kostel sv. Ondřeje 
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Vybrané zvony Matěje z Velkého Meziříčí 
dochované na Vysočině:

Průměr 65 cm, hloubka 53 cm, tloušťka věnce 5,4 cm, 

hmotnost cca 205 kg, hlavní tón f2.

Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 

a zdobenými dolů otevřeným trojpramenným pletencem, 

uzavřeným v linkách. Nahoře v dvojicích linek nápis 

gotickou minuskulou (jako dělicí znaménka užity    dvojice 

rout s výběžkem, předělených vodorovným dříkem 

a     tlapatý kříž), volně dokončený v druhém řádku:

1 |    heccampana    dicata     est     in    honorem    dei   

omnipotentis     ad     [v]iezz     nianno     v

2 |    vvvv     xxv 

[Tento zvon je posvěcen ke cti Boha všemohoucího 

do Věžné roku 1525]

Nápis začíná mírně vlevo pod nepárovým uchem. Věnec 

oddělen silnou linkou. Kolem dolního okraje hladká 

obruba.

Text je zformulován do podoby: votivní část + domicil 

(„ad viezzni“ = do Věžné) + datace římskými číslicemi 

(tisícový řád chybí). Kovolitecky podprůměrná práce: 

koruptní psaní, písmena odchýlená od svislé osy, 

fragmentární a slité litery, špatně oddělovaná slova, dolní 

linka pod nápisovou páskou na některých místech 

prohnutá. Svým tvarem i pojetím připomíná zvony Jana 

staršího z Velkého Meziříčí.

& ZVON
SRDCE
  

Věžná, zvon Matěje z Velkého Meziříčí (1525) v celkovém pohledu. 

Foto Karel Malý, 2020

Věžná, koruna zvonu s uchy na stupních, nepříliš zdařilé provedení nápisu, 

domicil a začátek datace, přecházející do druhého řádku (1525). 

Foto Karel Malý, 2020

Věžná, začátek nápisu a ukončení nápisu v druhém řádku datací (1525). 

Foto Karel Malý, 2020

1525, Věžná, kostel sv. Martina



129

Průměr 74,4 cm, hloubka 48,8 cm, tloušťka věnce 5,3 cm, 

hmotnost cca 300 kg, hlavní tón d2.

Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 

a zdobenými vzhůru otevřeným řetězovitým pletencem 

složeným z užších, neutažených pramenů. Nahoře 

v dvojicích linek nápis gotickou minuskulou (jako dělicí 

znaménka užity     tlapaté kříže), který je dokončen volně 

v 2. řádku:

1 |    anno     domyny     miLezymo     qvingentezimo    

vicezymo     qvinto     yLLeka

PRVNÍ PULSTOLETÍ VELKOMEZIRÍCSKÉHO ZVONARSTVÍ (1482 AŽ 1534): JAN STARŠÍ, JAN MLADŠÍ, MATEJ

Krasonice, zvon Matěje z Velkého Meziříčí (1525) v celkovém pohledu. 

Foto Radim Gonda, 2019

Krasonice, pokračování nápisu s datací (1525). Foto Radim Gonda, 2019

Krasonice, reliéf Kalvárie (1525), často se vyskytující na Matějových zvonech. 

Foto Radim Gonda, 2019Krasonice, koruna zvonu, začátek nápisu a ukončení v druhém řádku (1525). 

Foto Radim Gonda, 2019

Krasonice, část nápisu s datací (1525). Foto Radim Gonda, 2019

1525, Krasonice, kostel sv. Vavřince 
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2 | mpana     est

[Léta Páně tisícího pětistého dvacátého pátého byl tento 

zvon (ulit…)]

Nápis začíná vlevo pod párovými uchy. Zhruba v ose 

nepárového ucha je na plášti reliéf Kalvárie: nad hlavou 

Ukřižovaného titulus crucis (nápis INRI i s rámečkem 

vyryt), po stranách Panna Maria (vlevo) a sv. Jan 

Evangelista. Svatozáře postav kulaté, s vyrýhovanými 

paprsky, u paty kříže lebka s kostmi. Věnec oddělen 

linkou.

Text je zformulován do podoby: slovně vyjádřená datace 

+ nedokončená votivní část. V nápisu použito majuskulní 

„L“, písmeno „z“ ve dvou podobách (jednak jako malá 

kapitálka, jednak jako dvě routy na sobě, předělené 

dříkem, a dole s výběžkem). Nápis působí odbytým 

dojmem. Tlapaté kříže jsou jiné, menší, než používal Jan 

mladší. Ne zcela častý splétaný vzor, jímž jsou ozdobena 

ucha koruny, upomíná na signovaný Matějův zvon 

pro Borovou (1529).

Průměr 48,3 cm, hloubka 33 cm, tloušťka věnce 4,4 cm, 

hmotnost cca 80 kg, hlavní tón c3.

Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 

a zdobenými provazcem, uzavřeným v linkách. Nahoře 

ve dvojicích linek řádek nápisu gotickou minuskulou (jako 

dělicí znaménka užity  tlapaté kříže a  dvojice rout 

s výběžkem, předělených vodorovným dříkem):

    tento     gest     zwon     delan     vmystra     macegeze

Nápis začíná pod nepárovým uchem. Věnec oddělen 

linkou. Kolem dolního okraje hladká obruba.

Text nápisu tvoří jen signatura. Zvon lze přibližně datovat 

podle gotické minuskuly, kterou Matěj užíval před rokem 

1532. Dělicí znaménka a tvar písmene „z“ (jednoduchý 

tvar s náznakem středního břevna) jsou analogická 

Matějovým zvonům z období 1525 až 1530 (např. 

Nedvědice, Borová, Bukov), do tohoto rozmezí snad 

můžeme vznik zvonu umístit.

Průměr 52,2 cm, hloubka 40,3 cm, tloušťka věnce 4,3 cm, 

hmotnost 102,4 kg, hlavní tón a2.

Koruna se šesti nezdobenými uchy uspořádanými 

na půdorysu kříže. Nahoře ve dvojicích linek nápis gotickou 

minuskulou (jako dělicí znaménka užity  tlapaté kříže), 

poslední písmeno umístěno volně na čepec:

1 |    tento     gest     zwon     vdielan     keczy    akchwale   

panvboh

2 | v

& ZVON
SRDCE
  

Osová Bítýška, nedatovaný zvon Matěje z Velkého Meziříčí (1525–1530) 

v celkovém pohledu. Foto Petr Vácha, 2021

Osová Bítýška, koruna a čepec zvonu (1525–1530). Foto Petr Vácha, 2021

1525–1530, Osová Bítýška, kostel sv. Jakuba Staršího 

1525–1530, Bystřice nad Pernštejnem, kostel sv. Vavřince 
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Věnec oddělen linkou. Kolem dolního okraje hladká 

obruba.

Text nápisu tvoří jen votivní část, bez signatury. Zvon lze 

přibližně datovat podle gotické minuskuly, kterou Matěj 

užíval před rokem 1532. Přesah nápisu na čepec snad 

můžeme považovat za jistou Matějovu zvláštnost (stejným 

způsobem řešil dokončení nápisu v Bukově). Dělicí tlapaté 

kříže a tvar písmene „z“ (jednoduchý tvar s náznakem 

středního břevna) jsou analogická Matějovým zvonům 

z období 1525 až 1530 (např. Nedvědice, Borová, 

Bukov), do tohoto rozmezí snad můžeme vznik zvonu 

umístit. Zvon je velmi podobný nedatovanému zvonu 

z Osové Bítýšky. Původně visel ve věži hřbitovního kostela 

Nejsvětější Trojice, po rekvizicích roku 1942 byl přenesen 

do hlavního kostela.

PRVNÍ PULSTOLETÍ VELKOMEZIRÍCSKÉHO ZVONARSTVÍ (1482 AŽ 1534): JAN STARŠÍ, JAN MLADŠÍ, MATEJ

Bystřice nad Pernštejnem, nedatovaný zvon Matěje z Velkého Meziříčí 

(1525–1530) v celkovém pohledu. Foto Radim Gonda, 2020

Bystřice nad Pernštejnem, koruna zvonu a nápis přesahující posledním 

písmenem na čepec (1525–1530). Foto Radim Gonda, 2020

Bystřice nad Pernštejnem, začátek nápisu (1525–1530). 

Foto Radim Gonda, 2020

Bukov, zvon Matěje z Velkého Meziříčí (1530) v celkovém pohledu 

včetně dubové hlavy. Foto Karel Malý, 2020

1530, Bukov, kostel sv. Jakuba Staršího
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Průměr 96 cm, hloubka 68 cm, tloušťka věnce 6 cm, 

hmotnost cca 700 kg, hlavní tón b1.

Koruna se šesti uchy uspořádanými na půdorysu kříže 

a zdobenými vzhůru otevřeným řetězovitým pletencem 

složeným z užších, neutažených pramenů. Nahoře 

ve dvojicích linek řádek nápisu gotickou minuskulou (jako 

dělicí znaménka užity  dvojice rout s výběžkem, 

předělených vodorovným dříkem). Dokončení zvonařova 

jména umístěno volně na čepec nad začátek nápisu:

1 |    leta     panye     tisyczyho     pietisteho   

     trzicateho     tento     zwon     gest     dielan  

wmezerziczi     vmistra     mat

2 | iege

Nápis začíná pod nepárovým uchem. V ose začátku nápisu 

na boku reliéf s erbem rodu Pernštejnů (na laločnatém štítu 

zubří hlava s houžví v nozdrách). Na protější straně reliéf 

Kalvárie (stejný jako v Krasonicích). Věnec oddělen linkou. 

Kolem dolního okraje hladká obruba.

Text je zformulován do podoby: slovně vyjádřená datace 

+ signatura. Jméno tvůrce umístěno volně na čepci (a nikoli 

pod první řádek nápisu), což vidíme též např. na Matějově 

zvonu pro Borovou (1529) nebo Šaratice (1523).

& ZVON
SRDCE
  

Bukov, koruna zvonu a jeho horní část s nápisem (1530). 

Foto Karel Malý, 2020

Bukov, zvonařova signatura přesahující z nápisové pásky nahoru 

na čepec (1530). Foto Karel Malý, 2020

Bukov, reliéf Kalvárie (1530). Foto Karel Malý, 2020

Bukov, pernštejnský erb (1530). Foto Karel Malý, 2020
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 František Živný přetiskl článek „Na stavbě ocelového srdce Vysočiny“ z jihlavského Rudého práva z 23. června 1951. Živný (1969), příloha Novinové články – 3.

Šmerala, n. p.), který byl státem určen jako investor 

pro hospodářsky slabé kraje. Strojírny zároveň hledaly 

pro svůj provoz větší prostor, než který měl jejich areál 

k dispozici v brněnské zástavbě. Lokalita u Města Žďáru 

jižně od železniční stanice se ukázala být pro zřízení 

sléváren výhodnou. Místo leželo ve středu mezi hlavními 

zásobovacími základnami Ostravsko–Kladensko, nacházelo 

se zde železniční spojení Praha–Brno, plánovala se dálnice 

Plzeň–Ostrava, byl zde dostatek užitkové vody i možnost 

rozsáhlé bytové výstavby. 

Město Žďár nabídlo bezplatné převedení potřebných 

pozemků do vlastnictví brněnského podniku, což ovšem 
3

nepovolilo ministerstvo financí,  vybudování příjezdové 

komunikace, kanalizace a právo trvalého bezplatného 

užívání pitné i užitkové vody z blízkého rybníka. Půdní práce 

na výstavbě areálu byly zahájeny 25. dubna 1949. V tomto 

roce také došlo k rozhodnutí o změně postavení podniku. 

Od 1. ledna 1951 tak byl ustaven samostatný národní 

podnik Žďárské strojírny a slévárny, Žďár nad Sázavou 

(zkráceně ŽĎAS). K první tavbě došlo v pondělí 27. srpna 

1951 v 11 hodin za přítomnosti ministra průmyslu Gustava 

Klimenta. Již během stavby podniku se mu říkalo „Ocelové 
4

srdce Vysočiny.“

ŽĎAS v době své největší slávy

Archiv Regionálního muzea

 ZVONY ZE ŽDÁRSKÝCH STROJÍREN A SLÉVÁREN

Stanislav Mikule

1Úvod
Tradicí při zakládání sléváren bylo odnepaměti počáteční 

odlití zvonu. Svou výrobu tak v roce 1951 zahájily i Žďárské 

strojírny a slévárny, zkráceně ŽĎAS, které odlily zvony 

dokonce dva. K odlévání zvonů se firma vrátila o padesát let 

později v rámci oslav svého založení. Hotové zvony nejsou 

určeny k prodeji, ale vždy slouží jako dar. Na základě 

rozhovorů se současnými i bývalými pracovníky ŽĎASu 

a zpráv především z denního tisku je možné předložit 

nástin tří typů zvonů, které vznikly ve firmě od roku 2001 – 

zvony pro církevní stavby, zvony pro světské instituce,

pamětní zvony a zvonky. Do první skupiny lze zařadit zvon 

pro kostel ve vesnici Mpanga v Tanzánii, do druhé tři 

zvony pro žďárskou Vyšší odbornou školu a Střední 

průmyslovou školu (dále jen VOŠ a SPŠ), do třetí zvonky 

pro nejvýznamnější přispěvatele ve sbírce na nové zvony 

v Novém Veselí. Databáze všech odlitých zvonů neexistuje 

a firma sama nevede jejich přehled. Následující text tedy 

shrnuje dostupné informace, představuje šíři záběru 

zvonařské výroby ve ŽĎASe, leč v žádném případě není 

a vzhledem k aktuálnímu stavu pramenů ani nemůže být 
2vyčerpávající.  Dává tak prostor ostatním badatelům užít jej 

jako výchozí materiál k další práci. 

Počátky firmy
Když se v roce 1947 poprvé závazně jednalo o vybudování 

komplexu strojíren a sléváren v tehdejším Městě Žďáře, 

málokdo tušil, jak výrazně se změní podoba a tvář města 

i zdejší krajiny. O rok později byl zahájen proces sloučení 

Města Žďáru s obcí Zámek Žďár a nové město nese 

od 1. ledna 1950 název Žďár nad Sázavou.

Během poválečné obnovy hospodářství v Československu 

se Žďáru v roce 1947 naskytla možnost ucházet se 

o vybudování pobočného závodu národního podniku 

Spojené brněnské strojírny a slévárny (přejmenované

od 1. ledna 1950 na Spojené strojírny a slévárny Bohumíra 
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5
kovacích lisech, vyrobených také ve ŽĎASe.  V roce 2009 

vznikl ve slévárně Metalurgie ŽĎAS odlitek nosiče nástrojů 

z oceli pro italského zákazníka, který je se svou váhou 

po opracování 45.540 kg nejtěžším odlitkem v historii firmy. 

Současný výrobní program společnosti ŽĎAS, a.s. 

v roce 2021 je zaměřen na tvářecí stroje, zařízení pro volné 

kování, zařízení na zpracování šrotu, hydraulické lisy, 

zařízení na zpracování válcovaných výrobků, zařízení 

pro rovnání materiálu, inspekční a rovnací linky pro úpravu 

tyčí a kusové dodávky pro válcovny, na výrobu odlitků 

od 200 do 50.000 kg, výkovků od 20 do 9.000 kg, ingotů 

od 500 do 20.000 kg a modelů nebo lisovacích nástrojů 

především z oblasti automobilového průmyslu. Dnes užívá 

zavedeného integrovaného systému řízení ISO 9001:

2008, ISO 14001 a OHSAS 1800. Dosažená úroveň je 

každoročně ověřována obhajobou certifikace, kterou 

provádí společnost TÜV NORD. 

Od svého počátku v roce 1947 byl rostoucí podnik místní 

dominantou, která pohltila les Kuželku, ve kterém podle 

pověstí strašíval hejkal a lesní panny. Pro své zaměstnance 

vybudoval ŽĎAS nové domy, nejprve kolonii podsklepených 

montovaných rodinných domků typu Danmark, lidově 

zvanou Dagmarky, následně sídliště s více než dvěma 

tisícovkami bytů v domech vybudovaných ve stylu 

socialistického realismu připomínajících typově stavby, které 

vznikaly po druhé světové válce v boji těžce poškozeném 

městě Stalingradě, jehož jméno sídliště dodnes nese – 

přejmenování Stalingradu na Volgograd v roce 1961 nemělo 

na název čtvrti vliv. ŽĎAS se pak podílel i na výstavbě dalších 

čtyř městských sídlišť. Zatímco v roce 1947 mělo Město Žďár 

zhruba 3 500 obyvatel, rok po zahájení provozu Žďasu měl 

Žďár nad Sázavou již 5 526 obyvatel. S novými obyvateli, 

pro které se vžilo nepříliš lichotivé označení „Žďasácká 

náplava“, přišly ale také problémy se zásobováním. Zdroje 

z města a jeho okolí nemohly uspokojit potřeby obyvatel, 

kterým se nedostávalo zejména základních pekařských 

výrobků, ovoce, zeleniny a textilu. A že to byl závratný růst, 

o tom svědčí fakt, že v roce 1953 měl Žďár nad Sázavou již 

7 197 trvale přihlášených obyvatel a zhruba 1 100 

přechodně přihlášených, přičemž všichni dohromady vlastnili 

79 osobních automobilů a 199 motocyklů. V roce 1961 měl 

Žďár již 9 664 trvalých obyvatel, v roce 1975 celkem 

19 600 obyvatel (v tom roce byly také integrovány Hamry 

nad Sázavou), v roce 1978 celkem 20 660 obyvatel. Růst 

počtu obyvatel města během necelých třiceti let ze zhruba 

3 500 obyvatel na 20 660 obyvatel v roce 1978 je tedy 

přímým důsledkem činnosti ŽĎASu, se kterým se pojí i vše 

V té době už měl podnik na 1000 stálých zaměstnanců. 

Výroba se soustředila a dosud soustředí na tři hlavní odvětví: 

metalurgické komponenty, tvářecí stroje a zařízení 

pro válcovny. Primární metalurgie je zajišťována trojící 

obloukových pecí s navazující vakuovou a pánvovou pecí. 

Ingoty do hmotnosti 21 tun jsou dále zpracovány na třech 

5
  MÁCHA, Viktor: ŽĎAS. On-line, https://www.viktormacha.com/galerie/zdas-zdar-nad-sazavou-181/ [1. 9. 2021]

Pracovníci přihlížejí první tavbě 

Archiv Regionálního muzea

Ministr průmyslu Gustav Kliment při první tavbě 

Archiv Regionálního muzea

ZVONY ZE ŽDÁRSKÝCH STROJÍREN A SLÉVÁREN
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další, co s sebou nárůst osídlení nesl – například nová sídliště, 

školy a školky, obchody, infrastruktura, kulturní dům, sportovní 

areály, zdravotní střediska, uvažovalo se též o nemocnici.

ŽĎAS svým zaměstnancům také pomáhal vyplnit volný 

čas. Listujeme-li starými ročníky jeho periodika Žáru, 

nepřehlédneme kulturní aktivity podniku, například amatérský 

divadelní soubor či v novější době dnes již neexistující expozici 

žďárského baroka v budově konventu někdejšího žďárského 

kláštera. Při Jednotném klubu pracujících vznikla i jazyková 

škola. Stranou nezůstal ani sport. Na začátku 70. let byla 

TJ ŽDAS největší tělovýchovnou jednotou v okrese. Měla dva 

odbory – odbor základní a rekreační tělesné výchovy a odbor 

turistiky – a celkem 16 sportovních oddílů: kopanou, lední 

hokej, košíkovou, odbíjenou, házenou, lehkou atletiku, tenis, 

stolní tenis, lyžování, rychlobruslení, cyklistiku, judo, šachy, 

moderní gymnastiku, jachting a vytrvalostní plavání (otužilci). 

S tím šel ruku v ruce podíl na budování sportovišť, na kterých 

členové oddílů odpracovali tisíce brigádnických hodin, 

například stavba zimního stadionu nebo areálu s loděnicí 

u Velkého Dářka. Pod hlavičkou ŽĎASu dodnes funguje zdejší 

fotbalový klub či volejbalový tým, u dalších sportů firma 

figuruje jako sponzor. Vybudoval také rekreační střediska 

ve Svratce a v Jevišovicích a dětský tábor v Zubří.

Po dvaceti letech trvání vyvážel ŽĎAS své výrobky do třiceti 

zemí světa, mezi nimiž vedle Sovětského svazu, Velké 

Británie či Francie nalezneme také Egypt, Indii, Mexiko, Chile 

či Bolívii. S výrobky se k odběratelům podívali i zaměstnanci 

ŽĎASu, kteří pracovali například na jejich kompletaci 

a uvedení do provozu. Mohli se tak podívat do míst, která 

byla pro ostatní Žďáráky té doby prakticky nedosažitelná. 

Podnik, ve kterém byla v roce 1989 odlita dvoumiliontá 

a v roce 2010 třímiliontá tuna oceli, získal v roce 2002 

nového majoritního vlastníka, společnost Železiarne 

Podbrezová, která se ho ale posléze rozhodla prodat. V roce 

2016 dokončila čínská společnost CEFC Group (Europe) 

Company a. s. převzetí ŽĎASu s 2 500 zaměstnanci, 

přičemž získala i jeho dceřinou firmu TS Plzeň a majoritní 
6podíl ve firmě Žďas SGS, sídlící v Německu.

První tavba a první zvony
Při první tavbě v pondělí 27. srpna 1951 byl za přítomnosti 

ministra průmyslu Gustava Klimenta slavnostně odlit zvon. 

Odlití zvonu bylo tradicí, respektovanou i na počátku 

50. let. Rozhodně ale nebylo vhodné, aby byl tento 

první zvon věnován některému kostelu. Stanislav Růžička 

z propagačního oddělení ŽĎASu k tomu uvedl „Protože však 
panovaly obavy, aby tato tavba dopadla dobře, bylo 
při zkušebním tavení, které o několik dnů předcházelo tomuto 
slavnostnímu okamžiku, přistoupeno k odlití zkušebního zvonu 

7podle stejné formy.“  Ve skutečnosti tak byly odlity zvony dva.  

Zvony z roku 1951 a 2001 před Regionálním muzeem 

Foto: Stanislav Mikule

Zvon z první tavby v roce 1951 před Regionálním muzeem 

Foto: Stanislav Mikule

6
 Čínská CEFC dokončila převzetí žďárského podniku Žďas. On-line, https://www.denik.cz/ekonomika/cinska-cefc-dokoncila-prevzeti-zdarskeho-podniku-zdas-

20160810.html [1. 9. 2021]

7
 Stanislav Růžička získal informaci od pamětníků první tavby, což uvedl v telefonickém rozhovoru s autorem těchto řádků. RŮŽIČKA, Stanislav: Příběh zvonů. Žár, 

Čtrnáctideník ŽĎAS, a. s. ve Žďáře nad Sázavou, 59/9, září 2010, s. 3.
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Ten známější byl ponechán v areálu ŽĎASu, druhý, leč 

v pořadí odlití dost možná první, byl dán kostelu Panny 

Marie Pomocné v (Moravských) Křižánkách, farnost 

Herálec, který o své dva zvony přišel za druhé světové 

války. Jeho svěcení provedl 8. července 1954, tedy až 

po smrti Stalina a Gottwalda, herálecký farář Stanislav 

Svoboda. Materiálem pro oba zvony byla ocel 
8na odlitky.  Formy byly zhotoveny tradičním způsobem, 

zvaným šablonování. Šablony zapůjčil Rudolf Manoušek 

z Brna-Husovic. Odformování provedl slévač Vladislav 

Černý, který se později stal vedoucím formovny. Zasloužil 
9se o znovuvzkříšení formířského řemesla ve Žďáře.

Oficiální zvon z první tavby zůstal v areálu firmy a v roce 

2000 byl vystaven ve stylizované zvonici na 42. 

mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. V roce 2002 byl 

spolu s o půl století mladším kolegou umístěn před městskou 

tvrz, sídlo Regionálního muzea.  Zvon nese po obvodu lemu 

majuskulou tři nápisy: „27. 8. 1951“, „ZDAŘ BŮH“ 

a „ZA MÍR“. Zvon v Křižánkách nese po obvodu lemu nápis 

ŽĎAS, dodatečně přidaný při filmování dokumentu o historii 

firmy, z nějž dnes nepoškozeno zůstalo jen druhé písmeno 

a háček z prvního, ostatní odpadla. Na spodní části krku jsou 

po obvodu slova „Z.DAŘ BUH“, „ZA MÍR“ a „27  8  1951.“, 

ve střední části krku pak nápis „ŽĎAS.“ V horní části je pak 

jinou technikou připojen kříž a nápis „Svatá Maria, oroduj 

u Boha za své ctitele a dobrodince. L. P. 12. 9. 1954.“ Nápis 

tedy pochází až z roku 1954. 

Návrat k odlévání zvonů
K odlévání zvonů se slévárna vrátila v roce 2001 u příležitosti 

10
50. výročí svého trvání.  Zajímavé je, že se přesně neví, kolik 

zvonů vlastně v rámci oslav vzniklo. Plánovalo se odlití osmi 

zvonů, jeden o váze 500 kg a sedm o váze 100 kg. O tři 

roky později ale byly zveřejněny jiné údaje, podle nichž bylo 

odlito zvonů devět, dva o váze 20 kg, šest o váze 100 kg 
11

a jeden o váze 850 kg.

Žhnoucí zvon – tento byl vyroben pro Ľupčianský hrad

Archiv ŽĎAS

Zvon z roku 2001 před muzeem 

Foto: Stanislav Mikule

Kostel Panny Marie Pomocné v Křižánkách

Archiv ŽĎAS

 8
 HEJLOVÁ, Jana – NEUBAUEROVÁ, Aneta: Analýza zvonu. Středoškolská odborná činnost 2006/2007, Obor 09 – strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový 

design, Žďár nad Sázavou 2007, s. 6.

 9 POLÁK, Ladislav: Tvrdá cesta k prvním zkušenostem. In: RŮŽIČKA, Stanislav – BENEŠOVÁ, Marie – WASSERBAUEROVÁ, Alena (edd.): Cesta k pramenům, 

Žďár nad Sázavou 1996, s. 22–23.

 10
 Zvonička splněných přání pro Žďár. On-line, https://www.zdas.com/cs/2018/11/29/zvonicka-splnenych-prani-pro-zdar/ [1. 9. 2021]

 11
 KŘÍŽ, Arnošt: Zvony. Pokračování v tradici. Žár, Čtrnáctideník akciové společnosti ŽĎAS, Žďár nad Sázavou, 53/22, 17. prosince 2004, s. 1.

Báseň Ludvíka Kundery na zvonu z roku 2001 

Foto: Stanislav Mikule
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Tvar žebra byl stanoven podle textu Vavřince Křičky z Bítýšky, 

vydaného v Praze v roce 1947, který firmě zapůjčila Vysoká 
12

škola báňská Ostrava.  Zvony byly darovány kapličkám 

v Újezdu a Josefově, evangelickému kostelu v Jimramově, 

žďárskému kostelu Nejsvětější Trojice a bývalému 

konventnímu kostelu v klášteře, učilišti ŽĎAS a průmyslové 

škole, která také slavila své 50. výročí a městu Žďáru 
13

nad Sázavou.  Všechny zvony, které ŽĎAS vyrobil, byly vždy 

společností novým majitelům darovány.

 12 KŘÍŽ, Arnošt: Zvony – tradice i současnost. Žár, Čtrnáctideník ŽĎAS, a. s. ve Žďáře nad Sázavou, 50/17, 31. srpna 2001, s. 2. 

13
 Je zajímavé, že počet a váha zvonů odlitých k 50. výročí vzniku firmy je zahalena tajemstvím. I oficiální tiskovina ŽĎASu uvádí v různých příspěvcích různé počty. 

Zatímco Arnošt Kříž mluví v roce 2004 o třech prvních zvonech, jednom o hmotnosti 850 kg a dvou stokilových, jejichž počet se záhy díky ohlasu v médiích rozšířil na 

devět, Jana Matějková jich v roce 2002 zmiňuje osm, jeden půltunový a sedm stokilových. Rozpor mohl vzniknout tím, že paní Matějková vycházela z plánovaných 

čísel, zatímco pan Kříž, který se na tvorbě zvonů osobně podílel, vycházel z vlastních materiálů. Váha největšího ze zvonů pak kolísá mezi 500–850 kg. Kříž, Zvony – 

tradice i současnost, s. 2. MATĚJKOVÁ, Jana: Zvony patří k tradici ŽĎASu. Žár. Čtrnáctideník ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou, 51/16, 16. srpna 2002, s. 2.

Báseň Ludvíka Kundery na zvonu z roku 2001 

Foto: Stanislav Mikule

Logo podniku na zvonu z roku 2001 

Foto: Stanislav Mikule

Džbán s motivem anděla převzatým na zvon z roku 2001 

Foto: Stanislav Mikule

& ZVON
SRDCE
  



139

Nejznámější z těchto prvních výročních zvonů z roku 

2001 lze dnes spatřit před městskou tvrzí s pozdně 

středověkým jádrem, v níž sídlí Regionální muzeum. Odlit 

byl 23. srpna 2001 během oslav 50. výročí ŽĎASu 
14

za přítomnosti premiéra Miloše Zemana,  který ten den 

pokřtil také další již odlité zvony. Podoba zvonu je dílem 

Stanislava Růžičky a Jaroslava Šindelky. Reliéf anděla byl 

převzat z keramického hrnce z 19. století ze sbírky 

Regionálního muzea, kterého pomohl vybrat zdejší 
15

historik Ivo Filka, dřívější zaměstnanec ŽĎASu  a reliéfy 

P. Marie a sv. Prokopa ze sádrových odlitků sejmutých 
16ze zvonu zrekvírovaného v roce 1942.  Na zvonu se 

nacházejí přímo pro něj napsané verše Ludvíka Kundery. 

Autor připravil několik návrhů, z nichž byl vybrán tento:

ČLENITÁ KOPULE CHRÁMU,

PRŮVODY SOCH.

RYBY KLOUŽOU ČASEM

A STROMY VZÝVAJÍ NEBESA.

ODKUD JDE VÍTR

A KAM VANE DÝM?

ZE SVÁRU OHNĚ A LESA

VZNIKLO MĚSTO.

ZE SVÁRU OTÁZEK TRVÁ.

Báseň je umístěna pod heraldicky levým ramenem kříže, 

pod pravým je pak logo firmy, nad ním letopočty 1951 

a 2001 a pod ním text  „ZVON BYL ULIT  / 

NA PAMÁTKU 50. VÝROČÍ / ZAHÁJENÍ VÝROBY“. 

Po obvodu lemu pak najdeme dva nápisy, pod městským 

znakem zní: „DOMUS CISTERCIANA SARENSIS 750“, 

pod křížem „23. 8. 2001 / DIVIZE METALURGIE“. Zvon 

byl součástí expozice Žďasu při 43. mezinárodním 

strojírenském veletrhu v Brně 24. – 28. září 2001. Jako 

dar jej od firmy obdrželo město Žďár nad Sázavou, které 

ho spolu se zvonem odlitým při první tavbě umístilo v roce 

2002 před budovu městské tvrze, v níž sídlí žďárské 

Regionální muzeum.

Zikmundovo srdce
Dne 15. června 2002, symbolicky po skončení voleb 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, při vyzvánění 

v rámci svátku sv. Víta, puklo srdce největšího českého zvonu 

jménem Zikmund ve velké věži katedrály sv. Víta, Václava 

a Vojtěcha v Praze. Zvon ulil Tomáš Jaroš z Brna v roce 1549. 

Vinou únavové trhliny, nikoliv vadou materiálu, srdce 

vyrobené roku 1792 během zvonění puklo a jeho větší část 

o váze 263 kg z celkových 334 kg propadla první dřevěnou 
17podlahou pod zvony a zastavila se o druhou.  Zbraslavská 

firma ZVONAŘSTVÍ MANOUŠEK byla pověřena výrobou 

nového srdce, ale kvůli povodním, které zaplavily její dílnu, 

14 Prezentace ŽĎASu na brněnském veletrhu. Žár, Čtrnáctideník ŽĎAS, a. s. ve Žďáře nad Sázavou, 50/18, 14. září 2001, s. 1.

15 Hrnec, zelená, uvnitř okrová glazura, žebrovaný, anděl s věnečkem v úponkové kartuši, jedno ucho, díra ve dně, rozměry 20 – 16 – 331, inventární číslo 401A. 

Katalog fondu A, folio 25.

 16
 FILKA, Ivo – ŠVOMA, Jaroslav: Žďár nad Sázavou v zrcadle staletí. Žďár nad Sázavou 2005, s. 87.

17
 Stanislav Růžička z propagačního oddělení firmy ŽĎAS uvedl délku původního srdce 269 cm a hmotnost 385 kg. RŮŽIČKA, Stanislav: Srdce největšího zvonu bylo 

vykováno ve ŽĎASu. Žár. Čtrnáctideník ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou, 51/19, 27. září 2002, s. 2.

Zvony ulité při 50. výročí ŽĎASu v roce 2001 

Archiv ŽĎAS

Jiný pohled na trojici zvonů z roku 2001 

Archiv ŽĎAS
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musela být vlastní realizace přeložena do ŽĎASu. 

Po vzájemné dohodě obou firem byly veškeré práce 

na vykování nového srdce z jediného kusu měkkého železa 
18

provedeny zdarma a zvon získal nové srdce darem.  

Ke kování srdce byl použit hydraulický lis CKV 630 s kolovým 

manipulátorem, ruční dokovování provedl kovář Hrubý 

ze zbraslavské zvonařské dílny, který spolu s pověřenými 
19specialisty prováděl dozor i nad strojním kováním.  Nové 

srdce bylo ale zhruba o 50 kg těžší než původní – nižší 

hmotnost původního prý byla způsobena odštěpením 

kovových pilin během staletí provozu. Po své instalaci 28. září 

2002 tak začalo vlastní zvon poškozovat, resp. pokračovalo 

v poškozování zvonu v podobě opadávání většího množství 

kovových šupin ze zvonu na podlahu, což bylo pozorováno 
20

už před puknutím srdce.  Od června 2015 tak byla četnost 
21Zikmundova zvonění omezena.  

Metropolitní kapitula u sv. Víta na Pražském hradě se obrátila 

o zpracování posudku stavu zvonu na Katedru materiálů 

Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, VŠCHT v Praze, 

firmu COMTES FHT a.s. a v roli poradců byli osloveni 

i pracovníci ŽĎASu, kteří se na výrobě srdce podíleli. 

Na základě měření zvonu z 11. prosince 2016 odborníci 

na materiálové inženýrství z Fakulty jaderné a fyzikálně 

inženýrské ČVUT v Praze pod vedením doc. Jana Siegla 

doporučili vytvořit nové srdce zvonu s upraveným tvarem 

pěsti, která by nezpůsobovala na stěnách zvonu takové 

výtluky. Nové rozhodnutí padlo počátkem roku 2019 

na základě vyjádření odborníků z COMTES FHT, ČVUT, 

VŠCHT a Metropolitní kapituly u sv. Víta. Společnost 

COMTES FHT ve spolupráci se společností RAPTECH 

nakonec stávající Zikmundovo srdce odlehčila zhruba 

o 20 kg na 361 kg, změnila tvar pěsti a provedla vyžíhání 
22

na měkko.  Odlehčení výpustky srdce tak, že její tloušťka se 

po úpravě od pěsti ke konci zeslabuje, navrhl Petr Vácha. 

Byl také vyroben nový řemen závěsu. Pražský zvon se srdcem 

ze ŽĎASu se po několika zkouškách znovu rozezněl 

16. listopadu 2019 u příležitosti 30. výročí svatořečení

 Anežky České.

18 MANOUŠEK, Petr Rudolf: Zvonařství. Praha 2006, str. 132. LOČÁRKOVÁ, Hana: Řešení technologie součásti pro firmu ŽĎAS, a. s. Bakalářská práce, Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Brno 2014. On-line, https://core.ac.uk/download/pdf/30293861.pdf

19 MAŠOVÁ, Lenka: Žďas je se zvony spojen už od zahájení výroby. Vysočina, Žďárský deník, 5. února 2015, s. 8. 

20
 Samotný zvon byl během své historie kvůli výtlukům již jednou pootočen o 90°. HAUŠILD, Petr – SIEGL, Jan – KOVÁŘÍK, Ondřej: Zlomené srdce zvonu Zikmund. 

Pražská technika. Časopis ČVUT v Praze, 2/2016, s. 23. POLÁKOVÁ, Kateřina: Ničí nové srdce největší český zvon Zikmund? Prozkoumali to vědci z ČVUT. On-line, 

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/1981054-nici-nove-srdce-nejvetsi-cesky-zvon-zikmund-prozkoumali-vedci-z-cvut [1. 9. 2021]

21
 V Časopise ČVUT se dokonce mluví přímo o zastavení. HAUŠILD – SIEGL – KOVÁŘÍK, s. 23.

 22
 KRAUS, J.: Oprava srdce zvonu Zikmund. On-line, https://www.comtesfht.cz/oprava-srdce-zvonu-zikmund [1. 9. 2021]

Největší český zvon Zikmund se srdcem vyrobeným ve ŽĎASu. Zkušební 

zvonění 14. května 2016. Foto: Petr Vácha

Žhavé srdce zvonu 

Archiv ŽĎAS
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Zvony ze ŽĎASu po roce 2001
Do roku 2018 společnost vyrobila a darovala okolním obcím, 

farnostem a školám 35 zvonů, z nichž devět je součástí 

zvonkohry věnované městu v rámci 60. výročí založení 
23

firmy.  Zvony ŽĎAS vyráběl a vyrábí jako dar firmy 

pro nejrůznější instituce či osobnosti. Jejich přesná evidence 

po roce 2018 neexistuje. 

Za moderní technologií výroby zvonů stojí hlavní technolog 

metalurgie Bc. Arnošt Kříž. Návrhy vizuální podoby zpracoval 

Stanislav Růžička a s ním na nich spolupracoval Jaroslav 

Šindelka, který je následně převáděl do podoby vhodné 

pro formování.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola  
Žďárská VOŠ a SPŠ získala další zvon pět let po tom prvním. 

Stalo se tak v roce 2006 u příležitosti 55. výročí školy. Zvon 

váží 80 kg a spolu s předchozím je zavěšen ve vestibulu školy, 

kde k nim v roce 2011 přibyl ještě třetí k 60. výročí školy, který 

jejím zástupcům předal generální ředitel ŽĎAS, a.s. 
24 

Ing. Miroslav Šabart, sám absolvent žďárské „průmyslovky“.

Zvon, ulitý v roce 2001, věnovaný k 50. výročí VOŠ a SPŠ 

Žďár nad Sázavou, vystavený ve vestibulu školy 

Foto: Stanislav Mikule

Další zvon získala VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou v roce 2006 

k 55. výročí školy 

Foto: Stanislav Mikule

23
 Zmínit můžeme zvon z roku 2002 pro Hamry nad Sázavou, 2004 pro golfové hřiště Tále patřící Železiarnám Podbrezová (váha zvonu je v rukopise Arnošta Kříže 

uvedena jako 70 kg, v rozhovoru pro Žár 100 kg), v témže roce zvon pro obec Josefov, o rok později pro Cikháj a Radostín. Zvonička splněných přání pro Žďár. On-line, 

https://www.zdas.com/cs/2018/11/29/zvonicka-splnenych-prani-pro-zdar/ [1. 9. 2021] Svěcení zvonu. On-line, http://www.cikhaj.cz/obcane/akce-obci-

2005/#zvon [1. 9. 2021] KŘÍŽ, Arnošt: Zvony odlité v ŽĎAS a.s. od roku 2001, rukopis, nedatováno, str. 2. Rukopis zapůjčen Bc. Arnoštem Křížem. KŘÍŽ, Pokračování 

v tradici, s. 1.

24
 RŮŽIČKA, Stanislav: Žďárská průmyslovka slaví 60. let. Žár, Čtrnáctideník akciové společnosti ŽĎAS, Žďár nad Sázavou, 60/11, listopad 2011, str. 2. HEJLOVÁ – 

NEUBAUEROVÁ: Analýza zvonu, s. 6.

25
 KŘÍŽ: Zvony odlité v ŽĎAS a.s. od roku 2001. HEJLOVÁ – NEUBAUEROVÁ: Analýza zvonu, s. 9–10.

Zvon z roku 2006 byl prezentován na 11. mezinárodním 

slévárenském veletrhu FOND-EX 2006 v Brně. Model zvonu 

byl vysoustružen z polystyrénu, který se po zaformování 

po částech vyřezal z formy. Model byl zaformován 

do formovací směsi chromitového písku pojeného 

fenolresolovou pryskyřicí novanol. Pro zformování dutiny – 

jádra – zvonu sloužil dřevěný jaderník. Vytvrzování proběhlo 

CO2 procesem. Použitá ocel na odlitky B50A178HZr  má 

následující složení (jednotky jsou uvedeny v procentech): 

C 0,16–0,19, Cu max.  0,35, Mn 0,60–0,80, 

Mo 0,95–1,05, Si 0,30–0,50, V max. 0,05, P max. 0,015, 

W max. 0,10, S max. 0,015, Al 0,02–0,03, Cr 2,10–2,35, 
25

Zr 0,02–0,04, Ni max. 0,50.  Zvonem se zabýval projekt 

„Analýza zvonu“ Jany Hejlové a Anety Neubauerové z roku 

2007, studentek žďárské VOŠ a SPŠ, oboru Strojírenská 
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technická administrativa, který vytvořily ve spolupráci 

s konzultantem Dr. Ing. Josefem Příhodou. Projekt prezentuje 

simulaci lití a chladnutí odlitku zvonu pomocí programu 

MAGMAsoft a počítačovou simulaci pevnostního namáhání 

zvonu a jeho deformací při zvonění pomocí školou při výuce 

užívaného programu COMSOL Multiphysics. Práce získala 

2. místo v národním kole Středoškolské odborné činnosti 

v oblasti strojírenství, cenu hejtmana kraje Vysočina Talent roku 

2007 s ročním stipendiem, ocenění v soutěži EEICT VUT Brno 

a na celosvětové výstavě vědeckotechnických projektů 

v jihoafrickém městě Durban a byla prezentována na výstavě 

Středoškolská technika ČVUT FSI Praha. Práce je dostupná 
26na internetu.

Ostrov nad Oslavou
První zvon, sv. Josef, je datován 7. 7. 2007 a nalezneme 

na něm název městyse Ostrov nad Oslavou. Odlit byl 

14. června 2007 v pravé poledne na peci č. 3, číslo tavby 
27 

374 227. Hrubý odlitek vážil 300 kg, čistá váha 

po opracování činila 90 kg. Použitá ocel s obsahem zirkonu 

má složení GS17CrMo55Zr. Zvon byl umístěn na nový 

ostrovský hřbitov do věže smuteční síně 7. 7. 2007 v 19:00. 

O rok později daroval ŽĎAS do zvonice kostela svatého 

Jakuba druhý zvon o váze 94 kg s textem, dle nějž ho věnují 

vděční farníci z Ostrova nad Oslavou a Laštoviček k 150. 

výročí zjevení P. Marie v Lurdech. „Zvon už máme odlitý 
a momentálně je na čistírně, odkud pak poputuje 
na hrubovnu. Jeho základní výška je 573 milimetrů a průměr 
věnce dosahuje 600 milimetrů,“ uvedl pro Deník technolog 

Arnošt Kříž ze ŽĎASu. Zvon byl obci předán 8. července 

2008, kdy byla v 10 hodin sloužena knězem Františkem 

Koukalem bohoslužba věnovaná 50. výročí kněžského 

svěcení ostrovského rodáka Josefa Vítka, kněze v brněnském 
28

kostele sv. Maří Magdalény.

Replika zvonu pro hrad Ľupča
V roce 2008 se na firmu obrátil kastelán Ľupčianského hradu 

v majetku společnosti Železiarne Podbrezová v obci 

Slovenská Ľupča Mgr. Peter Mosný s žádosti o zhotovení 

repliky zvonu uloženého v depozitáři Stredoslovenského 

múzea v Banské Bystrici. 38 kilogramů vážící zvon z roku 

1657 byl prasklý po celé délce těla. K poškození došlo patrně 

při některém z požárů hradu. Jak udává nápis na zvonu, 

nechal ho vyrobit uherský palatin gróf František Wesselényi, 

který na Ľupčianském hradě sídlil s manželkou Marií 

Széchyovou. Jejich manželství bylo šťastné, což v případě 

významných šlechtických rodů nebývalo pravidlem. Zúčastnil 

se také protihabsburského povstání a před popravou ho 

zachránila přirozená smrt. 

Ukázka z práce „Analýza zvonu“ Jany Hejlové a Anety Neubauerové, 

2007

Ukázka z práce „Analýza zvonu“ Jany Hejlové a Anety Neubauerové, 

2007

26
 HEJLOVÁ – NEUBAUEROVÁ: Analýza zvonu, s. 6. On-line, http://soc.nidv.cz/data/2007/09-2.pdf [1. 9. 2021] SVOBODOVÁ, Jana: Úspěšná spolupráce 

ŽĎAS, a.s. a průmyslové školy. Žár, Čtrnáctideník akciové společnosti ŽĎAS, Žďár nad Sázavou, 56/21, 19. října 2007, s. 3.

27
 Nešlo o plánovaný záměr, nýbrž o zajímavou náhodu, jak autorovi sdělil někdejší pracovník ŽĎASu a starosta Ostrova nad Oslavou Ing. Ludvík Martínek, Ph.D., 

který uvedl i ostatní podrobnosti k tomuto zvonu.

28
 KŘÍŽ, Arnošt: Zvony odlité v ŽĎAS a.s. od roku 2001, rukopis, nedatováno, str. 2. Rukopis zapůjčen Bc. Arnoštem Křížem. ŠEVČÍKOVÁ, Jana: V Ostrově se rozezní 

nový zvon. On-line, https://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/290608_zvon_zdas_jakub.html [1. 9. 2021] Ostrovský zpravodaj pro obce Ostrov nad Oslavou 
a Suky, říjen 2010. On-line, https://adoc.pub/ostrovsky-zpravodaj-pro-obce-ostrov-nad-oslavou-a-suky-ijen-.html [1. 9. 2021]
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Originál zvonu z roku 1657 z Ľupčianského hradu 

Archiv ŽĎAS

Kopie zvonu z roku 1657 pro Ľupčianský hrad 

Archiv ŽĎAS

Replika zvonu pro Ľupčianský hrad se závěsem 

Archiv ŽĎAS

Stanislav Růžička z propagačního oddělení, vedoucí modelárny Jaroslav 

Kabrda a kastelán Ľupčianského hradu Mgr. Peter Mosný nad hradním 

zvonem 

Archiv ŽĎAS

29 Výroba repliky slovenského zvonu. Žár. Čtrnáctideník akciové společnosti Žďas, Žďár nad Sázavou, 56/12, 13. června 2008, s. 2.

30 Zvon ze ŽĎAS, a.s., rozezněl výstaviště. Žár. Čtrnáctideník akciové společnosti Žďas, Žďár nad Sázavou, 56/12, 2. června 2008, s. 2.

vlivům, užívaného k výrobě turbínových skříní a rozvodných 

ventilů. Materiál tak nebyl vybírán s ohledem na tóninu 

zvonu. Teplota lití činila 1.590 °C s dobou lití osm sekund. 
29

Také srdce zvonu a kování závěsu je replikou originálu.  

Zvon laděný v tónině G# byl zavěšen na hradní zvonici. 

Oba zvony, originál i kopie, byly v roce 2008 vystaveny 
30na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Nitře.

Pro výrobu repliky nebyla zvolena běžná metoda 

šablonování, ale byla vyrobena jeho kopie z polystyrénu 

a reliéfy byly odlity z epoxidu. Formování modelu bylo 

provedeno do formovací směsi z chromitého písku 

a fenolresolové pryskyřice Novanol vytvrzované CO2 

procesem. Zvon byl ulit ze středně legovaného materiálu 

G17CrMo9-10, odolávajícího korozi a přírodním teplotním 
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Zvonkohra k 60. výročí ŽĎASu
Elektricky ovládaná zvonkohra byla vyrobena v rámci 

60. výročí založení ŽĎASu roku 2011 podle návrhu tamního 
31

propagačního manažera Stanislava Růžičky.  Inspirací mu 

byla zvonkohra v Santiniho kostele Jména Panny Marie 

ve Křtinách. Devět zvonů s elektromagnetickými kladívky, 

na která mohou být spouštěcí impulsy přenášeny 

buď ze záznamu, nebo přímo z klávesnice, váží celkem 
32

zhruba 210 kg.  Polystyrenové modely jednotlivých zvonů 

byly zaformovány do samotuhnoucí formovací směsi 

z chromitového písku a pryskyřice s použitím středně 

legovaného materiálu G14CrMo55, který odolává korozi. 

Zvony byly lity při teplotě 1590 °C. Po odlití byly zvony 

tepelně zpracovány a obrobeny. Jejich velikost byla navržena 

podle vzorů odlitých z klasické zvonoviny umožňující odlití 

žebra o tloušťce zhruba 5 mm. „Technologie odlévání oceli 
ve ŽĎASu však vyžadovala zesílení stěny zvonu a tím také 
změnu zvukové charakteristiky,“ uvádí text na internetových 

33
stránkách města.  Zvony se tak ladily na příslušné kmitočty 

odpovídající rozsahu malé nony, resp. velké oktávy 

na provozu hrubovny. Ladění, kterého se ujal Jaroslav 

Šindelka, trvalo několik dnů a zvony získaly hudební rozsah 

H3–C4. Počet zvonů – a tím i tónů – je jediným omezením 

počtu melodií, které je možné na zvonkohru zahrát.

31
 V tisku se pro tento žďárský artefakt obvykle používá výraz „zvonkohra“, který zpravidla označuje idiofon ovládaný nepřímo, tj. pomocí přenášeného záznamu. 

„Zvonohra“ pak označuje idiofon přímo ovládaný hráčem pomocí pák a táhel. Dle tohoto dělení jde v tomto případě z hlediska mechanického o zvonkohru, leč její 

konstrukce umožňuje i živou produkci umělce. Petr Rudolf Manoušek ovšem používá termín „zvonohra“ pro oba typy idiofonů. MANOUŠEK, P. R.: Zvonařství. Praha 

2006, s. 139–154.  

32 Lenka Kopčáková ve svém článku uvedla jako materiál turbínovou ocel. KOPČÁKOVÁ, Lenka: Zvonkohra k šedesátinám Žďasu. Noviny žďárské radnice, září 2014, s. 4.

33
 Zvonkohra Staré radnice na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou. On-line, https://www.zdarns.cz/cestovni-ruch/pamatky/zvonkohra-stare-radnice [1. 9. 2021]

Zvony byly pojmenovány podle osobností spojených se 

ŽĎASem a s jejich výrobou, první a poslední pak podle 

sv. Jana Nepomuckého a P. Marie: Jan Nepomuk, 

Vladimír, Miroslav, Jaromír, Constantin, Arnošt, Stanislav, 

Jaroslav, Marie.

Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou se zvonkohrou 

Foto: Stanislav Mikule

Zvonkohra na Staré radnici 

Foto: Stanislav Mikule

Pohled do zvonkohry 

Foto: Stanislav Mikule
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Zvonkohra hraje každý den 16 skladeb. Je synchronizována 

se světelnými a vodními efekty blízké kašny od Jiřího Plieštika 

na náměstí a hrát začíná jednu minutu před celou, aby na ni 

navazovalo odbíjení zvonů hodin na věži farního kostela 

sv. Prokopa. Celkem jdou za sebou tři cykly s jedním 

mezidobím. Od 7. ledna do Zeleného čtvrtku do 16. hodin 

hraje šestnáct lidových a církevních písní. Poté spolu s ostatními 

zvony zvonkohra utichá a po tomto mezidobí hraje 

od Velikonoční neděle do 23. prosince tytéž melodie, ovšem 

ve změněném pořadí. Od 24. prosince do 6. ledna hraje 

šestnáct různých koled.

Zvonkohra byla veřejnosti představena 20. srpna 2011 

na třetím nádvoří žďárského zámku, kde si na ni mohli 

návštěvníci zkusit zahrát. Požehnal ji žďárskozámecký kněz

a žďárský děkan Vladimír Vojtěch Záleský, kmotrami se 

staly předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Miroslava Němcová a senátorka Parlamentu ČR a starostka 

města Dagmar Zvěřinová. Zvonkohra byla vystavena 

na 53. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. 

Od 7. ledna do Zeleného čtvrtku do 16:00:

6:59:00  Jede, jede, poštovský panáček

7:59:00  Co sedláci, co děláte

8:59:00 Bratře Kubo

9:59:00 Znám já jeden krásný zámek

10:59:00 Óda na radost

11:59:00 Bože, cos ráčil

12:59:00 Matičko Kristova

13:59:00 Česká písnička

14:59:00 Matičko Boží, obětuj

15:59:00 Pod naším okýnkem

16:59:00 Na tom pražským mostě

17:59:00 „Lurdská“ – Slyš, jaký to nad řekou jásot a zpěv

18:59:00 V rychtárovej studni

19:59:00 Od Tábora až k nám

20:59:00 Vínečko bílé

21:59:00 A já sám, vždycky sám

Od Velikonoční neděle do 23. prosince:

6:59:00 Bratře Kubo

7:59:00  A já sám, vždycky sám

8:59:00 Jede, jede, poštovský panáček

9:59:00 V rychtárovej studni

10:59:00 Co sedláci, co děláte

11:59:00 Matičko Boží, obětuj

12:59:00 „Lurdská“ – Slyš, jaký to nad řekou jásot a zpěv

13:59:00 Óda na radost

14:59:00 Bože, cos ráčil

15:59:00 Česká písnička

16:59:00 Znám já jeden krásný zámek

17:59:00 Matičko Kristova

18:59:00 Pod naším okýnkem

19:59:00 Na tom pražským mostě

20:59:00 Od Tábora až k nám

21:59:00 Vínečko bílé

Od 24. prosince do 6. ledna:

6:59:00  Svatou dobu již tu máme

7:59:00  Ejhle, chasa naše

8:59:00  Slyšte, slyšte, pastuškové

9:59:00  Pásli ovce Valaši

10:59:00 Veselé vánoční hody

11:59:00 Rolničky

12:59:00 Štěstí zdraví

13:59:00 K Ježíškovi do Betléma

14:59:00 Počuvajtě, bratia

15:59:00 Pochválen buď Ježíš Kristus

16:59:00 Dej Bůh štěstí

17:59:00 Štědrej večer nastal

18:59:00 Jak jsi krásné neviňátko

19:59:00 Já bych rád k Betlému

20:59:00 Při Vánocích dlouhé noci

21:59:00 Den přeslavný

031 
 strojírenském 

veletrhu v Brně  
Archiv ŽĎAS 
 
032 
Zvonkohra na brněnském veletrhu sklízela obdiv malých i velkých návštěvníků  
Archiv ŽĎAS 
 
Mpanga 
V roce 2012 vyrobil ŽĎAS zvon s vyobrazením městského znaku pro vesnici Mpanga 
v Tanzánii. Chudé vesnice v této africké zemi již několik let podporovaly římskokatolické 
farnos� Brno-Řečkovice a Žďár nad Sázavou II – Zámek. V roce 2012 se sbírka soustředila na 
zemědělskou techniku, kterou vesničané nutně potřebovali. V nákladu tak byly tři staré, leč 
nově opravené traktory zn. Zetor, pec na chléb, dětské oblečení a hračky, školní potřeby, 
zdravotnické pomůcky a nářadí. Zlatým hřebem byl zvon, nesoucí na přání Afričanů  jméno sv. 
Tomáš, který firma předala žďárskozámeckému knězi Vladimíru Vojtěchu Záleskému 14. 
listopadu 2012. Obyvatelé Mpangy po obdržení zprávy o zvonu začali plánovat stavbu věže 
k místnímu kostelu, na nějž by mohli zvon zavěsit. Kontejner s nákladem by l zapečetěn 20. 
listopadu 2012, na moře vyplul na lodi z Hamburského přístavu 29. listopadu 2012 a do Dar 
es Salaamu v Tanzánii dorazil v lednu 2013. 23. ledna 2013, což mělo být o týden později, 
přibyla do téhož přístavu jedenác�členná česká výprava, která po několikadenních 
byrokratických průtazích náklad převzala. Část cesty zásilka absolvovala na korbě kamionu, 
konečných 180 km pak jely traktory přímo po místních cestách, přičemž došlo k poruše 
                                                           
34 Zdroj údajů v tabulce: LORENCOVÁ, Mar�na: Žďárské zvonky cinkají na náměs�, hrají každou hodinu.  On-
line, h�ps://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/zdarske -zvonky-cinkaji-na-names�-hraji-kazdou-hodinu-
20150102.html [1. 9. 2021] 

Zvon Miroslav s bicím mechanismem 

Foto: Stanislav Mikule
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34
 Zdroj údajů v tabulce: LORENCOVÁ, Martina: Žďárské zvonky cinkají na náměstí, hrají každou hodinu. On-line, https://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/zdarske-

zvonky-cinkaji-na-namesti-hraji-kazdou-hodinu-20150102.html [1. 9. 2021]. V nápisech na zvonech samotných jsou uvedena jména v odlišném pořadí a tóny o něco vyšší.

35
ZÁLESKÝ, Vladimír Vojtěch a redakce: Náš zvon v Africe. Žár, Čtrnáctideník akciové společnosti ŽĎAS, Žďár nad Sázavou, 62/2, únor 2013, s. 3. ZÁLESKÝ, Vladimír 

Vojtěch: Vánoční zvon pro Afriku. Žár, Čtrnáctideník akciové společnosti ŽĎAS, Žďár nad Sázavou, 61/12, prosinec 2012, s. 3. 

 

Jméno 
34zvonu

 

Ladění  Průměr 
spodní

 

Průměr Výška  Hmotnost   

Jan Nepomuk  h2  400  85  310  46  
Vladimír  c3  365  80  305  34  
Miroslav  d3  325  80  270  23  
Jaromír  e3  300  70  245  22  
Constantin  f3  280  70  235  16  
Arnošt

 
g3

 
250

 
70

 
215

 
12

 
Stanislav

 
a3

 
230

 
55

 
190

 
9

 
Jaroslav

 
h3

 
225

 
55

 
180

 
9

 
Marie

 
c4

 
214

 
55

 
175

 
7,4

 

horní v mm v kg

Zvonkohra na expozici Železiarne Podbrezová GROUP na 53. 

mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 

Archiv ŽĎAS

Vladimír Záleský přebírá zvon pro Tanzánii 

Archiv ŽĎAS

Zvon v Tanzánii 

Archiv ŽĎAS

Zvonkohra na brněnském veletrhu sklízela obdiv malých i velkých 

návštěvníků  

Archiv ŽĎAS

Mpanga
V roce 2012 vyrobil ŽĎAS zvon s vyobrazením městského 

znaku pro vesnici Mpanga v Tanzánii. Chudé vesnice v této 

africké zemi již několik let podporovaly římskokatolické 

farnosti Brno-Řečkovice a Žďár nad Sázavou II – Zámek. 

V roce 2012 se sbírka soustředila na zemědělskou techniku, 

kterou vesničané nutně potřebovali. V nákladu tak byly tři 

staré, leč nově opravené traktory zn. Zetor, pec na chléb, 

dětské oblečení a hračky, školní potřeby, zdravotnické 

pomůcky a nářadí. Zlatým hřebem byl zvon, nesoucí 

na přání Afričanů jméno sv. Tomáš, který firma předala 

žďárskozámeckému knězi Vladimíru Vojtěchu Záleskému 

14. listopadu 2012. Obyvatelé Mpangy po obdržení zprávy 

o zvonu začali plánovat stavbu věže k místnímu kostelu, 

na nějž by mohli zvon zavěsit. Kontejner s nákladem byl 

zapečetěn 20. listopadu 2012, na moře vyplul na lodi 

z Hamburského přístavu 29. listopadu 2012 a do Dar es 

Salaamu v Tanzánii dorazil v lednu 2013. 23. ledna 2013, 

což mělo být o týden později, přibyla do téhož přístavu 

jedenáctičlenná česká výprava, která po několikadenních 

byrokratických průtazích náklad převzala. Část cesty zásilka 

absolvovala na korbě kamionu, konečných 180 km pak jely 

traktory přímo po místních cestách, přičemž došlo k poruše 

jednoho z nich. Zvon nejprve zazvonil v presbytáři tamního 

kostela. Se členy žďárské výpravy byla vyrobena stolice, 

na kterou byl později zvon zavěšen v nově postavené věži. 

Mezi Žďáráky se této výpravy zúčastnili kněz Vladimír Vojtěch 
35

Záleský a lékař MUDr. František Kazda.
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Zelená hora
V roce 2015 byla firma Manoušek pověřena výrobou 

zvonů ze zvonoviny pro poutní kostel sv. Jana 

Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou, 

který je památkou UNESCO. Od roku 1942 se 

v zelenohorském areálu žádný zvon nenacházel. Firma 

Manoušek vyrobila tři zvony o váze 50 kg, 60 kg 

a 70 kg. Jeden z nich, pojmenovaný k poctě sv. Vojtěcha, 

„věnovala společnost ŽĎAS“, kterážto slova i s firemním 

logem jsou na zvonu umístěna. Protože zvuk ocelového 

zvonu by mezi ostatní zvony ze zvonoviny nebyl vhodný, 

nemohla jej firma sama vyrobit. Zelenohorský areál tedy 

podpořila takto. Zvony byly do areálu instalovány v roce 

2016, největší Cyril a Metoděj do věže poutního kostela, 
36menší sv. Vojtěch a sv. Zdislava do kaplí v ambitu.

Zvon k 65. výročí firmy
K 65. výročí vzniku firmy byl v roce 2016 ulit zvon, 

který byl představen na výstavě Cesta k pramenům 

v Regionálním muzeu města Žďáru nad Sázavou 

a na brněnském veletrhu. Následně byl umístěn před Halu 5 

v areálu ŽĎASu. Zvon zdobí reliéfy s výjevy ze Starého

i Nového zákona, které vtvořili žďárští farníci v roce 2015 

pro dřevěnou modlitební bránu umístěnou v někdejším 

konventním kostele žďárského kláštera, dnešním farním kostele 

Nanebevzetí P. Marie a sv. Mikuláše – bazilice minor. 

Každou ze 45 řezeb vyřezala jiná rodina buď doma, nebo 

v úterky a čtvrtky na zdejší faře farnosti Žďár nad Sázavou – II 

na druhém zámeckém nádvoří, kde program začínal 

modlitbou, četbou Písma a konzultací s mistrem řezbářem 

Zdeňkem Beranem ze Sázavy. Jejich strukturu přenesli 

pracovníci firemní modelárny do gumového negativu a ten 

zpět do pružného modelu vhodného k připevnění na oblé 
37tělo zvonu, který byl předán formířům.

36 Na Zelenou horu se vrátí zvony, Žár, Čtrnáctideník akciové společnosti ŽĎAS, Žďár nad Sázavou, 65/1, leden 2016, s. 3. Zvony pro Zelenou horu. On-line, 

https://www.zelena-hora.cz/cz/news/zvony-pro-zelenou-horu-79 [1. 9. 2021]

37
 Výstava stále láká návštěvníky. Žár. Čtrnáctideník akciové společnosti Žďas, Žďár nad Sázavou, 65/7, srpen 2016, s. 3. DVOŘÁKOVÁ, Kamila: CESTA 

K  PRAMENŮM – Výs tava  k  výročí  65 roků  od  zahájení  výroby  v  akc iové  společnos t i  ŽĎAS (14.  7.  –  4.  9.  2016).  On- l ine, 

https://muzeum.zdarns.cz/fotogalerie/cesta-k-pramenum-vystava-k-vyroci-65-roku-od-zahajeni-vyroby-v-akciove-spolecnosti-zdas-14-7-4-9-2016 [1. 9. 2021]

Zvon k 65. výročí vzniku firmy 

Archiv ŽĎAS

Zvon k 65. výročí vzniku firmy na výstavě v Regionálním muzeu 

Foto: Kamila Dvořáková
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Zvonička splněných přání
V roce 2018 daroval ŽĎAS městu Žďáru nad Sázavou 

zvon pro zvoničku splněných přání z více legované oceli 

G17CrMoV510 používané pro výrobu vysoce 

namáhaných dílů parních turbín, odlitým v Divizi 
38

Metalurgie ŽĎAS při teplotě zhruba 1580°C.  Zvon 

vážící 7 kg městu předal člen představenstva firmy 

Mgr. Petr Štorek 2. prosince 2018 při slavnostním zahájení 

adventu a rozsvícení vánočního stromu na náměstí 

Republiky. Konstrukce pro zvon v přírodní vidlici kmene se 

šindelovou stříškou nebyla vyrobena ŽĎASem, proto 

došlo o dva roky později k renovaci zvoničky i zvonu 

Divizí Strojírny a Modelárny ŽĎAS. Lanko ke zvonění bylo 

zavěšeno na kované madlo, které nahradilo předchozí 

dřevěné, zvonek získal novou povrchovou úpravu a stříška 

zvoničky byla vyrobena z pravých šindelů. Na krku zvonu 

je logo firmy ŽĎAS a motiv zelenohorského poutního 

kostela z logotypu města.

 38
 Zvonička splněných přání pro Žďár. On-line, https://www.zdas.com/cs/2018/11/29/zvonicka-splnenych-prani-pro-zdar/ [1. 9. 2021]

Zvonička splněných přání na náměstí Republiky se zvonem z roku 2018 

s původním závěsem 

Foto: Dana Kellerová

V roce 2020 byl firmou ŽĎAS upraven závěs zvonu na žďárské zvoničce 

splněných přání 

Foto: Dana Kellerová

Zazvoňte a splní se vám přání 

Foto: Dana Kellerová
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Pamětní zvony a zvonky
V roce 2020 byly na věž kostela sv. Václava v Novém 

Veselí instalovány dva nové zvony, placené z veřejné 

sbírky. Pro největší přispěvatele objednala Římskokatolická 

farnost Nové Veselí a Bohdalov osm zvonků, které 

od zaměstnanců Metalurgie Bc. Arnošta Kříže a Jiřího 

Hromádky převzal starosta městyse MVDr. Zdeněk 
39

Křivánek.  Pamětní zvon obdržel také prezident republiky 

Miloš Zeman v roce 2014 ke svým 70. narozeninám 

při návštěvě ŽĎASu. Zvon váží 7,2 kg a je laděn v tónině 

fis. Obdarovaný si jej hned vyzkoušel. „Vezmu si ho 
s sebou na chalupu do Nového Veselí. A občas si na něj 

40zazvoním,“ řekl v rámci poděkování prezident.
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39
 Zvonky pro farnost v Novém Veselí. Žár, Měsíčník akciové společnosti ŽĎAS, Žďár nad Sázavou, ročník 70, 1/2021, str. 2.

40
 Nové Veselí leží zhruba 5 km jihozápadně od Žďáru nad Sázavou. Prezident Miloš Zeman navštívil naši firmu. Žár, Měsíčník akciové společnosti ŽĎAS, 

Žďár nad Sázavou, ročník 63, červenec–srpen 2014, 7/2014, str. 1.
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Klíčová slova: zvon Zuzana, kostel sv. Jakuba, zvonař, Brikcí z Cimperka

Key words: bell Zuzana, St. James Church, bell manufacturer, Brikcí of Cimperk

KORESPONDENCE JIHLAVSKÉ MESTSKÉ RADY SE ZVONAREM 
BRIKCÍM O ODLITÍ VELKÉHO ZVONU L. P. 1563

Vlastimil Sverák

5ze slezské Svídnice  O zakázku projevil zájem také zvonař 

Mikuláš z Plzně. Byl ochoten zhotovit zvon za odměnu 

dva tolary z každého centnýře zvonoviny, avšak 
6 

pod podmínkou, že zvon odlije v Plzni. Na to městská 

rada nepřistoupila a dílo přidělila zvonaři Brikcímu, měšťanu 

Nového Města pražského, za něhož se kolegiálně 
7přimluvila i novoměstská městská rada.

Mistr Brikcí, v literatuře uváděný většinou jako Brikcí 
8z Cimperka,  působící téměř po celou druhou polovinu 

16. století, je považován za našeho nejvýznamnějšího 

zvonaře. Datum jeho narození není známo, většinou 

se udává přibližně rok 1535. Pocházel z rodiny známých 

pražských zvonařů a kovolijců, dílnu založil jeho děd 

Bartoloměj Berounský, v řemesle pokračoval otec 

Ondřej. Brikcí, pobývající v mládí jako tovaryš 

v Německu a v Polsku, odlil svůj první zvon v roce 1552. 

Je autorem nejméně osmi desítek zvonů, většinou 

pražských a po Čechách, pro Moravu tvořil v menší míře. 

Jako zkušený zvonař vnesl pokrok do tvarování profilu 

a reliéfní výzdoby zvonů, kterou začal uplatňovat po celé 

ploše zvonů a využíval při ní biblických a mytologických 

námětů přejímaných z grafických listů významných 

autorů. Kromě zvonů odléval také hodinové cimbály, 

křtitelnice, náhrobní desky, cínové rakve, svícny a jiné 

výrobky. Svoji dílnu měl od roku 1571 v Široké ulici 

(dnešní ulice Jungmannova) v domě č. p. 481, který získal 

po svém otci a nazýval se později U Zvonařů. V témže 

roce získal od císaře Maxmiliána II. erb s přídomkem 

z Cimperka (lat. a Stannimonte, něm. von Zinnberg), 

Jen zřídka, v neděli dopoledne a o významných dnech, se 

nese nad střechami jihlavských domů krásný zvuk velkého 

zvonu z věže farního kostela sv. Jakuba, odlitého v roce 

1563. Zvon zasvěcený patronu kostela sv. Jakubovi většímu 

je znám spíše pod jménem Zuzana, zásluhou pověsti 
1

v jihlavském prostředí dobře známé.  Rozhodnout, nakolik 

má pověst reálný základ, je obtížné. Zatímco v nejstarší 

dochované jihlavské měšťanské kronice, založené v roce 

1547 je odlití zvonu odbyto jednou větou a o lazebnici 
2Zuzaně v ní nenajdeme jedinou zmínku,  tak o půl století 

později uvádí městský písař Martin Leupold z Löwenthalu, 

autor obsáhlé kroniky, o celé události poměrně podrobný 
3zápis.  V kronice se zmiňuje o nemocné lazebnici Zuzaně 

ze Spitzerovy lázně, nacházející se poblíž fary, která si dala 

několik dní po zavěšení zvonem vyzvánět. Finanční částky, 

jež měla Zuzana Spitzerová na odlití zvonu darovat, 

objevující se v pozdějších pramenech a následně převzaté 

i do starší literatury, se liší. Některé jsou tak přemrštěně 

vysoké, že jsou nereálné.

Nový velký zvon měl nahradit starší, odlitý v roce 1412 

v předvečer svátku Narození P. Marie, poškozený velkým 

požárem v roce 1523. Jeho pořízení připravovala městská 

rada několik let. Než radní definitivně vybrali pražského 

zvonaře Brikcího, uvažovali o mistru Tomáši Jarošovi z Brna, 

autoru takových vynikajících děl, jako je zvon Zikmund 

ve svatovítské katedrále z roku 1549 nebo Zpívající fontána 

u letohrádku Belveder v Královské zahradě Pražského 
4

hradu, odlitá v roce 1568.  Své služby nabízeli i jiní mistři, 

většinou z velké dálky, jako například Joseph Lessell 

1 POLÁK, Karel: Lidové pověsti z Jihlavy a okolí. Jihlava 1966, s. 4–5. Publikace byla znovu vydána v roce 1993.

2
 Státní okresní archiv Jihlava (SOkA Jihlava), Drobné písemné pozůstalosti Jihlava, Setzenschragen, Setzenschragens Chronik (1402) 1547–1723, Fol. 53v. 

Transkribovaný zápis zní: „1563 Jar nach Michaeli da hat man di groß Gloken gegossen, hat bei hundert und 15 Centen.“

3 SOkA Jihlava, z Löwenthalu Leupoldové, Martin Leupold von Löwenthal, Chronik der königlichen Stadt Iglau, fol. 257v; d'ELVERT, Christian: Chronik der königlichen 
Stadt Iglau (1402–1607 [recte 1617]). Brünn 1861, s. 133.

4 SOkA Jihlava, Archiv města (AM) Jihlava do r. 1848 (AM), Zlomky starých registratur, II A 4, 1559 X 28., 1559 XI 1.

 5 Tamtéž, 1561 VI 1.(?).

 6 FRIED, Jan: O tom, jak byl r. 1563 v Jihlavě lit velký zvon. In: Od Horácka k Podyjí 3, 1925–26, s. 27.

 7 SOkA Jihlava, AM Jihlava do r. 1848, Zlomky starých registratur, II A 4, 1559 X 24.

 8 Brikcího jméno i příjmení se v pramenech různě proměňuje. Můžeme se setkat s tvary Brikcí, Brykcí, Brykcý, z Cimperka, z Cinperka, z Cymperka, z Cynperka apod. 

V textu se přikláníme k nejčastěji v literatuře užívanému tvaru Brikcí, přestože v dochovaných archiváliích se používá výhradně tvaru Brykcí.
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který můžeme vidět namalovaný v klenbě ambitu 

Emauzského kláštera. Patřil k váženým pražským 

měšťanům, byl majitelem čtyř domů, zasedal v městské 

radě a také na zemském sněmu. Poté co zemřel 10. září 

1599 na mor, vedla dílnu ještě po tři roky jeho druhá 
9

manželka Alžběta.

Průběh celé přípravy k odlití velkého zvonu známe 

poměrně podrobně z dochované korespondence, byť se 

nezachovala v úplnosti. V jihlavském archivu se nacházejí 

čtyři listy a jedna listina, jíž je smlouva mezi jihlavskou 
10

městskou radou a zvonařem Brikcím.  Písemnosti nám 

prozrazují, že Jihlavští se s ním poprvé setkali v Praze 

o sv. Vítu (15. června) 1559. Brikcí o tom informoval 

městskou radu na Novém Městě a požádal ji o přímluvu. 

Městská rada mu vyhověla a zaslala do Jihlavy 
11 

doporučující dopis s datem 24. října 1559. Přímluva měla 

patrně svoji váhu, protože městská rada se rozhodla 

pro mistra Brikcího. Vyslala do Prahy své zástupce, 

aby s ním dojednali, co by měl opatřit zvonař a o co by se 

měla postarat na své náklady městská rada. Prozatím bylo 

odloženo ujednání o ceně, která měla být dohodnuta 

později. O povinnostech obou stran vyhotovil Brikcí spisek, 

do dnešní doby nedochovaný, aby ho mohla městská 

rada projednat. To vše vyplývá z Brikcího listu datovaného 

v sobotu po sv. Dorotě (10. února) 1560, v němž odesílatel 

zároveň požádal městskou radu, aby mu oznámila cenu 

a kdy by měl dílo provést, aby si mohl opatřit všechny 

potřebné věci. V listu se zvonař uvolil vykonat dílo znovu 
12

a na své náklady, pokud by se napoprvé nezdařilo.  

Odpověď Jihlavských se nedochovala.

Následovaly tři roky, o nichž nevíme, jestli se jednání 

z nějakých důvodů zadrhla, nebo Brikcí dílo odložil 

pro nával jiné práce, což je pravděpodobnější varianta. 

9
 CHYTIL, Karel: Brikcí z Cimperka. In: Ročenka kruhu pro pěstování dějin umění, Praha 1917, s. 28–36; KYBALOVÁ, Ludmila: Pražské zvony. Praha 1958, s. 65–73;

KYBALOVÁ, Ludmila –LUNGA, Radek – VÁCHA, Petr: Pražské zvony. Praha 2005, s. 64–66; MLČÁK, Zdeněk: Zvony na Moravě a ve Slezsku. Olomouc 2014, 

s. 149–150; VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla a kol.: Biografický slovník českých zemí, VII. sešit, Bra–Brum. Praha 2007, s. 178.

10
 Těchto pět písemností je předmětem připojené edice. Stranou ponecháváme výše zmíněné záznamy o jednání s jinými zvonaři a také zápis v kronice městského písaře 

Martina Leupolda z Löwenthalu či v jiných pamětních knihách.

11
 Srov. pozn. 7.

12
 SOkA Jihlava, AM Jihlava do r. 1848, Zlomky starých registratur, II A 4, 1560 II 10.

13
 Středopostí byl v 16. století čtvrtek mezi 3. a 4. nedělí postní. V roce 1563 připadlo na čtvrtek 13. března. Srov. FRIEDRICH, Gustav: Rukověť křesťanské chronologie. 

Praha 1934, s. 332.

14
 SOkA Jihlava, AM Jihlava do r. 1848, Zlomky starých registratur, II A 4, 1563 IV 27.

15
 SOkA Jihlava, AM Jihlava do r. 1848, Listiny, inv. č. 506; KUNOVSKÝ, František: Jak se smlouvalo v Jihlavě r. 1563 ulití zvonu „Zuzany“. Jihlavské listy 19, č. 34, 23. 8. 1924, s. 1.

Až na jaře 1563 jihlavská městská rada vyzvala Brikcího, 

aby se neprodleně dostavil do Jihlavy. Ten oznámil v listu 

s datem 27. dubna 1563, že měl v úmyslu přijet 
13

o středopostí,  měl však na práci některé jiné potřebné 

věci. Nejprve by potřeboval dohodnout s Jihlavskými 

ještě nějaké záležitosti a navíc byly ještě studené dny. 

Slíbil, že se do čtyř týdnů do Jihlavy dostaví a zvon 
14

odlije.  Příjezd se však ještě o několik týdnů pozdržel.

Nejprve bylo zapotřebí dohodnout definitivní cenu 

a uzavřít smlouvu o díle. K tomu došlo v pondělí 

po sv. Trojici (7. června) v Jihlavě, pravděpodobně 

za osobní přítomnosti mistra Brikcího. Podle smlouvy se 

purkmistr a rada zavázali dopravit starý zvon z věže až 

do huti a nový zvon z huti na věž, zřídit jámu, v níž se má 

forma na zvon zakopat, dodat různý materiál a jednoho 

nádeníka. Z každého centnýře díla měl zvonař dostat 

2 kopy grošů míšenských, přičemž se do jedné kopy 

počítalo 30 bílých grošů. Pan Brikcí měl naproti tomu 

na své náklady přivézt a zase odvézt potřebné nádoby, 

zajistit sobě i svým tovaryšům stravu a vyplácet jim týdenní 

mzdu. Provazy a jiné věci, potřebné k vytažení zvonu měl 

použít svoje. Pokud by se mu nepodařilo zvon odlít hned 

napoprvé, byl povinen odlít ho znovu, tentokrát však již 

bez přispění pana purkmistra a městské rady. Smlouva 

byla vyhotovena ve dvou exemplářích ve formě cedule 

řezané. Jednu listinu si ponechal pan Brikcí, druhá, jež se 
15dodnes dochovala, připadla panu purkmistrovi.

Zvon byl odlit na svátek sv. Michala (29. září) 1563 

na parkáně u brány Matky Boží. Po úspěšném odlití pan 

Brikcí v následujících týdnech zvon dokončil a 25. října 

ho více než sto osob odtáhlo k farnímu kostelu. Poté byl 

zvon vyzdvižen a zavěšen ve zvonici farního kostela, to 

znamená v pravé, nižší věži. Události popisuje kronika 

KORESPONDENCE JIHLAVSKÉ MESTSKÉ RADY SE ZVONAREM BRIKCÍM O ODLITÍ VELKÉHO ZVONU L. P. 1563
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městského písaře Martina Leupolda z Löwenthalu 
16

z počátku 17. století.  Od něho zprávu přejímají i jiné, 
17

mladší pamětní knihy.  Zápisy v pamětních knihách jsou 

pramenem pro četnou literaturu nebo články v novinách 
18a časopisech.

Po úspěšném odlití a zavěšení zvonu do věže se městská 

rada s panem Brikcím spravedlivě finančně vyrovnala. 

Dohodnutou odměnu mu předali „páni ouředníci 

při kostele nařízení“, čili „otcové kostela“ Wolf Janko 

a Andreas Mohensak. Pan Brikcí vystavil 20. ledna 1564 

v Praze na přijatých 230 kop grošů míšenských kvitanci 
19se svojí pečetí.  Zasláním kvitance celý dlouhý proces 

s pořízením velkého zvonu skončil.

Edice
1

1559 říjen 24., Praha

Purkmistr a rada Nového Města pražského se přimlouvají u jihlavské městské rady, aby pověřila přelitím velkého zvonu zvonaře 

Brikcího, měšťana Nového Města pražského.

Službu svú vzkazujem, moudří a opatrní páni, přátelé naši milí. Zprávu jest nám učinil Brykcí zvonař, spoluradní a měštěnín náš, 

že by při času svatého Víta nyní minulého někteří spolu obyvatelé města vašeho s ním rozmluvení a jemu o tom oznámiti měli, že 

byste zvon váš veliký, na díle naražený předělati dáti oumyslu byli, toho žádajíc, aby se k vám vypravil, že byste mimo jiné jemu 

takový zvon zjednati chtěli, žádajíc nás, poněvadž se k vám pro tu příčinu naschválí vypraviti a na cestu dáti chce, k vám za toto 

přímluvné psaní. I jsúce my toho dobře vědomi, že výše psaný spoluradní náš v tom řemesle a poctivém obchodu svém mnohým 

lidem mnoho se užitečně a platně v tom propůjčíce, přimlúvajíce se k vám za něho za to žádáme, že často psanému Brykcímu 

takového díla a zvonu vašeho předělání před jinými dopříti odporovati nebudete. Jakož bychom i my k přímluvě vaší tolikéž učiniti 

chtěli. Dán v Praze v outerej před svatým Kryšpínem léta etc. LIX[h]o.

                                                                                      Purgmistr a rada

                                                                                  Nového Města pražského

Na rubu adresa: Moudrým a opatrným pánuom purkmistru a radě města Jihlavy, přáteluom našim milým.

Po úspěšném odlití a zavěšení zvonu do věže se městská 

rada s panem Brikcím spravedlivě finančně vyrovnala. 

Dohodnutou odměnu mu předali „páni ouředníci při 

kostele nařízení“, čili „otcové kostela“ Wolf Janko a 

Andreas Mohensak. Pan Brikcí vystavil 20. ledna 1564 v 

Praze na přijatých 230 kop grošů míšenských kvitanci se 

svojí pečetí. Zasláním kvitance celý dlouhý proces s 

pořízením velkého zvonu skončil.

16 
SOkA Jihlava, z Löwenthalu Leupoldové, Martin Leupold von Löwenthal, Chronik der königlichen Stadt Iglau 1402–1617, Fol. 257r–257v; LEUPOLD VON 

LÖWENTHAL, Martin: Chronik der königlichen Stadt Iglau (1402–1607). Brünn 1861, s. 132–133.

17
 SOkA Jihlava, Drobné písemné pozůstalosti Jihlava, Politzer Anton, Chronik der Stadt Iglau, der Familien Frühauf und Politzer, 1. díl, pag. 99–100; SOkA Jihlava, 

Farní úřad u sv. Jakuba Jihlava, inv. č. 32, pag. 399–400, 505; SOkA Jihlava, Sterly Andreas, rukopis Die Glocken der Pfarrkirche zum heiligen Jakob in der königl. 

Stadt Iglau, nefol. (5 pag.).

 18
 Die Glocken der Pfarrkirche zum heiligen Jakob in der Stadt Iglau, Sonntags= Blatt…, Nro. 27, 4. 7. 1852, S. 1; Die „Susanna“, Mährischer Grenzbote 52, Nr. 93, 12. 

8. 1900, S. 5; FRIED, Jan: O tom, jak byl r. 1563 v Jihlavě lit velký zvon. In: Od Horácka k Podyjí 3, 1925–26, s. 25–27, 70–71; HOFFMANN, František: Listy a obrazy 
z minulosti Jihlavy. Jihlava 1999, s. 96–97; MLČÁK, Leoš: Zvony na Moravě a ve Slezsku. Olomouc 2014, s. 266–267; NOWAK, Adolph: Die Glocken der Iglauer 
Pfarrkirche. In: Mitteilungen der kaiserlich-königlichen Zentralkommisssion, 20. Jahrgang, Wien 1895, S. 139-144; SAMEK, Bohumil: Umělecké památky Moravy 
a Slezska, 2. svazek J/N. Praha 1999, s. 91; WURZINGER, Franz: Unsere „Susanna“. In: Deutscher Volkskalender für die Sprachinsel, 1917, S. 113–117;  ZODL, 

Valentin: Denkwürdigkeiten der Stadt-Pfarr-Kirche Skt. Jakob in Iglau. Iglau 1880, S. 3–4.

19
 SOkA Jihlava, AM Jihlava do r. 1848, Zlomky starých registratur, II A 4, 1564 I 20; KUNOVSKÝ, František: Jak bylo ukončeno a zaplaceno roku 1564 ulití zvonu 

„Zuzany“.  Jihlavské listy 19, č. 35, 30. 8. 1924, s. 1.

& ZVON
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SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do r. 1848, Zlomky starých registratur, II A 4, 1559 X 24., orig., pap., čes. 

Na rubu stopy po pečeti z červeného vosku, která dopis uzavírala.
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2

1560 únor 10., Nové Město pražské

Zvonař Brikcí, měšťan Nového Města pražského, oznamuje jihlavské městské radě, že do čtyř týdnů přijede do Jihlavy odlít velký 

zvon.

Vaše milost slovutné a vzácné opatrnosti pane purkmistře a Vaše Mt páni milí, službu svú vzkazuji, zdraví dobrého i jiného všeho 

dobrého přejíc Vaší Mti od Pána Boha žádám. Psaní, kteréž ste mi učiniti ráčili o přelívání velikého zvonu, tomu sem porozuměl, 

abych neprodlévajíc k Vaší Mti se vypravil, aneb což by dále mého obmyslu bylo, oznámil. Nechci Vaší Mti tejna učiniti, že podle 

mého připovědění spolu radním Vašich Mtí rád sem chtěl při Středopostí nyní minulém k Vaší Mti přijeti a o všecko na místě 

postaviti, ale majíc pilné a potřebné věci, na kterýchž mně i jiným lidem nemálo záleželo, doma opatřiti a vykonati i některé téhož 

zvonu k obci Vašich Mtí jednajíc. A nejvíce sem nepříhodnosti času šetřil, že studení dnové i s mrazy byli, z těch příčin až posavad 

sem se pozdržel. Protož Vašich Mtí žádám, zvážíce to, že nad tím obmeškáním stížnosti ani žádného zhoršení míti neráčíte. 

Poněvadž pak již nyní k dělání formy časové příhodnější sou, a což doma potřebí bylo, nemálo sem toho vykonal a spravil, již 

více nemíním obmeškávati, ale od datum listu tohoto nejdýle ve 4ch nedělích dále neodkládajíc, budeli v tom vůle Pána Boha, 

k Vaší Mti se chci se konečně vystrojiti a přijeti, v tom díle pracovati, s pomocí Boží tak vykonati, jakž sem připovídal, abyste 

nad tím raději zalíbení měli, nežli jakou stížnost do osoby mé. A s tím Vaši Mt Pánu Bohu poroučím. Dán v Praze na Novém Městě 

v outerý po svatém Jiří léta 1563.

                                                                                                 Brykcý zvonař,

                                                                                     měštěnín v Novém Městě pražském

Na rubu adresa: Slovutné a vzácné opatrnosti panu purkmistru a radě města Jihlavy, pánům přátelům mým milým, buď list 

tento dodán.
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SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do r. 1848, Zlomky starých registratur, II A 4, 1560 II 10., orig., pap., čes. 

Na rubu pod papírovým krytem prstenová pečeť odesílatele z černého vosku, která dopis uzavírala.

& ZVON
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1563 duben 27., Nové Město pražské

Zvonař Brikcí, měšťan Nového Města pražského, oznamuje jihlavské městské radě, že do čtyř týdnů přijede do Jihlavy odlít velký 

zvon.

Vaše milost slovutné a vzácné opatrnosti pane purkmistře a Vaše Mt páni milí, službu svú vzkazuji, zdraví dobrého i jiného všeho 

dobrého přejíc Vaší Mti od Pána Boha žádám. Psaní, kteréž ste mi učiniti ráčili o přelívání velikého zvonu, tomu sem porozuměl, 

abych neprodlévajíc k Vaší Mti se vypravil, aneb což by dále mého obmyslu bylo, oznámil. Nechci Vaší Mti tejna učiniti, že podle 

mého připovědění spolu radním Vašich Mtí rád sem chtěl při Středopostí nyní minulém k Vaší Mti přijeti a o všecko na místě 

postaviti, ale majíc pilné a potřebné věci, na kterýchž mně i jiným lidem nemálo záleželo, doma opatřiti a vykonati i některé téhož 

zvonu k obci Vašich Mtí jednajíc. A nejvíce sem nepříhodnosti času šetřil, že studení dnové i s mrazy byli, z těch příčin až posavad 

sem se pozdržel. Protož Vašich Mtí žádám, zvážíce to, že nad tím obmeškáním stížnosti ani žádného zhoršení míti neráčíte. 

Poněvadž pak již nyní k dělání formy časové příhodnější sou, a což doma potřebí bylo, nemálo sem toho vykonal a spravil, již 

více nemíním obmeškávati, ale od datum listu tohoto nejdýle ve 4ch nedělích dále neodkládajíc, budeli v tom vůle Pána Boha, 

k Vaší Mti se chci se konečně vystrojiti a přijeti, v tom díle pracovati, s pomocí Boží tak vykonati, jakž sem připovídal, abyste 

nad tím raději zalíbení měli, nežli jakou stížnost do osoby mé. A s tím Vaši Mt Pánu Bohu poroučím. Dán Praze na Novém Městě 

v outerý po svatém Jiří léta 1563.

                                                                                                 Brykcý zvonař,

                                                                                     měštěnín v Novém Městě pražském

Na rubu adresa: Slovutné a vzácné opatrnosti panu purkmistru a radě města Jihlavy, pánům přátelům mým milý, buď list 

tento dán.
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SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do r. 1848, Zlomky starých registratur, II A 4, 1560 IV 27., orig., pap. čes. 

Na rubu pod papírovým krytem přitištěna prstenová pečeť odesílatele z černého vosku, která dopis uzavírala.
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4

1563 červen 7., Jihlava

Městská rada jihlavská uzavírá smlouvu se zvonařem Brikcím, měšťanem Nového Města pražského, o přelití a předělání velkého 

zvonu.

Léta Páně 1563 v pondělí po svaté Trojici v městě Jihlavě stala se smlouva celá, dobrovolná a dokonalá mezi moudrými 

a opatrnými pány purkmistrem a radú města Jihlavy z jedné a poctivým mistrem panem Brykcým zvonařem, měštěnínem Nového 

Města pražského, z strany druhé o přelití a předělání zvonu velikého v témž městě Jihlavě. A to taková, že pan purgmistr a rada 

svrchupsaní starý zvon z věže až do huti a zase nový z huti na věž dodati, pec k rozpuštění zvonoviny a jámu, kdež se forma 

zakopati má, dáti vstavěti, k tomu potřeby všecky k tomu dílu náležející, jako cihly, dříví, hlínu, uhlí, vosk, lůj a což by dále potřeba 

ukazovala a bez čehož by se dělati nemohlo, a ustavičně nádeníka jednoho ku pomoci chovati a od toho díla od každého 

centnýře po dvou kopách míš[enských], za jednu kopu 30 gr. alb. počítajíc, když by takovej zvon spraven, udělán a na místo 

náležité obrácen, i za hodný na schválení tomu rozumějících osob uznán byl, panu Brykcýmu dáti mají. Proti tomu pan Brykcý 

všeliké nádoby k tomu lití náležité, a což by se při tom potřebovalo, sobě sám přivézt a odvézt dáti, k tomu stravu i s tovaryši svými 

sobě objednati a jim mzdu týhodní dávati, i taky pokudž by mimo jednoho nádeníka více potřeboval, jemu aneb jim, kterejchž by 

přijednal, zaplatiti. A při tom při všem, což pan purkmistr a páni na obecní náklad (jakž nahoře dotčeno) od sebe učiniti mají, 

raden a pomocen býti a provazu a skřipcův mosazných aneb měděných, po kterýchž by zvon tažený vzhůru býti měl, i jiných 

potřeb k tomu náležitejch, kteréž by bezelstně v městě Jihlavě objednaný býti nemohly, k tomu půjčiti má. A jestliže by se 

po prvním lití zlá příhoda stala, tak že by se ten zvon (čehož Pán Bůh ráčí zachovati) nepodařil, tehdy pan Brykcý znovu zase 

na svůj náklad bez všelikého přičinění a pomoci pana purkmistra a rady města to dílo dělati a vykonati má. A to sou sobě z obou 

stran věrně a křesťansky slíbili zdržeti. Pro lepší toho jistotu sou dvě řezané cedule jednou rukú v jednostejná slova napsané 

udělané, jedna za panem purgmistrem a radú svrchupsaného msta Jihlavy zanechaná a druhá panu Brykcýmu zvonaři dána 

jest. Actum Anno et die quibus supra etc.
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164

SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do r. 1848, Listiny, inv. č. 506, orig., pap., čes., cedule řezaná.
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5

1564 leden 20., Praha

Brikcí, zvonař z Nového Města pražského, kvituje jihlavské městské radě příjem 230 kop grošů míšenských za přelití zvonu.

Já Brykcý zvonař, měštěnín v Novém Městě pražském, přiznávám se touto cedulí, kteráž slove kvitancí, jakož sem slovutné 

opatrnosti panu purkmistru a radě i vší obci města Jihlavy udělal a slil zvon veliký. Což jest kolovek od předělání téhož zvonu 

podle smlouvy mně za práci mou náležitého bylo, že z poručení svrchu psaných pana purkmistra a rady jest mně od pánův 

ouředníků při kostele jich ve městě Jihlavi nařízených, Wolfa Janka, Andresa Mohasakh, všecko zouplna a docela zaplaceno 

a od 1 sta patnácti centnýřův po dvou kopách míš[enský]ch dáno, dvě stě a třidceti kop míš[enský]ch, protož že z takové summy 

touto cedulí svou vlastní rukou kvituji, propouštím, svobodně činím, připovídajíce pro takovou sumu na svrchu jmenovanou obec 

se nenavracovati nyní i na časy budoucí. Tomu na svědomí a pro lepší jistotu sekryt svůj vlastní k této ceduli přitlačil sem. Stalo se 

v Praze 20. dne měsíce ledna léta 1564.

Na rubu soudobá kancelářská poznámka: Kvitancí od Brykcýho zvonaře z Prahy. 1564.
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SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do r. 1848, Zlomky starých registratur, II A 4, 1564 I 20., orig., pap., čes., pod textem stopy po přitištěné prstenové pečeti 

odesílatele z černého vosku.
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Klíčová slova: zvon Zuzana, kostel sv. Jakuba, zvonař, Brikcí z Cimperka

Key words: bell Zuzana, St. James Church, bell manufacturer, Brikcí of Cimperk

JIHLAVSKÝ ZVON ZUZANA

Petr Vácha, Radek Lunga

2Brikcí  byl synem zvonaře Ondřeje a vnuk mistra 

Bartoloměje. Pocházel z domu „U zvonařů“ na Široké ulici 

(dnes Jungmannova). Narodil se kolem r. 1525. V r. 1549 

byl plnoletý, r. 1550 ustanovil poručníky pro své mladší 

sourozence, bratra Zikmunda a dvě sestry a vydal se 

na vandr. Byl s velkou pravděpodobností v Norimberku, 

odkud pocházejí některé předlohy pro výzdobu, kterou 

užíval na svých zvonech (figurální plakety zobrazující 

Planety, Múzy zpodobněné jako děti a biblické výjevy). 

Jeho nejstarší zvony pocházejí z r. 1552. Brikcí byl vzdělaný 

muž a byl členem městské rady. Jako významná osobnost 

obdržel za zásluhy v r. 1571 od císaře Maxmiliána II. erb 

a predikát „von Zinnberg“ / „a Stanimonte“, česky 

„z Cimperku“ (psáno v různých variantách). Zemřel na mor 
310. září 1599.

Dne 7. července 1563 byla sepsána smlouva města Jihlavy 

se zvonařem. Město se zavázalo dodat k práci zbytky 

starého zvonu společně s novou zvonovinou, cihly, dřevo, 

dřevěné uhlí, vosk, lůj a další suroviny. Město dodá 

nádeníky, kteří budou nápomocni v práci. Cena byla 

sjednána, za centnýř zvonu 2 kopy míšeňských grošů. 

Zvonař bude mít své nářadí. Pokud se odlití zvonu nepodaří, 

zvonař bude odlévat dále na své vlastní náklady.

Zvon byl odléván na svátek sv. Michaela, tj. 29. září 1563, 

na parkánu u brány Matky Boží (Frauentor) za přítomnosti 

kazatelů, městské rady a mnoha obyvatel. Před litím a po něm 

se konaly veřejné modlitby a zpívaly náboženské písně.

Náklady na zvon byly 750 kop míšeňských grošů, 

bez 24 centnýřů kovu, které dala městská obec. Přebylo 

21 centnýřů kovu, z něho byly následujícího roku odlity Jiřím 

Gleixnerem dva cimbály (na Špitálskou věž o hmotnosti 

3 centnýře 31 liber a na věž farního kostela 2 centnýře 
4

33 liber) a jeden zvon (na nový hřbitov 6 centnýřů 30 liber).

V pondělí 18. května 1523 zachvátil Jihlavu obrovský 

požár, za obět mu padlo v podstatě celé město i s kostely. 

Při požáru byly zničeny zvony. Obnova farního kostela 

trvala do r. 1563. Tehdy bylo rozhodnuto o ulití velkého 

zvonu. Dochází k jednání se zvonařem Brikcím, měšťanem 

a konvářem na Novém Městě pražském.

Zvon Zuzana v celkovém pohledu od jihu. Foto Radim Gonda, 2019

Zvon Zuzana v celkovém pohledu od severu, je vidět vnější zachycovač 

srdce, namontovaný v souvislosti se zavedením elektrického pohonu 

v 30. letech 20. století.  Foto Radim Gonda, 2019

V jižní věži kostela sv. Jakuba v Jihlavě je zavěšen největší zvon 
1

ulitý pražským renesančním zvonařem Brikcím . Co do průměru 

je čtvrtým největším zvonem v České republice.

1
 První autor (P. Vácha) napsal celou stať a zpracoval popis zvonu včetně zvukové analýzy, druhý autor (R. Lunga) text přehlédl, na některých místech upravil a doplnil, 

dohledal literaturu a text opatřil obrazovým doprovodem s popiskami.

 2
 CHYTIL, Karel: Brikcí z Cimperka, Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění za r. 1917. Praha, 1918, s. 28–36.

3
 Brikcí ovlivnil řadu zvonařů, kteří zdobili své zvony v stejném stylu nebo užívali stejných motivů. Jeho synové Bartololoměj a Brikcí, kteří převzali dílnu, zemřeli v r. 1601. 

Dílnu pak vedla vdova po Brikcím starším Alžběta z Wolfenburku. Zvony jsou označeny jako lité na Široké ulici v domě U zvonařů. V r. 1602 odléval v dílně 

nedokončené zvony Daniel Tapineus, který tu již dříve jako tovaryš pracoval. Pokračovatel rodu vnuk Brikcího Brikcí Jan zemřel před svatbou v r. 1606.

 4
 LEUPOLD VON LÖWENTHAL, Martin: Chronik der königlichen Stadt Iglau (1402–1607). Brno 1861, s. 132–133.
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Zvon byl ke kostelu přepraven v pondělí před svátkem 

sv. Šimona a Judy (25. října), na čemž se podílelo více než 

100 osob. Zprovozněn byl 1. listopadu 1563 na svátek Všech 

svatých. Poprvé se zvonilo zemřelému dítěti soukeníka Thomy 

Mathiase.

Dalšího dne si nechala zvonem zvonit nemocná lazebnice 

Zuzana ze Spitzerovy lázně, sedíc na židli pod věží. Přispěla 

na zvon velkou částkou 1 840 zlatých a zvon, nesoucí reliéf 

patrona kostela sv. Jakuba (jemuž byl zasvěcen), je 

pojmenován po ní. 

Popis zvonu (na základě prohlídky na místě provedené 

5. června 2019):
5Zvonovina, průměr 214,5 cm , hloubka 164 cm, tloušťka 

věnce 162 mm (na SV 164 mm, na JV 159 mm); hmotnost je 
6

udána v kvitanci z 20. ledna 1564 , kde zvonař potvrzuje 
7zaplacení zvonu o váze 115 centnýřů , což je cca 6 440 kg; 

hlavní tón g0.

Koruna s 6 čtyřbokými uchy, s patkami. Na čelních uchách 

rostlinné ornamenty (arabesky) s lidskými postavami 

a ptákem. Na bocích uch (ve velkých mezerách) živočichové 

(žába, rak…) a rostliny. Mezi uchy výběhy od středního 

sloupku. Základ s fabionem. 

Na čepci prožlabená lišta, obloun, slabá linka.

Při horním okraji: dvojí odstupnění, obloun, prožlabená lišta; 

vlys – hon na medvěda; prožlabená lišta; (Flötnerovy) 

Planety v ozdobných rámcích s volutami, vespod kartušky; 

prožlabená lišta; vlys – ptáci; prožlabená lišta, obloun, 

slabá linka; ornamentální pás s lvími maskami, volutami, 

festony a girlandami, podklad vodorovně rýhovaný.

5
 NOWAK, Adolph: Die Glocken der Iglauer Pfarrkirche, Mitteilungen der k.-k. Central-Kommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 

20 (Neue Folge), 1894, s. 139: průměr 2,2 m.

6
 NOWAK, Adolph: Die Glocken der Iglauer Pfarrkirche, NOWAK, Adolph: Die Glocken der Iglauer Pfarrkirche, Mitteilungen der k.-k. Central-Kommission 

zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 20 (Neue Folge), 1894, s. 141.

7 
Staročeský centnýř měl 120 liber, což je 61,6 kg, moravský centnýř odpovídal vídeňskému, měl 100 liber, což je 56 kg. Výpočtem dostáváme dva různé výsledky: 

7 084 kg (staročeské centnýře) a 6 440 kg (moravské, respektive vídeňské centy). V daném případě jde spíše o hodnotu nižší.

Celkový pohled na korunu zvonu. Nepárové ucho je zdobeno 

splétanými rostlinnými arabeskami, do nichž je nahoře vetknuta ptačí 

figura a dole lidské postavy (satyr). Po stranách ucha zdobena vodními 

živočichy.  Foto Radim Gonda, 2019

Párová ucha koruny. Jsou vidět žebérka, vybíhající po základně koruny 

od středního sloupku mezi ucha (i mezi párová ucha, celkem je šest 

výběhů-žebérek). Vpravo na boku nepárového ucha velmi jemně 

provedený otisk stonku rostliny.  Foto Radim Gonda, 2019

Pohled na základ koruny, přecházející do čepce fabionem, a o něco níže 

profilace po obvodu čepce. Foto Petr Vácha, 2019
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Na západě rostlinná kompozice s šalvějovými listy, 

kapradinou, poupaty a nápis:

GOTTES REYCH SEIN GERECHTYGKHEIT

MAN SVCHEN SOL ZV YDER CZEIT,

WIL MAN ANDERS SELYG WERDEN,

DAN VNSER THVEN YST NYCHTS AVF ERDE: (nad ERDE 

ležaté Z) 

DARVMB DYS WERKH MIT DES RATES GVNST

GEMACHT, AVS MEISTER BRYCCI KHVNST,

DARDVRCH DIE GEMEIN ZV GOTTES EHR

ZV PERVFFEN , VND REINER LEHR

 (Boží království, Jeho spravedlnost, má člověk 

hledat  v každém čase. Někdo chce dojít 

blaženosti jinak, tu ale naše pozemské konání nic 

neznamená. Proto bylo péčí radních a uměním 

mistra Brikcího zhotoveno toto dílo, aby se jím 

k poctě Boží – a k pravověrnému učení – 

svolávala farní obec.)

Výzdoba horní části zvonu – pohled na celý složitý pás. 

Foto Radim Gonda, 2021
Německé osmiverší na boku zvonu a pod ním Ukřižování. 

Foto Radim Gonda, 2019

Detail kompozice s šalvějovými listy, kapradinou a poupaty, vsazené 

do horní části nápisu. Foto Radim Gonda, 2021

Celkový pohled na reliéf Ukřižování s doprovodnými 

nápisy po stranách.  Foto Radim Gonda, 2020

Detail výzdoby horní části zvonu. Nahoře opakující se podélný výjev 

s lovcem a psy, jak útočí na medvěda. Ve středním pásu se opakuje sedm 

personifikací planet (zde v detailu je jich vidět pět: zleva Měsíc a Venuše; 

postava vprostřed, nesoucí na pravici dítě a v levé ruce kosu, je Saturn; 

vpravo od něj Mars a Slunce). Dole pás s cizokrajným ptactvem.  

Foto Radim Gonda, 2020

Kristus na kříži tvaru „T“, korpus vysoce plastický, v patě 

kříže lebka. Po stranách P. Maria (odvrácená) a sv. Jan 

Evangelista. 

JIHLAVSKÝ ZVON ZUZANA
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Po stranách kříže nápis:

(vlevo)

CHRISTVM MOR

TVVS EST PRO

PECCATIS NO 

STRIS,

 (Kristus zemřel pro hříchy naše)

(vpravo)

ET RESVREXIT

PROPTER IVSTI

FICACIONEM NO

STRAM.
8 (a byl vzkříšen  pro ospravedlnění naše)

Na východě ve věnci scéna Zvěstování (podle Dürera). 

8
  Česká varianta nápisu zní „WSTAL ZMRTWYCH“.

Detail figury Panny Marie z reliéfu Kalvárie. Původně 

prostovlasé postavě Ježíšovy matky, převzaté z velkého reliéfu 

Zvěstování, byl doplněn šlojíř kryjící hlavu, nový obličej, část 

šatu vpravo dole a terén, na němž postava stojí. Na jednom 

starším Brikcího zvonu (z roku 1561 pro Dobrš v Pošumaví) tato 

nová postava, umístěná na pravou stranu od kříže, 

reprezentovala donátorku; možná je tomu tak i v případě 

zvonu jihlavského. Foto Radim Gonda, 2021

Detail figury sv. Jana Miláčka Páně z reliéfu Kalvárie. 

Postava upomíná nejspíše na některého z jihlavských 

měšťanů.  Foto Radim Gonda, 2021

Tělo Krista vystupující z pláště zvonu. Foto Radim Gonda, 2019
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Nad tím nápis:

VERBVM CARO FACTVM EST

ET HABITAVIT In NOBIS :

 (Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi)

Pod reliéfem Zvěstování rostlinná kompozice tvořená stonky 

s květy (šištice – krvavec toten?), listy jitrocele, dole po stranách 

dvě makovice. Nad tím hmyzí jedinec (pravděpodobně včela) 

s roztaženými dlouhými blanitými křídly.

Na jihu sv. Jakub, s kloboukem s mušlí, s holí v levici a mušlí 

v pravici. 

Kolem nápis:

S, IACOBVS -- AM I, CAP;

LIBEN BRYDER . SEIT THE -- TER DES WORTS, VND

NYCHT HERER ALAIN -- DAMIT IR EVCH SEL=

BS BETRYGET DAN -- SO YEMAND IST EIN

HERER DES WORTS , -- VND NYT EIN THETER

DER IST GELEICH EIN -- EM MAN, DER SEIN LEI

BLYCH ANGESYCHT IM -- SCHPIGEL BESCHAWET .

DAN- NACHDEM ER S -- YCH BESCHAWET HAT

Pohled shora na bok zvonu s novozákonním citátem (Jan 1,14) 

a kruhovým reliéfem Zvěstování. Foto Radim Gonda, 2019

Citát z Listu Jakubova (Jakub 1,22–24), do jehož středu je vsazen reliéf 

sv. Jakuba Staršího, patrona hlavního jihlavského kostela. V osnově 

z předrytých linek byl sestaven nápis, do nějž byla poté poměrně natěsno 

vsazena světecká figura. Foto Radim Gonda, 2021

Bližší pohled na Zvěstování. Podle původně obdélného Dürerova 

dřevořezu z cyklu Život Panny Marie (1504) byl vymodelován reliéf 

kruhové podoby, vsazený do věnce z listů a plodů, na čtyřech místech 

přepásaného. Poprvé ho použil na svých zvonech koncem 40. let 

16. století císařský dělolijec Tomáš Jaroš, od něhož jej převzal Brikcí. 

Foto Radim Gonda, 2022

Rostlinná kompozice s hmyzem, umístěná pod reliéfem Zvěstování, položená 

na horní linku profilace oddělující věnec. Foto Radim Gonda, 2022

JIHLAVSKÝ ZVON ZUZANA
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Věnec oddělen profilací: dvojí odstupnění, slabší linka, 

prožlabená lišta, slabší linka. Zavěšený akant ve dvou 

plánech.

Na západě medaile s poprsím císaře Ferdinanda I. zprava, 

ve zbroji, opis:

FERDINANDVS D. G. ROM. IMP. S. AVG. GER. HVN. BOH. 

REX.

Pod medailí nápis:

MORS TVA CHRISTE PIO RESONET IN PECTORE SEMPER

VOXq, EXTREME TINNIAT AVRE TVBE~

 (Smrt tvá, Kriste, se vždy ozývá ve zbožném srdci 

a hlas silně zvoní v uších)

Na východě medailon s císařským orlem s korunovaným 

čtvrceným štítem na prsou se znaky uherským a českým.

Na něm položen štít se znaky Rakouska, Burgundska, Kastilie, 

Leonu, Aragonie, Brabantska, Švábska, Flander a dole 

ve špici Granady. Uprostřed štítek s tyrolskou orlicí 

s habsburským lvem. Kolem čtvrceného štítu je veden řetěz 

Zlatého rouna. Při obvodu znaky (ve třech řadách): Moravy 

a Slezska; Lucemburska a Dolní Lužice – oba drženy andílky; 

Budyšínska a Zhořelecka. Nad orlem císařská koruna, 
10vystupující mimo obvod.

10 Srov. znak českého kurfiřta v katalogu výstavy: GREGOROVIČOVÁ, Eva – SEDLÁČEK, Pavel (eds): Česká panovnická a státní symbolika: vývoj od středověku do 

současnosti. Výstava Státního ústředního archivu v Praze, Archivní areál Chodovec, 28. září – 31. října 2002. Praha: Státní ústřední archiv, 2002, s. 36. Za heraldickou 

konzultaci patří poděkování Mgr. Stanislavu Mikulemu.

11 NOWAK, Adolph: Die Glocken der Iglauer Pfarrkirche, Mitteilungen der k.-k. Central-Kommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen 

Denkmale 20 (Neue Folge), 1894, s. 141: v kvitanci z 20. ledna 1564 uvádí jméno Ondres Mohnsack. Ale v originálu Brikcího psaném česky (viz studii zveřejněnou v 

tomto katalogu: SVĚRÁK, Vlastimil: Korespondence jihlavské městské rady se zvonařem Brikcím o odlití velkého zvonu L. P. 1563) je psán jako Andres Mohasakh.

 9
 AE ve slově NOVAE spojené.

10
 Srov. znak českého kurfiřta v katalogu výstavy: GREGOROVIČOVÁ, Eva – SEDLÁČEK, Pavel (eds): Česká panovnická a státní symbolika: vývoj od středověku do 

současnosti. Výstava Státního ústředního archivu v Praze, Archivní areál Chodovec, 28. září – 31. října 2002. Praha: Státní ústřední archiv, 2002, s. 36. Za heraldickou 

konzultaci patří poděkování Mgr. Stanislavu Mikulemu.

GEET ER VONSCHTVNDAN DARVON, VND VERGYST

 WIE ER GESTALTET WAR –

 (Sv. Jakub v 1. kapitole. Milí bratři, podle slova 

však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to 

byste klamali sami sebe! Vždyť kdo slovo jen slyší 

a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který 

v zrcadle pozoruje svůj vzhled; podívá se na sebe, 

odejde a hned zapomene, jak vypadá.)

Níže monogram MV (písmena přes sebe). Pod ním 

zrcadlově polokurzívou (ryto do formy): Czÿmerman.

Na severu nápis v pravoúhlém rámci tvořeném oblounem, 

prožlabenou lištou a dvojím odsazením:

AVXILIO DIVINO BRYCCIVS

CAMPANARVM FVSOR CIVIS
9

NOVAE VRBIS PRAGENSIS,

ME FECIT, ANNO 1 5 6 3 ,

 (S pomocí Boží Brikcí zvonař, občan [měšťan] 

Nového Města pražského mě udělal roku 1563)

Po stranách rámečku po lví hlavě, dole dva listy. Nahoře 

pod profilovanou římsou tři dětské Múzy, po stranách 

polopostava muže a ženy s ohony.

Monogram MV nebo VM (tj. MU/UM), umístěný pod novozákonním 

citátem z Listu Jakubova. Povolání (Czymerman = tesař) byl, zřejmě už 

po odstranění tzv. falešného zvonu, dodatečně vepsán do vnější (horní) 

formy, a proto je na zvonu proveden negativně (zrcadlově). Dotyčný se 

zřejmě významně účastnil na výrobě zvonu. Foto Radim Gonda, 2021

Nápisová tabulka s Brikcího autorskou signaturou v ozdobném rámečku. 

Nahoře trojice antických múz (Erató, Thalia, Euterpé), která se objevuje 

i v pásu v dolní části zvonu. Makovice, držená v zavinutém ohonu mužské 

i ženské postavy, je použita i v rostlinné kompozici umístěné nad věncem 

zvonu. Foto Radim Gonda, 2020

Medaile s portrétem císaře Ferdinanda I. (prům. 2,9 cm). 

Foto Radim Gonda, 2021

Medaile s císařským orlem (prům. 8,4 cm), vložená mezi listnatý 

akantový pás a nápis o trojjedinosti Boha. Foto Radim Gonda, 2022
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Na severu vyrytý nápis frakturou v předrytých linkách (obr. 

25):

Presentes socij hvi9 operis erant Andreas eT Johannes deNova 
12Praga:

olim ambo discipvli Avctori Campane isti9 . :~

(s = dlouhé s)

 (Na tomto díle se podíleli Ondřej a Jan z Nového 

Města pražského, kdysi oba žáci původce zvonu 

tohoto.)

Zvuková analýza byla provedena počítačovým programem 

Wavanal. Hodnoty jsou vyjádřeny v Hz (s přesností 0,5) a 

šestnáctinách půltónu (a1 = 435 Hz), přičemž 4 šestnáctiny 

odpovídají 1 dvojité osmině (= čtvrtině) podle starého 

způsobu.

spodní oktáva (–VIII) 101,5 Hz G + 13

prima (I)   189,5 Hz g0 – 6

tercie (III)   233 Hz  b0 + 3

kvinta (V)   311 Hz  es1 + 3

oktáva (VIII)  390,5 Hz g1 + 2

undecima (XI)  509,5 Hz c2 – 4

undecima (XI)  523 Hz  c2 + 3

duodecima (XII)  591,5 Hz d2 + 5

tredecima (XIII)  656 Hz  e2 + 2

(XIV)   730,5 Hz ges2 – 0,5

dvojitá oktáva (XV)  802 Hz  g2 + 10

   820 Hz  as2 – 0,5

(XVI)   903 Hz  b2 – 5,5

(XVIII)   1031 Hz  c3 – 1

(XVIII)   1044 Hz  c3 + 2,5

Níže dvouřádkový nápis:

TE TRINVM SVMMVMq DEVM VENERANTVM ET VNVM

PONTVS TERRA MARE CVNCTA CREATA SONANT.

 (Tebe, trojjediný Bože, velebený a jediný, země, 

moře i veškeré tvorstvo opěvují.)

Na jihu nápis :

Kompozice výzdoby věnce zvonu: profilace linkami, pás překrývajících se 

akantových listů, německé dvojverší o správcích kostelního jmění a roku ulití 

zvonu. Pod datací je devět antických múz v podobě dětí – zleva Terpsichoré 

(harfista), Melpomené (zpěvák s kancionálem), Kaliope (držící v ruce 

metalofon?), Urania (s kružítkem a koulí), Clio, Polyhymnia (loutnista), Erató 

(violista – hráč na chordofon), Thalia, Euterpé (pištec-šalmajista, s varhanním 

portativem v pozadí) – které se opakují v celém pásu. 

Foto Radim Gonda, 2021

Kompozice výzdoby dolní části zvonu: latinské dvojverší, pás s dětskými 

múzami uzavřený linkami a lištami, rytý latinský nápis. 

Foto Radim Gonda, 2020

Medaile (prům. 5,5 cm) přiražená zdola k pásu s dětskými múzami 

a vyobrazující Ježíše Krista, který má nad hlavou holubici Ducha svatého. 

Foto Radim Gonda, 2021

WOLF IANCO , ANDREE MOHASOCH

KYRCHEVETR , WIE DAS GESCHACH

DO DYSE GLOKHEN GOSSEN, WAR

BEIDE GEWESEN IN DYSEM IAR

  I 5 6 3 ~,
11

 (Wolf Janko, Ondřej Mohasoch [= Mohnsack],  

byli oba správci kostelního jmění, když se stalo, 

že byl tento zvon lit v tom roce 1563)

Na severu:

SPES MEA EST CHRISTVS FIRMISSIMA PETRA SALVTIS

HOC DVCE VIS POTERIT NVLLA NOCERE MIHI /

 (Naděje má jest Kristus, nejpevnější skála spásy, 

pod jeho vedením mi žádná síla neuškodí)

Nad dolním okrajem tenká linka, linka, prožlabená lišta 

(sražené); pás plaketek – dětské Múzy; prožlabená lišta, 

linka, tenká linka.

Na dolním okraji na západě medaile s poprsím Krista zprava 

a nápisem v řádcích. 

Nahoře: :CHR -- IST:

.VS IE -- SVS °

Vlevo:

YA SEM / CESTA P / RAWDA / Y ZYWOT / WZKRZ / 

YSSEN / I

Vpravo: EY BE / RANEK / BOZY G / ENZ S / NIMA: / 

HRZYC / HY SW / IETA. / IOH / I:

11
 NOWAK, Adolph: Die Glocken der Iglauer Pfarrkirche, Mitteilungen der k.-k. Central-Kommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen 

Denkmale 20 (Neue Folge), 1894, s. 141: v kvitanci z 20. ledna 1564 uvádí jméno Ondres Mohnsack. Ale v originálu Brikcího psaném česky (viz studii zveřejněnou v 

tomto katalogu: SVĚRÁK, Vlastimil: Korespondence jihlavské městské rady se zvonařem Brikcím o odlití velkého zvonu L. P. 1563) je psán jako Andres Mohasakh.
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(XIX)   1152 Hz  d3 – 2

(XIX)   1182,5 Hz d3 + 5

(XX)   1278 Hz  e3 – 5,5

trojitá oktáva (XXII)  1538,5 Hz g3 – 2

(XXIII)   1796,5 Hz b3 – 7

(XXIX)   2058,5 hz c4 – 1,5

Zvon má zvýšenou spodní oktávu, některé mixtury (vyšší 

tóny) jsou zdvojeny. Ve zvukovém spektru není decima, 

ale undecima, což je pro zvony Brikcího charakteristické.

Dne 15. června 1615 zvon vypadl z ložisek a dosedl 
13na podlahu zvonice, nebyl ale poškozen.

Ve věži stolice dubová o dvou polích pro dva velké zvony. 

Stolice štenýřové konstrukce. Vazby zpevněny dvakrát čtyřmi 

diagonálními trámy (vzpěry a pásky) a dvěma provlečenými 

dubovými táhly. 

V jižní části na dolních táhlech vyřezáno ve východním poli : 

 13 ČADA, Jiří: Jihlavský zvon, Památky a příroda. Časopis státní památkové péče a ochrany přírody, 15, 1990, č. 1, s. 11.

 14 NOWAK, Adolph: Die Glocken der Iglauer Pfarrkirche, Mitteilungen der k.-k. Central-Kommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen 

Denkmale 20 (Neue Folge), 1894, s. 142–143.

15 Zvonová stolice neměla převýšené střední stojny (sloupy), které by byly propojeny nad úrovní zvonů horním překladovým trámem. Není ale vyloučeno, že stojny byly 

převýšeny o cca 40–50 cm a na nich byla připevněna vahadélka nadzvedávající čelisti svírající čepy.

16  Jedna rohatina od zvonu Zuzana je odložena ve východním okně.

12
 eT spojené.

13
 ČADA, Jiří: Jihlavský zvon, Památky a příroda. Časopis státní památkové péče a ochrany přírody, 15, 1990, č. 1, s. 11.

Na severu vyrytý nápis frakturou v předrytých linkách:

Frakturním písmem provedený, do předrytých linek (ještě před litím, do tzv. 

falešného zvonu) vyrytý latinský nápis na dolním okraji zvonu, obsahující 

doplňující údaj o spoluautorství zvonu. Foto Radim Gonda, 2020

Boční pohled na zvonovou stolici štenýřové konstrukce, do níž jsou doplněny 

zpevňující šikmé vzpěry a horizontální průvlaky. Zvon fotografován v kyvu 

před úderem srdce. Foto Petr Vácha, 2019

Monogram tesaře (PH nebo HP) a rok 1584 vyřezaný do zpevňujícího 

průvlaku zvonové stolice. Foto Petr Vácha, 2019

Presentes socij hvi9 operis erant Andreas eT Johannes deNova 
12Praga:

olim ambo discipvli Avctori Campane isti9 . :~

(s = dlouhé s)

 (Na tomto díle se podíleli Ondřej a Jan z Nového 

Města pražského, kdysi oba žáci původce zvonu 

tohoto)

Zvuková analýza byla provedena počítačovým programem 

Wavanal. Hodnoty jsou vyjádřeny v Hz (s přesností 0,5) 

a šestnáctinách půltónu (a1 = 435 Hz), přičemž 4 šestnáctiny 

odpovídají 1 dvojité osmině (= čtvrtině) podle starého 

způsobu.

spodní oktáva (–VIII) 101,5 Hz G + 13

prima (I)   189,5 Hz g0 – 6

tercie (III)   233 Hz  b0 + 3

kvinta (V)   311 Hz  es1 + 3

oktáva (VIII)  390,5 Hz g1 + 2

undecima (XI)  509,5 Hz c2 – 4

undecima (XI)  523 Hz  c2 + 3

duodecima (XII)  591,5 Hz d2 + 5

tredecima (XIII)  656 Hz  e2 + 2

(XIV)   730,5 Hz ges2 – 0,5

dvojitá oktáva (XV)  802 Hz  g2 + 10

   820 Hz  as2 – 0,5

(XVI)   903 Hz  b2 – 5,5

(XVIII)   1031 Hz  c3 – 1

(XVIII)   1044 Hz  c3 + 2,5
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na východě monogram PH a letopočet 1 5 8 4 ; na západě 

M. SMOLZ.ANDPRII (?); v druhém poli na západě 

a na sloupku v jihovýchodním koutě tesařské značky. 

Obvodové stojny s pásky nahoře a při podlaze; střední stojny 

vazeb s masivními pásky napříč kyvu zvonů při podlaze. Šíře 

polí: východní 230 cm, západní 174 cm. 

V západním poli byl zavěšen druhý největší zvon kostela, je 
14

uváděn průměr 168 cm a tón d1.  Oba zvony byly původně 
15

zavěšeny na rohatinách, poměrně krátkých.  Po rekvizici 

druhého zvonu a otočení zvonu Zuzana, byly výřezy (dlaby) 

pro rohatiny vyloženy dřevem. Původní stav se dochoval 
16

v západní vazbě, kde dosud je rohatina na původním místě.

Pod zvony jsou dochovány dřevěné hevery pro zvedání 

zvonů kvůli údržbě ložisek:

Pod zvonem Zuzana hever o výšce 149 cm s čtveřicemi šroubů 

délka – západní díl: nahoře 324 cm, dole 334 cm. 

V západním poli hever o výšce 222 cm, délka nahoře 220 

cm, dole 246 cm na východě, 221 cm na západě. Trámy, 

které byly položeny na dřevěných šroubech a zvony zvedaly, 

se nedochovaly.

V r. 1930 byl zvon otočen o 90° a elektrifikován Rudolfem 

Pernerem z Českých Budějovic. Do té doby rozhoupávali 

čtyři zvoníci zvon šlapáním. Na průvlaku nad zvony je 

při východním okně dochováno věšadlo, které zřejmě 

souvisí s jištěním zvoníků při zvonění. Po zavedení 

elektrického zvonění se objevily problémy a tak byla spodní 

část dřevěné hlavy nahrazena ocelovou, obloženou 
17

dřevem.  Čepy jsou ve valivých ložiskách.

Po otočení a novém zavěšení se zvon Zuzana dostal výš než 

při původním zavěšení na rohatinách. Horní obvodové 

trámy byly proto vyříznuty v celém profilu pro průchod srdce 

a z vnější strany propojeny slabšími trámky. Dále byly 

na trámy s ložisky přidány kratší trámy ve směru kyvu zvonu 

a na ně na jižní a severní straně přidány trámy nad původní 

obvodové trámy a tak stolice zpevněna v příčném směru.

V současné době je zvon na věnci vytlučen v první poloze 

na západě na 153 mm, na východě málo, srdce bilo 

dlouhodobě pod ránu; v druhé poloze na 155 mm na jihu 

a 154 mm na severu. Na věnci v místě úderu na východě 

vylámané místo.

Původní hlava dubová měla rozměry 225 cm × 129 cm 

× 40–40,5 cm. Při převěšení zvonu byla spodní část hlavy 

o rozměrech 225 cm × 48 cm × 40 cm nahrazena novou 

částí z ocelových traverz o šíři (rozpětí) 245 cm a výšce 

32 cm, se sníženými čepy (průměr 5 cm), jejichž spodek je

o 26 cm níž. Traverzy z vnějších stran vyplněny dřevem. 

Původní nástavec probraný oblouky, horní rohy svisle 

seříznuty; dole přizpůsoben tloušťce nového dílu a zeslaben 

na 33,5 cm. Koruna byla podložena dubovým trámem. 

Zvon je upevněn třmeny se skobami (dvě pětice závěsů). 

Na východní straně hnací kolo elektropohonu se vzpěrami. 

Při protějším čepu železná páka s protizávažím, používá se 

k předhoupání zvonu šlapáním.

Jména tesařů, zapsaná zkráceným způsobem, vyřezaná do zpevňujícího 

průvlaku zvonové stolice. Foto Radim Gonda, 2019

Jedna strana heverového mechanismu, sloužícího k vyzdvižení zvonu 

při údržbě či opravě ložisek. Na horní trámy se položily napříč trámy, které 

nesly zvon v manipulační poloze. Foto Petr Vácha, 2019

14  
NOWAK, Adolph: Die Glocken der Iglauer Pfarrkirche, Mitteilungen der k.-k. Central-Kommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen 

Denkmale 20 (Neue Folge), 1894, s. 142–143.

15
 Zvonová stolice neměla převýšené střední stojny (sloupy), které by byly propojeny nad úrovní zvonů horním překladovým trámem. Není ale vyloučeno, že stojny byly 

převýšeny o cca 40–50 cm a na nich byla připevněna vahadélka nadzvedávající čelisti svírající čepy.

16  Jedna rohatina od zvonu Zuzana je odložena ve východním okně.

17 Slavný historický zvon „Zuzana“… Československá republika č. 244 z 16. října 1930, s. 4. Oprava historického zvonu v Jihlavě. Československá republika č. 28 z 1. 

února 1931, s. 5.
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Motor elektropohonu je umístěn v krovu věže, převod řetězem. 

Vnější mechanický zachycovač srdce je na severní straně. 

Původní, výkyvem ovládané uvolňování zubu zachycujícího 

srdce nahrazeno lankem vedeným přes kladky s ručním 

ovládáním (po dostatečném rozhoupání zvonu). Vnější 

zachycovač, se včetně vzpěr mírně prohnul hmotností 

zadržovaného srdce; aby se nedotýkal zvonu, byl 

vypodložen pracovními rukavicemi (!).

Srdce s okem pro zavěšení na řemenu, ploché, má celkovou 

délku 225 cm, výpustka cca 60 cm. Pěst o šířce 33 cm 

a tloušťce 11 cm, půlkruhová kotva 33 × 16 cm 
18

o tloušťce 11,5 cm.

Zvon má výkyv od svislé osy cca 70°. Frekvence úderů je 

39 za minutu. Zvonová stolice vykazuje pohyb ve směru kyvu 

zvonu, který vzhledem k hmotnosti zvonu není dramatický.

Zvon Zuzana vyžaduje restaurování. Bude opatřen dubovou 

hlavou a nadále zvoněn ručně.

Hlava zvonu s původní horní dubovou částí, upravená a zpevněná 

v 30. letech 20. století. Elektromotor je umístěn na podlaze horního patra, 

kam vede i řetěz z ocelového kola. Foto Petr Vácha, 2019

Dolní část srdce s půlkruhovou kotvou na výpusti. Zachycovač srdce z 30. let 

není plně funkční, je deformován a dotýká se zvonu a nežádoucím 

způsobem tlumí údery. Foto Petr Vácha, 2019
Počátek zvonění, zvon během rozhoupávání. Z boku je dobře vidět dolní 

část hlavy, složená z ocelových nosníků vyplněných dřevěnými fošnami. 

Nad čepem hlavy je vidět lanko s očkem, sloužící k ručnímu uvolnění zubu 

zachycovače. Ocelová traverza s protizávažím slouží nejen k vyvážení 

zvonu, ale na počátku zvonění na ni šlape zvoník, dokud zvon nemá 

přiměřený výkyv, protože nedostatečně výkonný elektromotor zvon sám 

nerozhoupe. Foto Petr Vácha, 2019

 18
 Ve věži se nalézají železné segmenty odpovídající tvarově kotvě na výpustce srdce, které zřejmě byly pokusem (naštěstí jen pokusem), jak snížit výkyv zvonu. 
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 HUDEBNÍ A ZVUKOVÁ STRÁNKA ZVONU 

Petr Janda

Klíčová slova: zvon, kampanologie, hudba, ladička, Limburské směrnice

Key words: bell, campanology, music, tuning fork, Limburg guidelines

Zvon jako hudební nástroj
- podléhá zákonitostem přirozené řady alikvotních tónů s tím 

rozdílem, že jeho jednotlivé parciály vyznívají téměř stejně 

silně jako tón hlavní. Prakticky to znamená, že zvuk zvonu 

víceméně vnímáme jako akord. 

- pokud jsou jednotlivé tóny zvukového spektra přesně 

umístěny, vzájemně se podporují, zvyšují délku vyznívání 

a splývají do jedné konkrétní tóniny se snadno určitelným 

hlavním tónem. Naopak čím jsou intervalové odchylky 

ve zvukovém obrazci větší, tím více zvon zní nejednoznačně, 

každý alikvot vyznívá sám za sebe bez podpory ostatních 

a mnohdy se dostává do konfliktu s vedlejší frekvencí. 

Následně vznikají zázněje, pazvuky, nechtěné vibrace 

a zkracuje se celková délka zvuku. Hlavní tón zvonu je pak 

velmi těžké určit.

Hudební struktura zvonu:
Rozlišujeme 2 skupiny parciálů – principálové a mixturové.

Principálové tóny: 

PRIMA – základní tón, ke kterému se vypočítává velikost 

zvonu. Někdy bývá mylně zaměňována s hlavním tónem. 

SPODNÍ OKTÁVA – zní oproti primě o oktávu níž a dává 

zvonu potřebný uzemňující fundament (zvláště u historických 

zvonů je někdy místo oktávy sexta nebo septima).

MALÁ TERCIE – nachází se nad primou a dodává zvonu 

jeho typický mollový charakter (tónorod).

ČISTÁ KVINTA – je umístěná nad tercií, je velmi důležitá 

pro upevnění vnímání jednoznačnosti tóniny.

HORNÍ OKTÁVA – je nejvíce sledovaným alikvotem, jeho 

intervalová odchylka je ve většině případů rozhodující 

pro určení hlavního tónu zvonů velkých a středních velikostí. 

Přibližně od tónu c3 nahoru přebírá tuto funkci prima. 

Mixturové tóny:

DECIMA – bývá mollová nebo durová.

UNDECIMA – vyskytuje se u žeber některých zvonařů 

(např. zvony Josefa Tkadlece).

DUODECIMA – většinou velmi výrazně znějící alikvot, 

mající nezanedbatelný vliv na celkové zabarvení zvuku 

zvonu.

SUPEROKTÁVA – završující interval dodávající zvuku zvonu 

potřebné stříbro.

Faktory mající rozhodující vliv na kvalitu zvuku:
- Čistota použitého materiálu (měď/cín).  Ustálený poměr je +- 

78% mědi a 22% cínu bez jakýchkoliv příměsí. Cokoli navíc je 

ke škodě zvuku. 

- Přesnost výpočtu konstrukce zvonového žebra. Dříve to byla 

především empirická zkušenost a každá zvonárna si konstrukci 

svého žebra přísně střežila, dnes už je to u mnoha zvonáren 

záležitost výpočetní techniky a spolupráce s univerzitami (např. 

rakouská firma Grassmayr pověstná přesností svých 

alikvotních řad).

- Precizní práce při výrobě zvonové formy. Kromě pečlivé 

přípravy a výroby vnitřního a vnějšího žebra nastává kritický 

okamžik, kdy se již sestavená forma rozebírá, a po sloupnutí 

falešného zvonu a po jejím vnitřním dočištění se znovu uzavírá. 

I minimální nepřesnost v řádu milimetrů při opětném skládání 

formy se většinou negativně projeví ve zvukovém obrazci 

zvonu. 

- Další rizikové faktory, které zvonař nemůže ovlivnit, např. 

přílišná vlhkost vzduchu nebo velké teplotní výkyvy počasí, 

které mohou zapříčinit nerovnoměrné sesychání hliněné formy 

a tím i rozostření propočítaných akustických poměrů. Z tohoto 

důvodu při tvorbě forem někteří zvonaři přecházejí k používání 

jiných než hliněných materiálů, které nejsou na atmosférické 

změny tolik citlivé.

Nástroje pro zjišťování zvukového obrazce:
a) Speciální zvonařské ladičky (např. od firmy Barthelmes), 

laděné ve frekvenci a1 = 435 Hz. Jedná se o ocelové 

U ladičky s posuvnými jezdci, které při frekvenční shodě 

dokážou odděleně rozeznít jednotlivé alikvoty s přesností 

na 1/16 půltónu. Někteří zvonaři dodnes používají 

k odečítání intervalových odchylek tzv. „osminy“ (jedna 

osmina = posunutí obou jezdců zároveň o jeden dílek). 

Ve skutečnosti se jedná o dvojosminy, kdy jedna dvojosmina 

se rovná čtyřem šestnáctinám půltónu.  Tento způsob měření je 

výhodný při zkoumání zvonů s velkými odchylkami, kdy se 

jemné měření stává, díky naměřeným vysokým číslům, 

nepřehledné. 
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b) Frekvenční analyzér (např. počítačový program 

Wavanal), který dokáže z nahrávky rozložit zvuk zvonu 

na jednotlivé alikvoty a přiřadit jim i jejich intervalové 

zařazení (prima, tercie atd.). Práce s elektronickým 

analyzérem se může jevit jako snadnější, ale má svá rizika:

- Protože je elektronický přístroj schopen pracovat v různých 

laděních, je třeba na začátku měření provést jeho správnou 

kalibraci na frekvenci a1 = 435 Hz, která je mezi evropskými 

zvonaři dlouhodobě uznávaná jako výchozí. 

- Analyzér pracuje v centech a zaznamenané odchylky je 

třeba převádět na šestnáctiny půltónů (případně 

dvojosminy), se kterými jsou zvonaři zvyklí pracovat. 

- Kromě hlavních tónů se vyskytuje ve zvukovém spektru 

i mnoho tónů parazitních, které analyzér také zaznamenává 

a podle určitého klíče se rozhoduje, které z nich jsou ty hlavní 

a dává jim příslušná jména.  U jednoznačných zvukových 

obrazců je toto vyhodnocování celkem spolehlivé, avšak čím 

větší jsou spektrální odchylky, tím větší je riziko, že se 

program rozhodne nesprávně a dá jednotlivým parciálům 

jména zavádějící nebo přímo špatná. Proto při zjišťování 

akustického obrazce je třeba brát elektronické měření pouze 

jako doplňkové a vždy je rozhodující zkušené ucho 

kolaudátora a jeho intuice, která dá naměřeným hodnotám 

správné zařazení. Toto je nezbytné zvláště při pořizování 

nových zvonů ke zvonům historickým, u kterých se atypické 

zvukové obrazce vyskytují poměrně často. 

Zásady při zápisu naměřených hodnot zvukového spektra
- Jak bylo výše popsáno, jednotlivé tóny zvonového 

zvukového spektra vycházejí z přirozené alikvotní řady, 

 kde každý tón má své logické umístění a intervalové přiřazení. 

- Při skládání naměřených hodnot do zvukového obrazce je 

třeba vycházet ze všeobecných zásad hudební nauky 

o intervalech a jednotlivých stupních ve stupnicích. Například, 

máme-li zvon v ladění B moll, základní kvintakord musí být 

pojmenován b–des–f (prima–tercie–kvinta). Na ladičkách 

jsou označeny pouze přirozené tóny (c d e f g a h), zvýšené, 

respektive snížené tóny jsou vyznačeny pouze ryskou a je 

na zkušenosti kolaudátora, jak je pojmenuje, aby to 

vyhovovalo logice dané tóniny.

- Pokud budou naměřené hodnoty pouze opsány a nebudou 

zařazeny do základního alikvotního vzorce, bude zápis 

působit zmateně a nesystematicky. Např.: jestliže je hlavní tón 

měřeného zvonu c2 a má sníženou primu více než o čtvrttón, 

analyzér ho přečte jako zvýšené h1, ale správně musí být 

zapsán jako snížené c2, protože v C tónině je tón h velkou 

septimou, nikoli primou.

- K naplnění zvukového ideálu je třeba, aby všechny parciály 

měly stejnou intervalovou odchylku. Čím blíže se k němu 

zvukový obrazec zkoumaného zvonu přiblíží, tím bude jeho 

tón kvalitnější, průzračnější a vyznívání delší. Praxe však 

ukazuje, že to tak často není, a odchylky, zvlášť u některých 

historických zvonů, bývají značné, někdy až fatální. Nejčastěji 

bývají posunuty spodní oktávy, zkrácené na malou či velkou 

septimu, někdy i na sextu, nebo naopak prodlouženy až 

na nónu. Značně bývají posunuté oběma směry i vyšší 

intervaly, a to i o celé tóny. Většinou mají největší odchylky 

kvinty. Na začátku měření je proto třeba nejprve zjistit 

tzv. nárazový (hlavní) tón, který je většinou o oktávu nižší než 

horní oktáva a podle něj určit základní tóninu zvonu, ke které 

budou směřovány všechny ostatní alikvoty. 

- U doplňování historických zvonů novými musí být nový zvon 

ulit podle odchylky hlavního tónu zvonu starého. Jinými slovy – 

historický zvon má přednost a musí se na něj při pořizování 

doplňujících zvonů brát ohled, i když jeho zvukový obrazec 

nebývá v mnoha případech ideální. 

- Limburské směrnice – závazná pravidla, kterými se 

kolaudátor zvonů řídí při posuzování kvality zvonu. 

Naposledy byly publikovány ve sborníku Glocken 

in Geschichte und Gegenwart. Beiträge zur Glockenkunde 
1

(1971–1985), ed. Kurt Kramer, Karlsruhe 1986, s. 263–268.  

Tyto podrobné směrnice vzešly ze dvou setkání zvonařských 

odborníků v německém městě Limburg (6.–9. 11. 1950 

a 6.–9. 6. 1951).

Sada Barthelmesových zvonařských ladiček.

1
 V českém překladu byly s komentářem publikovány roku 2009: LUNGA, Radek (ed.), Limburské směrnice pro posuzování zvuku nových zvonů (1951). Zprávy 

památkové péče 2009, roč. 69, č. 1, s. 51–53. V témž časopisu je s komentářem publikována československá směrnice z roku 1959, která se ke kolaudaci zvonů také 

využívá: LUNGA, Radek, VÁCHA, Petr (ed.). Základní směrnice pro kolaudaci zvonu. Zprávy památkové péče 2009, roč. 69, č. 1, s. 53–55.
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Posuzované oblasti: 

- stavba zvukového obrazce s vymezenou tolerancí 

intervalových odchylek

- vyznívání hlavních tónů (spodní oktáva, prima, tercie)

- rozvinutí zvuku neboli rezonance (správné zvukové 

proporce a síla zvuku)

- vymezení označení žeber (těžké, střední, lehké)

- srdce a jeho zavěšení, tvrdost, tvar, počet úderů za minutu 

při vyzvánění

- uspořádání souboru zvonů, zvláště pak intervalový poměr 

jejich hlavních tónů

Podstatnou vlastností, kterou by kolaudátor zvonů měl 

disponovat, je také smysl pro diplomacii a takt spojený 

s určitou moudrostí, když provádí finální kontrolu nového 

zvonu ve zvonařské dílně. Protože jsou většinou v sázce 

nemalé finanční prostředky, jedná se zpravidla o velmi 

citlivou a emočně náročnou záležitost, kde je třeba rozlišit 

drobné nedostatky, nad kterými lze mávnout rukou 

od podstatných vad, kvůli kterým nemůže být zvon schválen. 

Jelikož hranice, kdy ještě ano a kdy už ne, bývá někdy velmi 

tenká, je na místě, alespoň při posuzování velkých zakázek, 

svolat kolaudátorské konzilium a dospět ke konečnému 

rozhodnutí společnými silami. Takovýto verdikt pak bude mít 

samozřejmě mnohem větší, nezpochybnitelnou váhu. 

(Například při pořizování nových zvonů do olomoucké 

katedrály sv. Václava v r. 2008 byli přítomni kolaudátoři čtyř 

diecézí.)

Závěrem lze konstatovat, že erudované posuzování zvukové 

stránky zvonů je poměrně komplikovaná záležitost, která 

vyžaduje po posuzovateli kromě hlubokých hudebně 

teoretických znalostí i vynikající analytický sluch. Nezbytná je 

i dobrá intuice, která mu pomůže se správně zorientovat 

v často velmi spletitých zvukových obrazcích a tím zaručit 

i dobrý souzvuk budoucích zvonových souborů či zvonkoher.

Foto ze soukromého archivu Mgr. Petra Jandy.
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