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3. PLASTICKÁ VÝZDOBA MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH ZVONŮ

Výzdoba zvonů byla obvykle kolektivním dílem a vznikala většinou podle osobitých požadavků zákazníka. Objednavatelé poskytovali 
zvonařům texty nápisových legend, nebo si je vybírali z předložených variant. Určovali také charakter podstatné části reliéfní výzdoby 
svým požadavkem na zastoupení světců, církevních a městských znaků, pečetí a rodových šlechtických erbů. Většinou rovněž uváděli 
zamýšlené rozměry, při přelévání také výslednou hmotnost, na základě nichž byla se zvonařem uzavírána smlouva. Mnozí požadovali 
také konkrétní ladění jednotlivých zvonů a jejich souborů. Tyto požadavky zvonař podle svých možností většinou respektoval, kompozici 
však doplnil dalšími výzdobnými prvky, plastickými linkami, ornamenty, svou značkou a signaturou. Sám také ve většině případů ztvár-
nil ucha závěsné koruny a vybral typ písma z abecedy, kterou měl ve svém sortimentu k dispozici. Neměl-li pro některý z požadovaných 
reliéfů světců a heraldických symbolů svou vlastní formu, a jejich případné vynechání či záměna nebyly možné, dal formu na svůj ná-
klad zhotovit u místního řezbáře, sochaře nebo kovotepce, případně upravil formu již dříve použitou. Vyrobené formy byly dílem různě 
zručných a zkušených řemeslníků, kteří zůstávali až na ojedinělé výjimky anonymní. Díky kvalitativním i formálním rozdílům v jejich 
provedení je také umělecká úroveň figurální plastické výzdoby na zvonech kvalitativně velmi proměnlivá, často i na dílech pocházejících 
z téže kovolijecké dílny. Jednou už použitá forma zůstala v majetku zvonaře. Patřila ke kmenovému vybavení jeho dílny a nezřídka byla 
používána jeho nástupci. Pracné a nákladné figurální a ornamentální formy ostatně zvonaře přímo nutily, aby je používal co nejvíce. Tím 
lze ostatně vysvětlit, proč je rejstřík plastické výzdoby u některých zvonařů tak omezený a méně variabilní. 

V 18. a 19. století, kdy vzrostla poptávka po malých zvonech do obecních kaplí a zvoniček, byly některé ze zvonů vyráběny bez 
konkrétního určení, tak zvaně na sklad. Jejich výzdoba se pak omezila jen na stručné ustálené invokace, reliéfy nejčastěji uctívaných 
světců, autorská označení s vročením, nebo jen prázdná nápisová pole.

Nejstarší odlévané evropské zvony byly většinou hladké, bez plastické výzdoby.  Od 9. století se na nich spíše jen ojediněle začínají 
objevovat nápisy, které tvoří podstatnou část jejich plastické výzdoby. Vyskytují se zprvu jen na čepcích, od renesance i na dalších 
částech zvonu, na příklopech, krcích i na věncích. Většina nápisů obíhá v jednom nebo více řádcích, některé jsou komponovány do 
nápisových zrcadel. Jejich důležitou součástí jsou dělící znaky. K základním prvkům kompozice plastické výzdoby zvonů patří plas-
tické linky, které oddělují jednotlivé části zvonového korpusu. Vymezují nápisy na čepcích, krku i věncích, zvýrazňují příklop i pře-
chod k věnci. Obvykle mají tvar obloučkových linek, vyskytují se ale také linky v podobě stylizovaných provazců nebo perlovce. Mají 
nejrůznější průřez a velikost, jsou tenké, silné, ostré, ploché, vyžlabené, oblounové a lištové. Na nejstarších zvonech mají nepravidelný 
tvar, už v období gotiky bývají zdvojovány a později i ztrojovány. Složitější kompozice vytvořené z různě profilovaných a hustých plas-
tických linek obíhají od 17. století na přechodech k věncům. V průběhu vývoje postupně přibývalo také figurálních reliéfů, městských 
a obecních znaků, církevních a šlechtických erbů i otisků městských, církevních, obecních a osobních pečetí.

K vytváření plastické výzdoby zvonů, odlévaných buď ve stálých dílnách, nebo provizorně na místě zbudovaných hutích, užívali 
zvonaři dřevěné, kovové či terakotové negativní formy sloužící pro odlévání voskových písmen, ornamentů a různých reliéfů. Vedle 
negativních odlévacích forem, byla užívána také pozitivní dřevěná tvořítka, nejčastěji v podobě figurálních reliéfů.  Obecní, městské 
a církevní pečetě vznikaly přilepením voskových otisků originálních typářů, podobně se postupovalo při získávání voskových otisků 
reálných mincí a medailí. Nejjemnější reliéfy vznikaly pomocí otisků listů rostlin s výrazným žilkováním, nejčastěji lístků šalvěje, 
která byla významným ochranným symbolem. Viz její latinský název „salvia“. V menší míře jsou na zvonech doloženy také otisky 
jiných reálií, poutních odznaků, provazového cingula nebo druhotně využitých heraldických motivů.

K výměně typu písma i figurálních reliéfů docházelo u zvonařů v různém časovém rozmezí. Bylo to závislé na zemi jejich půvo-
du, školení i k vzhledem k náročnosti pořizování nových abeced a figurálních reliéfů, které nebylo nijak levné a řada zvonařů proto 
s  jejich výměnou příliš nespěchala. Tím lze vedle sklonu k  jistému druhu řemeslného konservativismu obecně vysvětlit obvyklé 
časové zpoždění v příklonu k novým druhům písma, které vznikalo vůči monumentálním nápisům na jiných druzích památek, na 
nichž byly texty malovány, ryty nebo vysekávány. Podobně tomu bylo i u figurálních reliéfů, které se mohou na řadě zvonů jevit jako 
slohově zpozdilé. Drahé formy, určené ke zhotovení voskových písmen, ornamentů i figurálních reliéfů, byly společně s formovacími 
šablonami mezi zvonaři pečlivě opatrovány, předávány dědicům nebo novým majitelům z řad tovaryšů, kteří vybavení dílen získávali 
většinou sňatkem s pozůstalou vdovou svého mistra, spíše zřídka pak koupí. Formy představovaly podstatnou součást inventáře zvo-
nařské dílny, o který se mnohdy vedly majetkové spory. Bylo tomu tak třeba u dědiců moravskotřebovského zvonaře a konváře Jana 
Benešovského. Syn Adam si přisvojil vybavení otcovy dílny, nákladně pořízené všem dětem, a učinil ho z části nepotřebným. Teprve 
když zemřel, byla provedena inventarizace jím zanechaného nářadí, které si pak mohli rozdělit jeho bratři Silvestr a Nathanael. Díky 
dlouhému používání forem je jimi vytvořená plastická výzdoba výborným prostředkem k autorské identifikaci neznačených zvonů, 
jejich dataci i zjištění vzájemných filiací mezi nimi.

V ojedinělých případech byla rozsáhlejší figurální výzdoba patrně vymodelována přímo na falešném zvonu místním sochařem, 
což je zřejmě případ rozměrných a mimořádně bohatě plasticky utvářených reliéfů na zvonech Olause Oberga, ulitých v roce 1732 
pro olomoucký jezuitský kostel Panny Marie Sněžné. Tradiční nápisy byly obvykle voleny samotnými zvonaři, ostatní vznikaly po-
dle předlohy na přání objednavatele. Poměrně složitý technologický postup vedl zvláště v ranějších obdobích, kdy řada mistrů byla 
negramotná, k četným chybám, krácení slov, přehazování a vypouštění písmen, jejich zrcadlovému převrácení i ke gramatickým 
omylům. Odpadnutí jednoho z písmen c v  letopočtu na zvonu v Odrách například vedlo dlouho k mylné domněnce, že se jedná  
o nejranější datované zvonařské dílo na severní Moravě a ve Slezsku.

Nejstarší zvony jsou také na Moravě a v české části Slezska autorsky převážně anonymní. Poprvé je jméno zvonaře v nápisové 
legendě uvedeno až roku 1393 na zvonu v kostele sv. Tomáše v Brně, který ulil nákladem moravského markraběte Jošta a jeho bratra 
Prokopa cizinec Johan z Eystettu činný ve Vídni. Z domácích zvonařů značil v Brně svá díla Hans „kupferschmied“, autor dvou zvonů 



32 33

v Pohořelicích a potom až roku 1509 v Jevíčku. Všechny tři tehdy užívané jazyky se vyskytují na rozměrném zvonu Šimona Haubi-
ce v Letovicích z roku 1528. U tří slezských historických zvonů je doložena azbuka. Byly ulity v Rusku ve druhé polovině 19. století  
a do svých stanovišť v Třinci a Bystřici nad Olší se zatoulaly v důsledku válečné rekvizice. Starší nápisy v polštině v tomto původně ně-
meckém regionu chybí.

Do roku 1500 bylo domácími zvonaři na Moravě a ve Slezsku ulito 84 dosud známých datovaných nebo autorsky určených zvo-
nů, u kterých je spolehlivě znám jazyk nápisové legendy. Na 66 z nich byla užita latina, třináctkrát čeština a jen třikrát němčina. 
Na zbývajících dvou zvonech obíhají nápisy kombinující latinu s  němčinou. V  16. století tvoří obdobný analyzovaný vzorek 239 
datovaných nebo autorsky určených zvonů. Z tohoto celkového počtu se na 105 zvonech vyskytuje čeština, na 91 zvonech latina a na  
17 němčina. Kombinace jazyků byla zjištěna dvacet šestkrát. Ještě v první polovině 16. století však dominuje, v souladu se všeobec-
ným epigrafickým vývojem, latina, kterou je psána nápisová legenda na 72 kampanologických památkách z uvedeného období. Ve 
druhé polovině století v nápisových legendách už plně převažuje čeština, kterou moravskoslezští zvonaři uplatnili na 64 zvonech, 
oproti už jen 16 zvonům s latinou. Výrazně vzrostl také počet jazykových kombinací, ze 7 na 21. Byl to následek obecného vývoje 
směřujícího k širšímu uplatnění národních jazyků, ovlivněných také vzrůstajícími překlady bible a dalších náboženských textů.

Na formulování obsáhlejších nápisových legend se kromě zvonařů většinou podíleli jednotliví objednavatelé. Z nich především míst-
ní katoličtí faráři, nekatoličtí kazatelé a představení evangelických sborů, řeholníci, zástupci obcí a měst, správci panství a zčásti i jejich 
majitelé. Některé z všeobecně užívaných formulací patřily přímo do rejstříku zvonařských dílen. U složitějších nápisů, zejména těch, 
které byly psány ve verších, bylo sestavování textových předloh k nápisům svěřováno učitelům. Podle zjištění uměleckého historika Ja-
kuba Pavla byl například autorem veršovaného nápisu na zvonu Kryštof v Rychnově nad Kněžnou humanistický rektor místní rychnov-
ské školy Tomáš Smíchaeus Turnovský, který zemřel nedlouho potom, co nápis sformuloval.72 Jiný veršovaný nápis na zvonu v Bzenci 
sestavil v roce 1613 místní farář Jan Hýl: CLASSICA CEV TERRENT HOSTES CRVX DEMONIS ACTVS / HOC OPVS EFECTVS EXCI-
TET OPTO PARES / J. HIL (Jako polnice děsí nepřítele a kříž úskoky ďáblovy, prosím, aby toto dílo mělo stejné účinky). Přibyslavský 
kaplan Antonín Boleslavský sestavil roku 1771 nápisy s chronogramy na tři zvony ulité mikulovským zvonařem Henckelmannem.

 Pro členění nápisů jsou na Moravě a ve Slezsku užívány různé dělící symboly a znaky. Jejich tvar i forma jsou u jednotlivých 
zvonařů většinou velmi individuální a patří k charakteristickým projevům osobitosti jejich užívané plastické výzdoby. Při autorské 
komparaci tvoří významný srovnávací znak. U gotických zvonů jsou nápisy děleny různě tvarovanými tečkami a křížky, svislými 
dělícími znaky ve tvaru přeškrtnutého obráceného písmene s, pěticípými hvězdami, medailony s reliéfem zvonu, městskými znaky  
a heraldickými figurami. Reliéfy zvonů jako dělícího znamení užívali na Moravě konváři Jan z Olomouce a Jiří z Brna. Pěticípá hvězda 
je zastoupena v díle brněnského zvonaře Hanse, z cizinců u Johana z Eystettu a také na dosud anonymním zvonu v Petrově.  Doložen 
je také symbol konvice, obvykle odkazující ke zvonařově konvářské profesi. Na pozdně gotických a renesančních zvonech je rejstřík 
dělících znaků rozšířen o další druhy hvězd a hvězdiček, různé typy rozet, routy, zvony, heraldické lilie i drobné figurální a orna-
mentální motivy, včetně různě tvarovaných teček. Na barokních, klasicistních zvonech nápisy často uvazuje symbol ukazující ruky. 
K tečkám mnohem častěji přibývají dvojtečky, v menší míře známé již ze starších zvonů. Znak v podobě pěticípé hvězdy dělí nápis 
gotickou majuskulí v roce 1393 v Brně a roku 1454 v Jakubově.

Častým obsahem nejstarších nápisů na Moravě a ve Slezsku je, podobně jako i v jiných okolních zemích, tradiční invokace O REX 
GLORIAE VENI CUM PACE (Ó králi slávy, přijdi k nám v pokoji). Oslovení Rex gloriae má zřejmě svůj původ ve Starém zákoně, 
v žalmu 24. V Evropě se tato formulace vyskytuje již od počátku 13. století. Nejstarší rakouský zvon v St. Martinu am Ybbsfeld s tímto 
nápisem je datován do roku 1200.73 Stejná legenda obíhá i na dvou nejstarších raně gotických moravských zvonech v Ostravě-Zábře-
hu a v Blansku, které vznikly buď na konci 13. nebo na počátku 14. století. Datovány jsou na zvonech v Pohořelicích (1413), Orlové 
(1435), Kobeřicích u Brna (1462) a Novém Malíně (1462). V mladší době bývá tato nejstarší modlitba doplňována jmény ihesus  
a maria, výčtem čtyř evangelistů a tří králů, jmény oblíbených světců a farních patronů nebo textem tabulky z Kristova kříže ihesus 
nazarenus rex iudeorum, či jeho zkrácenou verzí inri. Raně barokní zvon z roku 1628 ve Velké Polomi tuto tradiční formulaci aktua-
lizuje: O REX ◊ GLORIAE ◊ VENI CVM ◊ [PA]CE ◊ ET IMPLE ◊ CORDA ◊ HOMINVM ◊ CVM SONO ◊ SPIRITV ◊ SANCTI TVI / 
++++ HANNS ◊ KNAVFF ◊ IN ◊ TROPPAV ◊ GOSS ◊ MICH. (O králi slávy přijď v pokoji a naplň svým zvukem srdce lidí Duchem 
svatým, ulil mne v Opavě Hans Knauf). Tradiční označení jmen tří králů * C • M • B * vložil roku 1561 do nápisu v Tiché Jiří Solník 
z Valašského Meziříčí.

Nápis IOANNES LUCAS MARCUS MATHEUS je zmiňován už k roku 1162 na zvonu v Gilchingu v Horním Bavorsku, v Evropě je 
běžně používán od 13. do 19. století.74 Výčet jmen může mít různá pořadí. Ve spojení s dalšími tradičními formulacemi „o rex glorye 
veny cvm pace“ a „salve regyna mater mysercordye ora pr[o] e[o]“ se vyskytuje v roce 1413 na zvonu v Pohořelicích. Samostatně je 
výčet jmen evangelistů na Moravě poprvé zastoupen roku 1451 v Křižanovicích a roku 1452 ve Zhoři a také na nedatovaném zvonu 
Jana Herbsta v Náměšti na Hané, pocházejícím z druhé třetiny 15. století. 

Mezi zvonaři bylo oblíbeno mnoho dalších tradičních formulací, které se Evropou šířily prostřednictvím vzájemných styků zvo-
nařských dílen, zprostředkovaných vakantními mistry a vandrujícími tovaryši. Patřily k nim mariánské modlitby Ave Maria gracia 
plena dominus tecum benedictus, Hilf Gott Maria Berot, Regina coeli laetare, Ave regina coelorum mater regis angelorum, nebo 
Sancta maria mater gracia ora pro nobis. Frekventované, zvláště mezi luterány, bylo reformační motto Verbum domini manet in 
aeternum (Slovo Páně trvá na věky), které pochází z prvního listu apoštola Petra, verše 25. Další nápisy začínaly ustálenými formula-
cemi typu: In honorem..., Haec campana fusa..., Hoc opus per me...,  Hoc opus campana est fundita..., Hoc opvs factum ad laudem...., 

z roku 1413 v Pohořelicích a v Olomouci jen o něco později Jan a Jeroným Herbstovi. Až do první třetiny 16. století převažují v soula-
du s tehdejšími zvyklostmi pouze jména křestní, k nimž jsou od počátků renesance připojována příjmení. U řady zvonů je doloženo 
užívání monogramů, s čímž se na Moravě setkáváme od konce 16 století, například na zvonu Tomáše Gleixnera z Vilánce. Užívání 
zvonařských značek s  monogramy se velmi rozšířilo v  17. století, především pod vlivem putujících zvonařů lotrinských. Někteří 
z moravských i cizích zvonařů je užívali ještě v 19. století.

Zvony byly odlévány jednotlivě, nebo v celých sladěných souborech, pro jednotlivé kostely nebo celou farnost. U mnoha přeléva-
ných zvonů, z nichž mnohé byly slévány opakovaně nebo i vícekrát, byly na nové pláště přenášeny reliéfy pořízené z fragmentů pů-
vodní plastické výzdoby. Vedle figurálních reliéfů to obvykle byly erby původních fundátorů a citáty předchozích nápisových legend, 
často i s napodobením typu písma. Takové detailní přenášení starší plastické výzdoby bylo oblíbené zvláště v období historismu, 
od druhé třetiny 19. století. Tradičním nápisem VIVOS / VOCO MORTVOS / PLANGO FVLGVRA / FRANGO, komponovaným do 
vavřínového věnce i s původní formou písma, odkázal v roce 1822 k předchozímu zvonu v Lipovci například brněnský zvonař Karel 
Stecher.69 Zikmund Kerker přenesl roku 1731 z původního přelévaného bratrského renesančního zvonu v Rájci, ulitého roku 1574, 
erby jeho původních donátorů Bernarda Drnovského z Drnovic a jeho manželky Anny z Limberka.70 

3. 1. NÁPISY

Textové legendy se začínají pravidelněji objevovat až na pozdně románských a raně gotických zvonech. V Evropě se vyskytují 
ojediněle už v 9. století. Jsou psány latinsky a omezují se na jednořádkové nápisy majuskulí, obíhající na čepcích. Pokud byl text pro 
jeden řádek příliš obsáhlý, byla krácena některá slova, nebo jeho závěr vynechán. Ranným příkladem je nápis gotickou majuskulí 
AVE MARIA GRACIA na zvonu ve Svébohově na Šumpersku. Později pokračovaly konce jednořádkových nápisů na příklopu, nebo 
pod řádkem. První dvouřádkový nápis na Moravě a Slezsku obíhá na zvonu v kostele sv. Tomáše v Brně, ulitém roku 1393. Tento 
zvon se však svou hmotností i cizím autorstvím vymyká tehdejším běžným zvyklostem. Vývoj písma na zvonech je proti běžným 
zvyklostem monumentálního písma mírně opožděn. V nejstarších nápisech se v Evropě užívalo unciálních forem písma, ty se však 
na Moravě nedochovaly. Jen minimum zvonů můžeme předběžně zařadit do druhé poloviny 13. a první poloviny 14. století, s písmem 
smíšeným. Od poloviny 14. století v nápisech již převládá gotická majuskule. V 15. století byla vystřídána gotickou minuskulou, která 
se místy udržela ještě v první polovině 16. století. Do některých minuskulních nápisů jsou vkládána majuskulní písmena.

Počátek renesance v první třetině 16. století je v plastické výzdobě zvonů spojen, kromě aplikace nových figurálních a ornamen-
tálních forem, také se změnou písma. Doznívá užívání gotické minuskuly a postupně se prosazuje nový typ písma, humanistická 
kapitála. V její rané formě se vyskytují nezvyklé typy písmen. Patří k nim například zrcadlově převrácené písmeno N, Z a S, písmena  
A a Z se zdůrazněným středním břevnem, zvláštní typ písmene E, které se podobá zrcadlově převrácenému číslu 3, tak zvané epsilon 
E, nebo zvlášť zvýrazněné patky. Některé užívané abecedy jsou odvozeny z tiskem šířeného písma, především antikvy, která význam-
ně ovlivnila řadu pozdně renesančních a raně barokních zvonařů, včetně zvonařů lotrinských. Fraktura, typická pro druhou polovinu 
16. století, se na Moravě obvykle vyskytuje málo, více u importovaných zvonů, ulitých českými zvonaři. V období baroka a 19. století 
převažují obvyklá kapitální písma, v období historizmu variovaná dobovými reminiscencemi. Ranou humanistickou kapitálu vý-
hradně užíval například zvonař Václav z Hranic, doložený v letech 1539–1557. 

Po prvotním rytí nápisů do formy a individuálním zhotovováním jednotlivých písmen na falešném zvonu se v odobí gotikyvelmi 
rychle rozšířilo sestavování nápisů, včetně dělících znaků, z voskových písmen, odlitých z dřevěných, kovových či sádrových matric. 
K masovému rozšíření tohoto způsobu aplikace písma zřejmě pozitivně přispěl i vliv technologie knihtisku. Tímto novým způsobem 
vzniklé nápisy byly mnohem lépe čitelné, výtvarně působivější a plasticky vyrovnanější. U některých méně pečlivých zvonařů zůstal 
vosk při hranici písmen neořezán. V nápisech se to projevilo charakteristickým čtvercovým orámováním jednotlivých liter.  

Unciální formy majuskulního písma se vyskytují na nejstarším moravském zvonu v Ostravě-Zábřehu. Nejstarší gotická majuskule 
obíhá na zvonu Johana z Eystettu z roku 1393 v kostele sv. Tomáše v Brně. Gotická minuskule je doložena už roku 1370 v Našiměři-
cích, další roku 1413 v Pohořelicích.  Z jazyků převládá u nejstarších zvonů latina, která je silně frekventovaná také v období baroka. 
Oba další jazyky, němčina a čeština se začínají častěji používat až od druhé třetiny 15. století, v závislosti na jazykové oblasti i postave-
ní objednavatelů a původu zvonaře. Od první třetiny 15. století je doloženo užívání jazykových kombinací. Vyskytuje se ojediněle už 
roku 1413 v nápisech brněnského zvonaře Hanse kupferschmieda v Pohořelicích, v nichž se do latiny mísí německá slova. U menšího 
zvonu slovo „hylf “, u většího text autorského označení „hons chvper schmyd von bryn“. Německou nápisovou legendu užil ve druhé 
třetině 15. století na importovaném zvonu ve Vendryni krakovský zvonař Johan Freudenthal (? – asi 1460): got hilf uns aus aller not 
amen o konig der ere komt frede maria rosem. Mezi nejstarší datované doklady německých textů patří také majuskulní nápis YN 
TEM NAMEN GOTS VNT MARIA IVNKT FRAVN VNT SANT JAKOB (Ve jménu Boha a Panny Marie a Svatého Jakuba) z roku 1454 
na zvonu v Jakubově u Moravských Budějovic.71 Další německý nápis se vyskytuje až roku 1479 v Křoví.

České nápisy se na Moravě objevují ještě později a zprvu souvisí s českými importy. Jedním raných dokladů je zvon v Dubicku, 
ulitý roku 1476 Petrem z Mýta (? – po roce 1487). Starší české nápisy byly zjištěny také v Mostišti (1482), Újezdu u Tišnova (1483), 
Plaveči (1487), Jassenici (1488), Újezdu u Černé Hory (1490), Dolní Loučce (1491), Račicích (1491), Březníku (1491),   Rozstání 
(1492), Osové Bítýšce (1492), Heřmanově (1493) a ve Velké Bystřici (1499). Kombinace dvou jazyků je poprvé doložena v roce 1413 

69 Lipka, F.: Soupis zvonů na Boskovsku II, s. 180.
70 Tamtéž, s. 178.
71 http://www.jakubov.cz/turisticke-informace, 1. 8. 2012. 

72 Zrůbek, R.: Moravskotřebovský zvonař Jan Benešovský, Vlastivědný věstník moravský, 1990, s. 60, poznámka 14.
73 Walter, K.: Glockenkunde, Regensburg-Rom 1913, s. 162.
74 Walter, K.: Glockenkunde, s. 160 a poznámka 2 s. 161–162.
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HAT MICH GEGOSEN 1552.(Zpívat a hrát mužům v jejich srdcích a říci díky za všechny časy ve jménu Boha Otce, našeho pána Ježíše 
Krista a být mu navždy podřízen. K jejich chvále v ohni odlil Franz Ilenfeld v roce 1552).

Spolu s náboženskými texty se na renesančních a barokních zvonech objevují jména majitelů panství, purkmistrů, členů měst-
ských a obecních rad, biskupů, členů kapitul, děkanů a farářů, pastorů a správců církevních sborů, kostelních hospodářů, nebo před-
stavitelů řeholních domů a klášterů a měšťanů. Obsáhlý výčet jmen dvanácti jesenických měšťanů pokrýval ve dvou sloupcích plášť 
požárního zvonu z roku 1718 na místní radnici. Někdy byla jména osob nahrazena monogramy. Dokladem obsáhlejšího souboru 
monogramů je barokní zvon s ochrannou funkcí, opatřený pozoruhodným nápisem. Byl pořízen roku 1744 olomouckým klášterem 
bernardinů: IESVS MARIA ANNA S. F. A. B. P. B. C. C. B. F. C. M. L. O. P. N. // IN CON[CEP]TIONE TUA VIRGO IM[MA]CULATA 
FUISTI ORA CON[SERVA] TU URBE / POPULOQUE OLOMUCENO P[ROTECTO]REM CIUIS CIVIUM PEPERISTI A[NNO] 1744 
// OLAUS OBERG (Ježíši, Marie Anno, S. F. A. B. P. B. C. C. B. F. C. M. L. O. P. N. / Panno, byla jsi v početí neposkvrněná, pros o ochra-
nu a záchranu města a olomouckého lidu. Byl jsi vytvořen jako ochránce roku 1744 / [Zhotovil] Olaus Oberg). 

Na zvonu vídeňského kovolijce Johana z Eystettu v brněnském kostele sv. Tomáše jsou připomínána tehdy vládnoucí moravská 
markrabata Jošt Lucemburský (1375–1411) a Prokop Lucemburský (1375–1405).  Mnozí z těch, kteří byli nápisy zmiňováni, pat-
řili k významným donátorům, z jejichž štědrých peněžních darů byly zvony pořizovány. Výjimečně byla v nápisech uvedena i výše 
poskytnutých finančních prostředků. Dokladem je zčásti nečitelný nápis z roku 1557, obíhající na zvonu uničovského zvonaře Jana 
Plebána ve Štarnově: * BARBORA * RUCZKOWA * A LIDA DCZERA * GEGI * Z W[ACZLA]WA * RVDCZKI * ZE SSTEMBERKA 
* PORUCZILA * NA / ZWON * NOWI * DO SSTARNOWA * SSEDESATE * ZLATICH * MISTR * JAN PLEBAN * KONWARZ * 
Z VNICZOVA. Dalším příkladem byl zvon v Olomouci-Nových Sadech: IN HONOREM S[ANCTAE] CRUCIS GESTIFTET VON DER 
SUSANNA SAGELMEIER BÜRGERIN IN OLMÜTZ GEGOSSEN WOLFGANG STRAUB IN OLMÜTZ 1833 (Ke cti sv. Kříže, nákla-
dem olomoucké měšťanky Zuzany Sagelmaierové, ulil Volfgang Straub v roce 1833 v Olomouci).77 Tři malé zvony dal svým nákladem 
pořídit v letech 1755 a 1757 olomoucký měšťan a pekař František Schmidl, všechny posvěcené křestnímu patronovi.78 V 19. a 20. 
století počet nápisů s odkazy na zbožné finanční dary vzrůstá a vedle jednotlivců se v nich často připomínají také dary společné.

Na votivní dar zbožného bratrstva odkazuje nápis z roku 1780 ve znojemském klášteře dominikánů: HOCCE DEVOTA PHALANX XE-
NION TIBI MITTIT / DISCIPVLI SVO DANT PIA VOTA DVCI / GOS IOHANN GEORG SCHEICHEL IN ZNAYM ANNO D[OMINI] 1780 
/ A FVLGVRE ET TEMPESTATE LIBERA NOS DIVINE SALVATOR IESV CHRISTE (Tento dar ti věnuje oddaná družina. Ctitelé dávají 
zbožný dar svému vůdci. Ulil Jan Jiří Scheichel ve Znojmě léta Páně 1780. Božský Spasiteli Ježíši Kriste ochraňuj nás před hromy a blesky). 

Výčet jmen bývá na některých zvonech doplněn poznámkami o dobových historických událostech a dějích. V Klášterci na Šum-
persku obíhá nápis na barokním zvonu v následujícím znění: ANNO 1656 * ME * RESONANTE PIA BENEDICTA E[(ST] VIRGO 
MARIA * // * CAPITANEO G[E]N[E]RO[SO] * D[OMI]N[O] * / VALENTINO GABRIEL / AB ENGELSTEIN //  PAROCHO M[A]
G[IST]RO * / FRANCISCO KARBA / MORAVO ZVITAVIENSI // * [N]OVO CASIMIRVS REX POLONIAE REGNO TANTO PVLSVS 
* A * SVECIS VNO ANNO *. (Roku 1656. Mnou, zbožně znějícím, chválena je Panna Marie. Hejtman, urozený pán Valentin Gabriel 
z Engelsteinu. Farář, magistr František Karaba ze Svitav na Moravě. Když byl polský král Kazimír v jediném roce vyhnán Švédy z ce-
lého nového království). Je zajímavé, že jméno zámeckého hejtmana Valentina Gabriela obsahuje rovněž nápis z roku 1637 na zvonu 
v Podlesí. Na tomto díle, které pochází od Hanse Knaufa, je uveden ještě bez svého predikátu, který obdržel až roku 1646. Téhož roku 
byl uveden také na zvonu v Rudě nad Moravou, který dal pro změnu ulít u Jiřího Zwergera v Olomouci.79

První výročí vítězné zářijové bitvy s Turky roku 1683, která ukončila sílící expanzi Osmanské říše do Evropy, připomíná Reimerův 
zvon z roku 1684 v Nezamyslicích ve dvou nápisových zrcadlech: KE CZTI A SLAWIE SWATE TROGICZE / KU POCHWALE NEPO-
SKWRNIENE RO / DICZKY BOZI A SWATEHO IOSEPHA VLY / TY GEST TENTO ZWON PRO CHRAM PA / NIE NEZAMYSLICKY 
LETHA 1684 // PRWNI ROK PO SLAWNEM S POMOCY / KRALE POLSKEH[O] WYSWOBOZENI MIE / STA WIDNIE OD TUREC-
KEHO DWAUMIE / SYCZNEHO OBLEZIENI.

Vedle nápisů na čepcích a věncích se už od renesance začíná hojněji užívat také volných a orámovaných nápisových zrcadel, místy 
obsahujících autorská značení.  Specifický charakter mají v tomto období nápisy na zvonech nekatolíků. Zdůrazněn je v nich přede-
vším Ježíš Kristus a Bůh Otec, často jsou tvořeny citáty žalmů i jiných biblických textů, obvykle i s příslušnými odkazy.  Jsou většinou 
provázeny záměrně strohou plastickou výzdobou, a bývají realizovány v obou národních jazycích. Jejich úspornost v obsahu i rozsahu 
textu je četnější na konci renesance, v období manýrismu. Bezplatné zvonění všem zemřelým bez ohledu na jejich postavení připo-
míná dodnes mírně zvonařem zkomolený nápis na raně renesančním zvonu z roku 1528 v Letovicích: SWOLENI SIE STALO WSSY 
OBCZE MIESTECZKA / LETOWITZ ABY ZIADNY KNIEZ NEBRAL OD / TOHO ZWONV POKVD GEHO STAWA WTEN WZON 
ABY KAZDEMV BYLO ZWONIENO CHVDEMV Y / BOHATEMV.80

Vzácněji se v nápisech renesančních zvonů vyskytují některé profánní regionální informace, jako je tomu například na zvonu v Malé 
Morávce, který v roce 1614 připomíná existenci zdejšího velkého horního díla a čtyř železných hamrů: KLEIN / MOHR EINE KLEINE 
/ DORFSCHAFT DARINNENES GROSS BERGWERK VND / VIER EISENHAMMER HAT / MICH VMB DAS GELD / GELESET HAT. 
(Mala Morav, malá obec, která má velký sůl a čtyři kovárny, na mě vybrala peníze).

Na barokních, klasicistních i mladších zvonech přibývají legendy, v  nichž se vedle rozšířeného rejstříku tradičních formulací 
objevují nové obsáhlejší texty. Kromě tradičních mariánských a světeckých invokací obsahují také údaje o významných zemských  

In honorem sancti..., Per magistrum..., In der ehre Gottes des almechtigen..., En ego campana, tento zvon gest slyt..., Gloria in Deo 
exelsis..., Ad laus et gloria..., In honorem  sancte..., Ke cti a chwale..., a jejich variantami. Mnoho gotických i mladších nápisů je uvo-
zeno vročením Anno Domini, či Leta Boziho. 

Poměrně vzácně se na Moravě a ve Slezsku vyskytují provedením většinou neurovnané enigmatické nápisy, o kterých se soudí, že 
byly na čepce zvonů aplikovány negramotnými zvonaři, bez znalosti čtení a psaní gotického písma.75  Doloženy jsou v Kružberku nebo 
Velešovicích. Starou tradici má zvláště ve Slezsku oblíbený německý nápis HILF GOT MARIA BEROT (Bože pomoz, Marie poraď), 
který podle německého kampanologa Waltera obíhal už na zvonu ve Wilthenu v Sasku z roku 1212.76 Stejný nápis gotickou majuskulí 
je doložen také na čepci nedatovaného gotického zvonu v Hladkých Životicích a je znám i ve verzích ovlivněných místním slezským 
dialektem. Na gotickém zvonu ve Znojmě z roku 1442 je poprvé doložena připomínka tradiční hlásné funkce zvonů: en ego campana 
nunquam pronuntio vana ignem vel festum bellvm vel funvs honestum (Hle já jsem zvon, jenž nikdy klamně neohlašuje požár, svátek, 
válku, nebo slavný pohřeb). Často se na zvonech vyskytuje magický Titulus Crucis, nebo také Titulus Triumfalis a to v jeho plné i ve 
zkrácené formě: I[ESUS] N[AZARENUS] R[EX] I[UDEORUM]. Někdy bývá vázán na reliéf Ukřižovaného Krista, nebo Malé Kalvárie.

Ve Stařechovicích vznikla roku 1483 latinská nápisová legenda spojením sedmé strofy mariánské písně Dies iam laetitiae ze  
13. století a ambroziánského hymnu Maria mater gratiae: [o] maria virgo virginum deposce nobis omnium remissionem crimi-
num tuum placando filium maria mater gratiae mater misecordie tu nos ab hoste protege et hora mortis suscipe. (Marie, Panno 
panen, vypros nám usmířením tvého syna odpuštění všech hříchů. Marie matko milosti, matko milosrdenství, chraň nás před 
nepřáteli a ujmi se nás v hodině smrti).

Na renesančních zvonech jsou velmi frekventované různé novozákonní latinské, české i německé biblické citáty, které mívají im-
perativní a moralizující obsah. Na zvonu v Hrabyni z roku 1581, ulitém opavským Albrechtem Steinerem, je to nápis P[O]ENITENTI-
AM AGITE ET A[D]PROPINQVABIT VOBIS REGNVM C[A]ELO[RUM] MAT 4. (Čiňte pokání a přiblíží se Vám království nebeské, 
Matouš 4). Na jiném zvonu tohoto zvonaře z roku 1585 v Drahotuších je citován evangelista Jan: IA SEM CESTA PRAWDA A ZIWOT 
ZADNY NEPRICHAZI K OTCY GEDYNE SKRZE MNE IO[AN] 14. V německé verzi se tento citát vyskytuje na zvonu Hanse Knaufa 
z roku 1637 v Podlesí: ICH º BIN º DER º WEG º VND º DIE º WAHRHEIT º VND º DAS º LEBEN º NI[E] MAND º KOMPT º ZVM º 
VATTER º ALS º DVRCH  MICH º/ º IOAN 14. 

Z kombinace duchovní písně a citátu z 10. kapitoly Matoušova evangelia se skládá nápisová legenda na zvonu Jana Benešovského z roku 
1599 v Lesnici: + BVDIZ WZACTNA MODLITBA MA PRZED PANEM MYM W BO / + HV GSEM POTIESSENIM OBDARZEN CHWALV 
GEMV WZDAM / KDOZ MNE WYZNA PRZED LIDMY WYZNAM Y YA GEY PRZED OTCEM MYM KTERYZ W NEBESICH GEST.  
V Hodslavicích obíhá na čepci dvouřádkový citát z Lukášova evangelia, kapitoly 2, verše14. ERRE  ◊ SEY ◊ GOT ◊ IN DER ◊ H[O]EHE ◊ 
VND ◊ FRI[E]DE[N] ◊ AVF ◊ ERDEN ◊ VND ◊ DEN ◊ MENSCHEN ◊  EIN ◊ WOL ◊ GE ◊  FALLEN * 1 ◊ 6 ◊ 15 H[ANS] ◊ S[TURM] 
(Sláva na výsostech bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení). V Mostišti, na zvonu ulitém v roce 1589 Šimonem Vošou, 
nápis odkazuje k novozákonnímu citátu z Janova evangelia: [G]AN: AY BERANEK BOZI KTERI SNYMA HRZYCHI SWIETA SMILU[G] SE.

Řada nápisových legend zdůrazňuje tradiční výzvu k účasti na společné modlitbě. Roku 1585 byl rýmovaný text s tímto obsahem 
aplikován na zvon v Drahotuších, který ulil zvonař Albrecht Steiner: KDOZ KOLI VSLISSY MVG HLAS / RANNI NEBO WECERNI 
CAS / KTERYMZ SE NAWIESTI DA / WA ZIE ZWLASSTNI CHW[I]/ LKA NASTAWA K SLOWA / BOZIHO SLYSSENI NEBVD / 
NEDBALY A LENI[WY] ALE S / NAZ SE HOTOW BITY / K SLVZBIE BOZY / RICHLE GITI. Německou verzi použil v roce 1603 ve 
Velkých Losinách olomoucký zvonař Zachariáš Milner: ICH + BIN + EIN[E] + RVFFERIN ZV + DER + BREDIG + VND + ZV + 
GOTTES + WORT + WELCHES + DAREIN + LAVTET + AN + MA + / NCHEM + ORT + ALLHIE + AVF + ERDEN + ALLEN + 
MENSCHEN + DIE + DA + WOLLEN + SELIG + WERDEN + ANNO 1603 +. (Svolávám ke kázání a k Slovu Božímu, které jasně zní 
na různých místech zde na tomto světě, všem lidem, kteří chtějí být spaseni). 

Stejnou nápisovou legendou, rozšířenou o latinský text, zdůrazňuje svolávací funkci luterský zvon v Zátoru: SACRA § PRAECES § 
TURBAS § INCENDIA § FVNERA § POMPAS § INDICO § CVM POPVLOS § AERE § SONANTE § VOCO / FRIEDRICH § HANRICH 
§ DIES[ER] § ZEIT § ERB § SCHOLZ § ADAM § BERNHARDT § (Ohlašuji mše, modlitby, nepokoje, požáry, pohřby, slavnosti. Svým 
zvučným hlasem volám lid. / Fridrich Hanrich, v tom čase dědičný fojt. Adam Bernhardt 1597. // ICH § BIN § EINE § RVFFERIN § 
ZV § DER § BREDIG § VND § GOTTES § WORT § WELCHES § DA § REIN § LAVT § AN § MANCHEM § ORDT § ALLHIE § AVF 
§ DIESER § ERDEN § ALLEN § MENSCHEN § DIE § DAS § WOLLEN § SEILIG § WERDEN. 

Ke každodenním pokorným modlitbám nabádá zvon v Branticích z roku 1635: * OH CHRISTEN MENSCH VAN DV HORET 
MEIN GLOCKENKLANG RVF ZV GOTT SAGE IM LOB PREIS VND DANCK / * GOTT WIRT DICH ERHOREN IN ANGST VND 
NOT ERETEN VND BEWAREN VOR DEM EWIGEN TOHT  (Ó křesťane, když uslyšíš mé vyzvánění, zvolej k Bohu, chval ho, osla-
vuj ho a děkuj mu. Bůh tě vyslyší, pomůže ve strachu i v bídě a uchrání tě od věčné smrti). Ze starozákonních textů jsou nejčastěji 
využívány citáty žalmů. K oblíbeným formulacím patří rovněž krátké, tak zvané střelné, modlitby: Mater, refugium peccatorum, ora 
pro nobis. (Matko [Boží], útočiště hříšníků, pros za nás). K lapidárněji formulovaným textům patří i nápis na zvonu z roku 1841 od 
jihlavského zvonaře Josefa Hilzera v Bystřici pod Pernštejnem: Ať se sláwa Boží, zwukem twým wždy množí. 

Osobitý nápis obíhá na zvonu v Červené Lhotě na Třebíčsku, který ulil v roce 1552, původně pro zaniklý olomoucký kostel sv. Bla-
žeje, František Ilenfeld. Od sv. Blažeje se v roce 1787 nejprve dostal do poutního kostelela sv. Anny ve Staré Vodě, odtud byl za druhé 
světové války rekvírován a po jejím skončení přidělen do Červené Lhoty. Nápisy na něm zní: SINGET UND SPILET DEM HERN IN 
EWREM HETRZEN UND SAGT DANCK ALEZEIT FUR ALES GOT DEM VATER IN DEM NAMEN UNSERS HERN JESU KRISTI 
UND SAIT UNDEREINANDER UNTERTAN. ZU LOM PIN ICH DURCH DAS FAYER GEFLOSEN MASTER FRONCZ ILENFELD 

75 Enygmatický nápis na čepci i na krku byl aplikován například na zvonu v Bohuňově. Lipka, F.: Zvony na Boskovsku I, s. 25.
76 Walter, K.: Glockenkunde, s. 168.

77 Mlčák, L. – Mlčáková, K.: Nápisy na zaniklých olomouckých zvonech, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 280, 2000, s. 64.
78 Mlčák, L.: Olomoucký pekař František Schmidl a jeho fundace zvonů na střední Moravě, Výroční zpráva Okresního archivu v Olomouci za rok 1986, Olomouc 

1987, s. 192–197.
79 Pozůstalost dr. Jana Nevěřila, výkaz zvonů z 25. 5. 1917.
80 John, F.: Od gotiky k renesanci, Zvony rodu Haubiců ve Velkých Opatovicích, Jevíčku a Letovicích, Sborník muzea Blansko, 2010, s. 9.
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Zajímavý rýmovaný nápis byl vložen na krk jednoho ze dvou anonymních zvonů, shodně ulitých roku 1686 do farního kostela 
v Buchlovicích: KDYZ BYL LITY ZWON TEN / KRZESTIANE WIHNALI / Z BVDINA TVRKA WEN / DIE ◦ 2 ◦ SEP-
TEMBRIS. Na velkém nedochovaném zvonu z roku 1763 v Ivančicích, který byl dílem Valeria Oblettera, se vyskytovalo 
následující čtyřverší: MEIN VATER WAR DES KÜNSTLERS WITZ / MEIN MUTTER IST DIE FEUERS HITZ /  MEIN 
KÖRPER AUS METAL GEMACHT / MIT IESUS MARIA JOSEPHS RAHM ZUR TAUF . V dobovém překladu faráře 
Tomáše Procházky tyto verše zní: „Otcem mým vtip umělcův se znamená, / Mateří mou byla výheň plamenná; / Tělo moje z kovů 
zhotoveno jest, / Jméno Ježíš, Maria, Josef dal mi křest“.87

Mezi často užívané barokní slovní obraty patří formulace In honorem…, nebo Ora (Orate) pro nobis…, s následným vložením 
jmen světců, kteří bývají na zvonu často zobrazeni na připojených figurálních reliéfech. Nechybí ani výčet jmen Tří králů, na Moravě 
ale spíše vzácnější.88 U autorských označení, která jsou obvykle u jednotlivých zvonařů ustálena, převládají nápisy MICH HAT GE-
GOSSEN, nebo signatury se slovy FUSA (REFUSA), FUDIT , PER, doplněná plným jménem zvonaře, místem jeho působiště a rokem 
odlití. Tradiční rýmovaný nápis VIVOS VOCO MORTUOS PLANGO (Živé volám, mrtvé oplakávám) varioval roku 1774 Wolfgang 
Straub na zvonu ve Slušovicích do podoby VIVOS VOCO DEFVNCTOS DEPLORO TEMPESTAS DISPELLO (Živé volám, mrtvé 
oplakávám, bouři zaháním). Vratislavský zvonař Johann Sebastian Gerstner aplikoval v roce 1755 na zvon v kostele sv. Kříže v Ja-
vorníku německou variantu: ICH RVFFE / DIE LEBENDIGEN ZVR BVSSE / UND DIE TODTEN / ZVR RVHE (Živé volám k pokání, 
mrtvé k pokoji). Zvonařská firma „Adalbert Hiller, vdova a syn“ použila ještě roku 1909 na zvonu ve Stašově formulaci VIVOS VOCO 
MORTUOS PLANGO FULGURA FRANGO (Živé volám, mrtvé oplakávám, blesky lámu). Výjimečné je uvedení latinských názvů 
světových stran na příklopu zvonu vratislavského zvonaře Jana Jakuba Krumpfferta roku 1728 v Dolním Domášově. Nápisy ORIENS 
/ SEPTENTRIO / OCCIDENS / MERIDIES jsou rozmístěny tak, aby při správném zavěšení odpovídaly skutečné orientaci světových 
stran.

K enigmatickým nápisům, které se na Moravě vyskytovaly jen vzácně, patřila specifická aplikace abecedy na nedatovaném zvonu 
ve filiálním kostele ve Velešovicích na Vyškovsku. Podle farního inventáře zvon, o dolním průměru 66 cm a hmotnosti 180 kg, po-
cházel z roku 1609. Na jeho krku obíhal nápis: ABCD F hI + ABCDEFGHIKL Ώ MNOPQRST WXYZ.89 Není vyloučeno, že některé 
z těchto aplikací mohou souviset s tzv. symbolickými a moralizujícími abecedami. V 16. století se písmo stalo také symbolem Slova, 
moudrosti a umění. U francouzského rytce Theodora de Bry v Neiw Kunstliche Alfabet z roku 1595 je například ke každému z pís-
men připojena jedna biblická postava.90 Jiný typ enigmatického nápisu, složeného ze sedmnácti patrně náhodně vybraných písmen 
gotické minuskuly, se vyskytuje na zvonu z počátku 16. století v Lačnově na Svitavsku. Písmena m v d b a v v u g b g b u a b v i, s 
velkými mezerami mezi sebou, jsou pravidelně rozmístěna po celém obvodu čepce. Jejich význam je nejasný, zdá se, že mají snad jen 
dekorativní funkci.91

 Obsahově zajímavé nápisy obíhaly i na hodinových cimbálech. Hodinová zvonění tvořily obvykle dva zvony. Velký sloužil k odbí-
jení celých hodin, malý k odbíjení jejich čtvrtí. Soubory těchto zvonů, které byly vyrobeny společně stejnou dílnou, se dochovaly spíše 
vzácněji. Zachovaly se třeba na opavské radniční hlásce od Hanse Sturma z roku 1614, v Nákle z roku 1737, v Krnově, ulité roku 1780 
Františkem Stankem, a ve Starovicích na Břeclavsku, zhotovené v roce 1917 Oktávem Winterem. Kromě tradičních závěsných korun, 
tvořených šesti, nebo také čtyřmi nebo vzácně i dvěma uchy, jsou cimbály bez koruny zavěšovány pomocí středních šroubů na různě 
tvarované čepy s průvlakem. Na rozdíl od klasických zvonů nejsou rozeznívány srdcem, ale údery kladívek. Ve starších dobách mají 
tvar zvonů, které jsou na krcích výškově redukovány. Odlévány jsou ze zvonoviny. V mladších dobách mají rovněž miskovité tvary  
a jsou vyráběny také z lité oceli. Tento typ postupně úplně převzal funkci signálních zvonů.

Na velkém radničním cimbálu z roku 1501 v Olomouci obíhá nápis en ego campana nvnqv[a]m pronvncio vana ignem vel festvm 
bellvm avt f[u]nvs honestvm a[m]en in honore s[ancti] francisci (Hle já jsem zvon, který nikdy neoznamuje nadarmo oheň nebo 
svátek, válku nebo počestný pohřeb, amen, ke cti sv. Františka).92 Nedochovaný velký cimbál z roku 1670, původně zavěšený ve věži 
salmovského zámku v Tovačově, připomínal svým nápisem lidskou pomíjivost: FINITUS PERIT ET FUGIT IRREVOCABILI HORA 
TRANSIT PRAECIPITI SIC TUA VITA PEDE (Čas utíká v prchavém okamžiku a umírá. Tak sražen na kolena pomíjí i tvůj 
život).93 Obdobnou sentenci obsahoval text na cimbálu z hradu Lukova, ulitý v roce 1581 Jiřím Hechpergerem: SUNT ET ERUNT 
HORAE CURSU PASSUQUE MEANTES UNA EX TOT VENIET QUAE TIBI DIICIT UT EAS (Některé hodiny uběhnou rychle, jiné 
míjí pomalu, z nich všech však přijde jedna, jež ti určí, abys odešel).94 

Časté jsou i na tomto typu kampanologických památek biblické citáty. Na čepci velkého renesančního cimbálu ostravské radnice 
obíhá verš ze Šalamounova přísloví: BENEDICTIO DOMINI DIVITES FACIT IDQVE SINE MO[L]ESTIA MDXCVIII CT (Hospodino-
vo požehnání obohacuje a je bez trápení).95 K žalmu 76. odkazuje nápis na hodinovém cimbálu z roku 1841 v Mohelnici: VOCE MEA 

i regionálních historických událostech, válkách i míru, požárech, morových epidemiích, fundátorech a farních patronech. Obsahově 
spíše strohými nápisy bývají z důvodu své malé hmotnosti opatřovány umíráčky, tvořené obvykle jen invokacemi k patronům umí-
rání či dobré smrti. U obšírnějších verzí nechybí ani biblické citáty, jakým byl text z Janova zjevení Blahoslavení mrtví, kteří v pánu 
umírají, neboť jejich skutky jdou s nimi, který použil na svém nedochovaném zvonu v Bystřici nad Pernštejnem v roce 1841 jihlavský 
zvonař Josef Hilzer. Poměrně strohé bývají rovněž legendy na spíše menších sanktusnících, jejichž nápisy nezřídka zdůrazňují jejich 
specifickou funkci. Jedním z nich je zvon z farního kostela sv. Kříže v Prostějově, dnes zavěšený v prostějovském kostele sv. Jana Ne-
pomuckého. Jeho nápis obsahuje tzv. Trishaigon užívaný ve východní ortodoxní liturgii: SANCTE DEUS SANCTE FORTIS ET SANC-
TE IMMORTALIS MISERERE NOBIS A[NNO] 1765 (Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. Roku 1765).81 

Poměrně často nápisy informují o dramatických událostech, které vedly k zániku mnoha zvonů, nejčastěji požárem nebo puknutím, a o je- 
jich následném přelití. Štěpán Mollot  na nedochovaném uničovském zvonu, v roce 1789 opětovně zničeném požárem, uvedl: PIETATI ET 
POSTERITATI HOC TIBI O REX GLORIAE S.[ENATVS] P.[OPVLVS] Q.[VE]. VNICZOVIENSIS IN NOVAE PACIS AVSPICIVM FIDELI-
TER ET AETERNVM DEFERT MONUMENTVM D.[EO] O.[PTIMO] M.[AXIMO] HONORIQUE DIVORVM ANDRAE ET WENCESLAI 
IN NOMINE TVO SPEREMVS INSVRGENTES IN NOBIS – POSTERITAS HOC SCIRE TE VOLVI ET QVISQVIS HAEC LEGES QVOD 
CAMPANAE HA[E]C CVM IGNE ET BELLO LAPSAE ATTRITAEQUE PVLSANT AEDEM IN MELIORES PVLCHRIORESQVE FORMAS 
VT VIDES INDVSTRIA ET LABORE MAXIMO REDDACTAE INNOVATAEQVE FVERVNT A.[NNO] M. D. C. L. CALENDAS NOVEM-
BRIS. STEPHANNVS MOLATH LOTHARINGVS HOC OPVS FECIT A[NN]O 1650. (Na počest nového míru a na věčnou památku ze 
zbožnosti a pro budoucí pokolení oddaně věnuje toto dílo Tobě, ó králi slávy, rada a lid města Uničova. Nejlepšímu a největšímu Bohu a ke cti 
svatých Ondřeje a Václava; v Tvém jméně Bože doufáme ve Vaše přímluvy. Chceme, aby to věděla i budoucí pokolení a kdokoliv bys toto četl, 
že tyto zvony, třebaže se za války při požáru zřítily a rozbily, znovu odbíjejí v chrámu, jak můžeš vidět, v lepší a krásnější podobě; S velkou pílí 
a úsilím opravené a obnovené 1. listopadu 1650.  Štěpán Mollot z Lotrinska zhotovil toto dílo v roce 1650).

O rok později Mollot užil obdobný text také na velkém zvonu v Mohelnici, který shodou okolností v roce 1641 opět zničil další 
požár: Nápis v překladu zněl: Roku 1651, v prvním roce po uzavřeném, podepsaném a skutečně dosaženém míru, smluveném mezi 
římským císařem Ferdinandem III. a švédskou korunou, spojenou s Francií, byl jsem znovu ulit z kovu, zbylého z předchozích zvonů, 
po tom co zhoubné plameny 17. června 1642 zničily toto město. Ke cti Nanebevzaté Panny a Matky Boží Marie posvětil mě olomoucký 
biskup rakouský arcivévoda Vilém.82 Mnohem stručněji jsou takové události připomínány v 19. století. Na největší ze zvonů, určených 
do Kurovic, vložila firma Vojtěcha Hillera vdova a syn už jen nápisové zrcadlo s lapidárním textem: V HROZNÉM POŽÁRU DNE 7. 
ČERVNA / ROKU 1866 ZNIČENY JSOU I ZVONY / KUROVSKÉ A ZVON TENTO / ROKU 1868 ZNOVU ZBUDOVÁN.83

Na zvonu ve Vrahovicích z roku 1597, který byl připsán Jiřímu Hechpergerovi, je zpráva o přelévání požárem zničených zvonů do-
plněna informací o darování dříví a farního desátku, které byly použity k opravě kostela a ulití zvonů: OPRAWEN § TENTO § ZWON § 
TAKE § SGINSSIMI § ZWONY § KDERZIZ § SE § BYLI § WELKYM § OHNIEM § SPVSTILI § SAV § WNOWEI  § SLITI § A § KTOMV 
§ GIM § SVRCHVPSA / * NY § PAN § Z MILOSTI § A § LASKY §  KDERAVZ § KTIEM § PODDANYM § SWYM § KTOMV § ZADVSSI 
§ PRISLVSSEG[I]CYM §  GMITI § RA:CZI § DRZIWI ♦ SPOTRZEBV ♦ DAROVATI ♦ A ♦ / ♦ DESATEK ♦ KTERYZBY ♦ FARARZII 
♦ PRZIGITI § MIEL ♦ COSEGEGO ♦ W TIECH ♦ DWAV ♦ LETECHZBIEHLO ♦ NAOP[R]AWV ♦ TOHO ♦ CHRAMV ♦ A ♦ SLITIT 
♦ IECH ♦ ZWONV ♦ K ZADVSSI ♦ PVS / TITI RACZIL // STALO SE ♦ ZA SPRAWOWANI ♦ A  ♦ AVRZADV / TOHO CZASV ♦ PAN-
STWI ♦ PLVMLOWSKEHO / VROZENEHO ♦ PANA PETRA ♦ TAENOWSKEHO ZTARNVWKI §.84 Někdy bylo při přelévání zvonů 
zdůrazňováno významnější navyšování jejich hmotnosti. Na Obletterově zvonu v Ivančicích z roku 1763 to připomínal nápis: QUAD-
RAGINTA CENTENRIORUM GRAVIS CCXV ANNIS CONTINUO PULSU PERECTIS RUPTA GENUI ANNO VERO MDCCLXIII PER 
ADDITAMENTUM XV CENTENARIORUM AUCTA ET CURAM MEI GERENTE ADMODUM REVERENDO ET EXIMIO DOMINO 
ANDREA NEPOMUCENO CZERNOWSKY PRO TUNC DECANO FORANEO PAROCHO ET PATRICIO EVANCZICENSI OLOMUCIO 
REFUSA SUM (Já, zvon těžký čtyřicet centnýřů, puklý po 215 letech nepřetržitého zvonění, jsem byl roku 1763 péčí pana Ondřeje Nepo-
muckého Černovského, toho času děkana, faráře a měšťana Ivančického, v Olomouci přelit a zvětšen přidáním 10 centnýřů).

Oblíbená jsou na zvonech veršovaná německá autorská označení, která se vyskytují již na konci 16. století, například na zvonu 
v Bludově, DVRCH DAS FEVER BIN ICH GEFLOSSEN WOLF I[O]HANN ZV OLMITZ HAT MICH GEGOSSEN ANNO 1599, nebo 
roku 1608 na zvonu Wilhelma Konráda v Lipůvce. Obdobnou veršovanou formulaci užívalo ještě několik dalších zvonařů, ať už z Mo-
ravy nebo pro toto území pracujících cizinců. Patřili k nim Jiří Hechperger, Pavel Streckfus, Hans Herl, Valerius Obletter, budějovický 
Šimon Urndorffer a linecký Johann Leopold Cammel. U znojemského zvonaře Ignáce Begla je doložen nápis ZU GOTTES EHRE HAT 
MICH GEGOSSEN IGNATIUS BEGL IN ZNAIM ANNO 1729 DURCH HOLZ UND FEUER BIN ICH GEBOREN (Jsem zrozen z dřeva 
a ohně, ulil mne k slávě Boží Ignác Begl ve Znojmě roku 1729) a jeho varianta DURCH HITZ UND FEIER FLOSS ICH ZU GOTTES 
EHRE GOSS MICH (Skrze žár a oheň roztavený, k boží úctě litím zhotovený).85 V jiných typech nápisů je používání rýmů spíše výji-
mečné. Na rekvírovaném zvonu v Břidličné z roku 1606 od Adama Schrauba se podle farního inventáře vyskytoval nápis GOTT IST 
MEIN TROST DER MICH ERLOST (Bůh je mi útěchou, která mne spasí). Verše byly zastoupeny rovněž na nedochovaném zvonu 
Ignáce Begla v Těšeticích na Znojemsku z roku 1748: MARIA HILF UNS AUS IEDER NOTH / DURCH DEINES LIEBEN KINDES 
TOD (Marie, pomoz nám z každé nouze, skrze smrt Tvého milého dítěte).86 

81 Za upozornění na východní ortodoxní souvislosti děkuji Radku Lungovi. 
82 Nápisy jsou citovány podle článku Lednický, J. – Mlčák, L.: Dodatky k dílu lotrinských zvonařů Stephana Mollota a Jana Pricqueye na severní Moravě a ve Slezsku, 

Časopis Slezského zemského muzea, 2006, s. 42–51.
83 Janovský, R.: Soupis zvonů v okresním hejtmanství Holešovském, Časopis Spolku přátel starožitností českých, roč. VII, 1899, s. 101.
84 Transkripce nápisu podle Františka Johna.
85 Fila, K.: Chrám sv. Mikuláše ve Znojmě, Znojmo 1995, s. 12–13.
86 Kvardová, M.: Epigrafické památky bývalých soudních okresů Znojma a Jaroslavic, bakalářská práce MU Brno, 2011, s. 82.

87 Kratochvíl, A.: Ivančický okres, Vlastivěda moravská, Brno 1904, s. 64.
88 Byl například součástí nápisu na zvonu z roku 1727 v kapli ve Vysoké na Šumpersku. Zemský archiv v Opavě, pracoviště Olomouc, Pozůstalost dr. Jana Nevěřila, 

karton 8.
89 Procházka, V.: Soupis zvonů na Vyškovsku, Zprávy Muzea Vyškovska, č. 83, s. 34. 
90 Za upozornění děkuji Kateřině Dolejší.
91 Konečný, S.: Zvony v Poličce a na Poličsku, s. 70.
92 Nápis je rekonstruován podle faksimile publikované Václavem Burianem v článku Zvonařská formule na hodinovém cimbálu olomoucké radnice z roku 1501, 

Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci, č. 97, 1961, s. 26–29.
93 Indrák, A.: Tovačovské zvony, Tovačovský kamelot 2002, č. 2, s. 9.
94 SOkA Zlín, Římskokatolický farní úřad v Kašavě, Kniha pamětihodných událostí farnosti Kašavské, založena roku 1897, inv. č. 6. V roce 1754 byl cimbál instalován 

v Kašavě.
95 Kniha Přísloví, Přísloví Šalamounova, kapitola 10, verš 22).
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K datování gotických zvonů byly užívány římské číslice, jejich slovní ekvivalenty, nebo jejich vzájemná kombinace. U slovních opi-
sů zcela převažuje latina, v 16. století je v nich užívána i čeština. K ranějším dokladům tohoto českého typu patří letopočet z Plaveče 
leta bozigo tysyczygo ctyrzystego osmdesatego sedmego yan konwarz z mezer/zyce.97 Shodný časový formát má datace ve Velké Bys-
třici: * letha * boziho * tisiciho * sstiristeho * devadesateho * devate[ho]. Spojení češtiny s latinskou dílčí částí letopočtu se vyskytuje 
v Jasenici na Třebíčsku: tento *zvon * gest * slit * kecti * panu *bohu leta * mcccc * osmdesateho * osmeho *. Úplný latinský rozpis je 
u gotických zvonů nejčastěji nahrazován klasickou kombinací římských čísel M a C, pro základní část letopočtu, a slovního označení 
jednotek a desítek. Takto je datován zvon z Olší, ulitý roku 1495: anno domini mo cccco nona gesimo quinto, nebo velký cimbál olo-
moucké radnice anno domini millesimo ccccc primo. 

 V průběhu dalšího vývoje se po roce 1500 u pozdně gotických a raně renesančních zvonů prosazují letopočty složené již výhradně 
z římských číslovek. Vzácněji se užívá rozšířený časový formát, jaký je znám například ze zvonu v Němčicích na Blanensku: an[n]
o d[o]m[in]i + millesi[m]o + quinge[n]tesi[m]o + deci[m]o + no[n]o.. + ten pondieli + przed + s[vatym + mikulasem + m + m 
+. Znamená to, že němčický zvon byl ulit v pondělí 5. prosince 1519.98 Dvě závěrečná písmena jsou snad obvyklou zkratkou jména 
kovolijce, například m[istr], nebo m[agister] m[atěj]. Zvon v Popovicích, přenesený odjinud po druhé světové válce, je datován mi-
nuskulním nápisem: anno  • domini • millesimo  • quingentesimo  • octavo  • feria  • sexta ante  • purificationis  • marie. (Léta Páně 
tisícího pětistého osmého, v pátek před [svátkem] Očišťování Panny Marie). Toho roku připadal tento den na 28. ledna 1508. Podle 
zjištění Radka Lungy zvon pochází z kostela sv. Šimona a Judy v Zábrušanech na Teplicku a je dílem pražského zvonaře Jana konváře. 
Zvon v kostele sv. Jakuba v Brně je datován: anno do[mi]ni in vigilia sa[n]cti iacobi. Byl tedy ulit 24. července 1515. V 16. až 19. století 
denních časových údajů postupně přibývá. Slévání větších zvonů se pro farnosti nezřídka stává významnou veřejnou náboženskou 
událostí, která bývala obvykle předem pečlivě časově zrežírována. 

Renesanční zvony, které charakterizuje nová formální koncepce plastické výzdoby, zdůrazňují tento svůj slohový posun také mo-
dernějším formátem letopočtu, a to užitím arabských číslovek. Arabské letopočty jsou sice na Moravě a ve Slezsku doloženy již na 
konci 15. století, běžnými se však stávají až ve druhé třetině 16. století. Přechodnou formou je souběžné používání obou typů číslovek, 
jak je tomu například na zvonu ve Vítochově z roku 15XXXV. Letopočet 15XLVII byl podle záznamu olomouckého kampanologa Jana 
Nevěřila vložen na čepec nedochovaného zvonu hranického konváře Václava v Pohoři. Zvon v expozici muzea řemesel v Moravských 
Budějovicích nese kombinované vročení M529. Dokladem přechodného typu datace je také římský letopočet IVXXXII na zvonu  
v Moravských Budějovicích z roku 1532, který byl připsán velkomeziříčskému zvonaři Matěji.   

Jinou přechodnou formou byl datován nejstarší ze zvonů ve Velké Bíteši, ulitý roku 1503: HOC OPUS FUNDATUM EST IN HO-
NOREM DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI ET MATRIS MARIAE VIRGINIS ET SANCTI IOANNIS EVANGELISTAE REGINA CO-
ELI LAETARE QUIA QUEM MERUISTI PORTARE RESSUREXIT SICUT DIXIT ORA PRO NOBIS AD DEUM XVC III PAUL SOVA 
MARCINE WIDRA (Toto dílo bylo zhotoveno ke cti našeho Pána Ježíše Krista a jeho matky Panny Marie i svatého Jana Evangelisty. 
Raduj se, Královno nebeská, protože ten, jehož ti bylo ctí nosit, jak řekl, vstal z mrtvých. Oroduj u něj za nás. Věnováno Pavlem Sovou  
a Martinem Vydrou 1503). Část nápisu je citátem z mariánské antifony Regina coeli laetare.

Číslovka 4 je v  ranějších letopočtech vyjadřována pomocí poloviční osmičky, která se vzácně vyskytuje ještě v první polovině 
17. století. Raným dokladem jejího dvojnásobného užití představuje letopočet 1454 na zvonu v Jakubově. Jihlavský zvonař Petr Li-
ber použil ležaté poloviční osmičky na zvonu ještě roku 1614 v Trnavě na Třebíčsku, opavský Kryštof Gampke roku 1648 v kostele  
v Kravařích. Konvář Matěj z Velkého Meziříčí datoval roku 1538 svůj zvon v Moravských Budějovicích pouze dvěma posledními 
číslovkami letopočtu. Spíše ojediněle se vyskytuje forma latinského letopočtu vytvořená pomocí novolatinských číslic, běžněji uží-
vaná spíše v renesančních tiscích, která zapisuje latinské číslovky 1000 a 500 za pomoci zrcadlově převráceného písmene C. Tímto 
humanistickým letopočtem je datován renesanční cimbál z roku 1598 na staré ostravské radnici, nebo zvon Hanse Knaufa z roku 
1628 ve Velké Polomi. Latinské letopočty se na zvony znovu vrátily v 17. století, s rostoucí barokní oblibou chronogramů. Nápisové le-
gendy s chronogramy, známé už z předchozího renesančního období, byly sestavovány ve všech třech užívaných jazycích, někdy také  
i v jejich kombinaci. Nejlepší chronogramy, mnohdy i vícenásobné, byly velmi sofistikované a pocházely většinou od vzdělanějších 
objednavatelů. Ve výrazovém rejstříku zvonařů se udržely až do dnešní doby. 

Někdy jsou letopočty provázeny různě formulovanými lokačními údaji, připomínajícími vedle jména obce, také zasvěcení míst-
ního kostela: leta boziho mo cccco xc iio k swatei marzi magdalenie do bytessk[y], případně: hoc opus factum est ad honorem dei 
omnipotentis et beatorum appostolorum petri et pauli / patronorum ecclesiae in tiesschetitz anno domini m ccccc xxii. Takové 
údaje jsou velmi důležité. Umožňují identifikaci původního zavěšení některých zatoulaných zvonů, které se na nových stanovištích 
ocitly nejčastěji v důsledku válečných rekvizicí. K některým pohybům ve zvonovém fondu však docházelo již dříve. Tak se napří-
klad výše citovaný zvon, původně určený do kostela sv. Petra a Pavla v Těšeticích, dostal do kostela shodného patrocinia v Medlově. 
Ještě komplikovanější cestou doputoval zvon do Šternberka. U olomouckého zvonaře Jiřího Hechpergera ho roku 1597 objednala 
slovenská obec Boleráz. Hotové dílo, opatřené obecním znakem, patrně nebylo objednavatelem zaplaceno, zvon byl proto prodán 
do Starých Oldřůvek. Za druhé světové války byl odtud zrekvírován, byl zachráněn, ale místo do Starých Oldřůvek, byl z Německa 
vrácen do Šternberka.99 

Kromě různých typů vročení, vztahujících se k roku odlití, obsahují některé nápisy také další letopočty. Nejčastěji se týkají roku 
předchozího ulití, zničení zvonu a jeho následného přelití: CAMPANAM HANC ANNO 1343 FUSAM, ANNO 1844 DIE 27. MAJI 

AD DOMINUM ET DEUM MEUM CLAMAVI ET INTENDIT [MIHI] (Volal jsem ke svému Pánu Bohu a on mě vyslyšel). Citátem 
prvního verše 148. žalmu je pokryt čepec cimbálu na zámku Jánský Vrch v Javorníku, který ulil roku 1616 Adam Schraub z Nisy: 
LAVDATE DOMINVM DE CAELIS LAVDATE EVM IN EXCELSIS (Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho na výsostech). 

Na velký cimbál radniční hlásky v Opavě aplikoval místní zvonař Hans Sturm v roce 1614 nápis CHRISTVS FONS VITAE OM-
NIBVS PIIS HOMINIBVS BEATAM EX HAC VITA MIGRANDI LARGIATVR HORVLAM + MORS HOMINIS CERTA HORA VERO 
MORTYS YNCERTA EST (Kristus je pramen života. Všem zbožným lidem dopřává šťastnou hodinku smrti. Smrt člověka je jistá, 
avšak hodina smrti je nejistá). Čtvrťový cimbál, který se nedochoval, Sturm opatřil zkráceným citátem z eucharistického hymnu 
GLORYA IN EXCELSIS DEO ET IN TERA PAX HOMYNIBVS (Sláva Bohu na výsostech a na zemi pokoj lidem). Stručnou prosebnou 
invokací, PAX CONCORDET VRBEM  (Pokoj ať spojuje město), dalo v roce 1705 opatřit svůj čťvrťový cimbál město Uherský Brod. 
Letopočet z chronogramu je shodný s rokem dokončení barokní přestavby radnice.

Na jiných městských hodinových cimbálech jsou zmiňována jména purkmistrů a radních. Jinde je přímo uveden iniciátor, napří-
klad na malém cimbálu olomoucké radnice, který byl připsán Zachariáši Milnerovi: ANNO DOMINI 1603 IST DIESE VRSCHALEN 
AVS BEFEL FEIT STAEINHEISEL GEGOSSEN WORDEN (Tento hodinový cimbál byl ulit léta Páně 1603 z příkazu Víta Steinheisla). 
Na malých bicích zvonech se nápisové legendy nezřídka omezují jen na uvedení letopočtu a místa určení. Takový text má i cimbál 
radnice v Kroměříži, ulitý Václavem Farářem, dělený rozetami: TENTO * CIMBAL * SLIT * GEST * DOMIESTA * KROMIERZI[Z]E 
* SKRZE * WACZLAWA * KONWARZE * W HRAD[CZI] * LETA * PANIE * M * D * LXI *. Tradice specifických nápisů na cimbálech 
se udržela až do současné doby, jak o tom svědčí dva miskovité cimbály v kostele sv. Cyrila Metoděje v Brně-Židenicích, ulité v roce 
1956 firmou Kovolit z České u Brna. Čtvrťový nese nápis KAŽDÁ BIJE, hodinový POSLEDNÍ ZABÍJÍ.

Na hradech a zámcích bylo obvyklé uvádět v nápisech majitele panství, nebo jejich správce. Držitele panství s jeho manželkou 
připomíná cimbál z roku 1615 na Úsově, který pochází ze zámku v Branné HANVS § PETRZWALDSKY Z PETRZWALDV NARA-
CZYCYCH § HRADIE GOLDSSTEYNE § A WELKEM PETRZWALDYE § G[EHO] ♦ M[YLOSTI] ♦ C[ISARZE] ♦ R[IMSKEHO] * 
RADDA § KATERZINA § PETRZWALDSKA § ROZENA * VLSSTORFARKA * Z * NYEM * CYHO. Správce panství a  hradeckého 
důchodního písaře připomíná roku 1648 zámecký cimbál v Kravařích: DIESE SCHALN GISEN LASEN HER IACOB ANDERLE DER 
ZEIT HAVBTMAN VND ANDREAS BOEHM RENDTSCHREIBER ZV GREDZ (Tento cimbál dal ulít Jakub Anderle, toho času hejt-
man a Ondřej Böhm, hradecký důchodní písař). Nápisy na cimbálech, obvykle jen se strohou plastickou výzdobou, byly nejčastěji 
doplňovány městskými znaky a šlechtickými erby.

Z  obsahového i jazykového hlediska jsou nápisy na zvonech cenným epigrafickým pramenem. Ačkoliv jsou přímo závislé na 
primární funkci zvonu a i na dobových formálních zvyklostech, poskytují velké množství faktografických datovaných informací, 
využitelných pro řadu specializovaných humanitních oborů. Slouží pro regionální dějiny, historickou topografii, filologii, lingvistiku, 
kulturní historii, dějiny správy, vlastivědu, dějiny náboženství, etnologii i další příbuzné obory.

Spíše výjimečně byly nápisy na zvony doplňovány dodatečně, až po odlití. Jedním z takových dokladů je kartuše se sedmiřádko-
vým nápisem o dodatečném posvěcení zvonu od Hanse Knaufa ve Vítkově z roku 1630, který byl původně odlit do Fulneku asi na 
objednávku nekatolíků: A[NN]O D[OMI]NI 1675 DEN 12 MAI / IST GEGEN WERTIGE GLOKEN / VON DEM HOCHWIRDIGEN 
HER / RN HERRN MATHIA AVGVSTINO / RICHTER CAN[ONICO] REG[ULARIS] LAT[ERANSIS] ORD[INIS] : S[ANCTI] : AU-
G[USTINI] IN FULNEK PROBSTEN GE / WEIHET WORDEN / D[E]M / S[ANCTI] : IOSEPHI. (Tento zvon byl dne 12. května léta 
Páně 1675 posvěcen veledůstojným panem, panem Matějem Augustinem Richterem, proboštem augustiniánů kanovníků ve Fulneku, 
svatému Josefovi). 

Rytím je doplňován také nápis na zvonu od téhož zvonaře v Razové, pocházející z roku 1624. Stejnou formou byla už roku 1501 
doplněna signatura brněnského zvonaře Jeronýma Haubice v Hustopečích. Na zvonu v Radslavicích, ulitém Franzem Goessnerem 
v roce 1881, bylo poznamenáno: „10. května 1881 prvníkrát zvoněno k svatbě korunního prince Rudolfa“.96 Ryté dodatečně nápisy, 
včetně autorského označení, obíhají na čepci a věnci zvonu v Salisově na Jesenicku, který ulil v roce 1818 Wolfgang Jan Sarkander 
Straub.  

3. 2. DATACE

Datování zvonů se v Evropě rozšířilo už ve 12. století, v Českých zemích až od přelomu 14. a 15. století. Na Moravě a ve Slezsku jsou 
první datované zvony dochovány teprve z poslední třetiny 14. století. Poměrně velký počet pozdně gotických anonymních zvonů není 
datován. V jižní části země navíc nejsou tato díla nijak podrobněji zdokumentována, a proto je prakticky nemožné se jimi prozatím 
zabývat. Na severní Moravě a ve Slezsku už lze některé z nich spojit do několika časových a autorských okruhů, většinou souvisejících 
se zatím nezjištěnými zvonaři z území Slezska. K nim zřejmě patří také pozdně gotičtí konváři a zvonaři z Opavy, o nichž se však jen 
stěží něco bližšího dozvíme, chybí nám k tomu totiž archivní prameny zničené v Opavě za poslední světové války. Formální afini-
tu, která by mohla znamenat společný dílenský původ, vykazuje například skupina zvonů zavěšených v Lichnově (1494), Vražném 
(1499), Hranicích (1499), Oldřišově (1507 dnes ve Villingen-Schwenningen), Slavkově (1507) a Velkých Albrechticích (1505 a 1508), 
Třebomi (1511, dnes v Tübingen-Lustnau), a zřejmě i mnohé další zvony z území Ratibořska a Horního Slezska, například Pawlów 
(1495, dnes v Kulmbachu), Maków (1496, dnes v Hamelnú, Bestwina (1504),  Syrynia (poč. 16. stol.), Krzyżowice (1512, dnes ve 
Winzer-Neßlbach).

96 Archiv Památkového úřadu v Brně, Zvony, karton 47.

97 Podle transkripce Bohumila Samka.
98 Nápis citován podle Františka Lipky, Soupis zvonů na Boskovsku II, Časopis moravského musea, 1904, s. 174.
99 Mlčák, L.: Znak slovenské obce Boleráz na zvonu z roku 1597 ve Šternberku, Výroční zpráva Okresního archivu v Olomouci za rok 1984, Olomouc 1985,  

s. 139–144. 
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Vývoj v aplikaci figurálních reliéfů, který se nijak neliší od sousedních zemí, dovršuje počtem i rozsahem baroko, během něhož 
jsou tyto výzdobné prvky umisťovány téměř po celém povrchu zvonového korpusu. Některé jsou umisťovány také těsně na první lin-
ku zvýrazňující přechod k věnci, jiné svými rozměry pokrývají celý krk a přerušují i ornamentální vlysy na čepci. Zvlášť rozměrnými 
reliéfy jsou vyzdobeny Obergovy zvony z roku 1732 v olomouckém jezuitském kostele Panny Marie Sněžné, u nichž je zjevné, že byly 
sochařem modelovány pro tuto konkrétní zakázku. Nové barokní podněty v celé kompozici barokní výzdoby zvonů pomáhali na 
Moravě a ve Slezsku šířit putující i usedlí lotrinští kovolijci.

Tradiční zobrazení Panny Marie s dítětem, včetně Asumpty známé už z období pozdní gotiky, bylo v baroku obohaceno o Imma-
culatu, rozšířen byl rovněž rejstřík světců a farních patronů a ochránců, z nichž někteří byli nově kanonizováni. Mezi zvlášť oblíbené 
patřil sv. Jan Nepomucký, sv. Archanděl Michael, sv. Maří Magdaléna, sv. Josef, sv. Donát, sv. Jan a Pavel. Ve druhé polovině 19. století, 
s poznáním negativního akustického vlivu značně přebujelé barokní výzdoby, dochází u řady zvonařů k návratu ke starší uměřenější 
tradici, s níž se proslavili zvonaři renesanční.

Ornament se na nejstarších moravských a slezských zvonech nevyskytuje. Objevuje se až v období pozdní gotiky. Mívá nejčastěji 
podobu vlysu složeného z gotické kružby, který později přechází do obloučkového ornamentu s jetelovým trojlistem, jaký užíval Jiří 
Solník z Valašského Meziříčí ještě ve druhé třetině 16. století. V kompozici plastické výzdoby pozdně gotických a raně renesančních 
zvonů tvoří ornament jediný pás, pravidelně vkládaný pod plastické linky, vymezující nápis na čepci. V období vrcholné renesance se 
výrazové prostředky užívaných ornamentů rozrůstají do mnoha typů a vedle dekorativních a vegetabilních motivů se v nich uplatňují 
i motivy zoomorfní a figurální. S jistým zpožděním, které je obvyklé u produktů uměleckého řemesla, kopírují obecný vývoj rene-
sančního ornamentu.

U vegetabilních ornamentů jsou nejčastěji užívány různě variované akantové listy, palmety, rozety, úponky vína a různé typy jiných 
rozvilin a arabesky s kandelábrem. Některé z motivů obsahují hlubší symbolické významy, převážně mariánské a christologické, jaké 
mají například lilie, granátová jablka, nebo hrozny. Renesanční ornamenty se již začínají vyskytovat ve více různých pruzích a pokrývají  
mimo čepec také jiné časti zvonového korpusu. Nápisy na čepcích ohraničují nahoře rostoucí a dole visící ornamenty, od jednoduchých 
akantových listů, až po složitější rozvilinové kompozice v lalocích. Oblíbená je také vavřínová páska a perlovec, které jsou využívány 
také k rámování reliéfů a nápisových zrcadel. U renesančních figurálních ornamentů jsou doloženy motivy hrajících hudebníků a zpě-
váků, vinařů sklízejících hrozny, lovců pronásledujících zvěř, mořských panen, amorků na býcích i jezdců zabíjejících draky. 

V období pozdní renesance a manýrismu se mnozí zvonaři vrátili ke gotické střídmosti plastické výzdoby a ornamentální složku 
buď úplně vypustili, nebo alespoň výrazně omezili. Jejich výzdoba se soustřeďovala do nápisů na čepci a figurálních reliéfů na krku. 
S touto koncepcí přistupovali k plastické výzdobě Zachariáš Milner, Jiří Hechperger, Jiří Pamfilus, Adam Schraub, nebo Hans Sturm 
a Kašpar Geister. Jiní zvonaři dál pokračovali ve variování renesanční kompozice. Velký důraz na ornament přineslo baroko, kterému 
tento typ výzdoby umožnil zaplnit, často na úkor akustické kvality, téměř celý povrch zvonového pláště. Mezi brněnskými raně ba-
rokními zvonaři uplatňoval tento typ členění pláště Jakub David Streckfus. Koncepce souvislé plastické výzdoby byla obvyklá zvláště 
na zvonech vagantních i usedlých lotrinských zvonařů a jejich okruhu. 

K tradičním akantovým ornamentům a palmetám přibývají jejich nová ztvárnění, podobně jako u stáčených rozvilinových úpon-
ků, které vkládáním maskaronů, hlaviček andílků, hroznů i dalších motivů často dosahují působivého expresivního účinku. Jejich 
doplňování o slohově charakteristické výzdobné prvky, jako jsou pásky, boltce, kartuše, třapce nebo rokaje, umožňují nedatované 
zvony zařadit do kontextu vývoje a často, díky výrazové specifičnosti, i určit jejich autora. Nad pásovými vlysy převažují ornamenty 
v rostoucích a visících lalocích, občas přerušované figurálními reliéfy.

Mnohé z forem sloužících k výrobě ornamentů se mezi zvonaři předávaly po generace, což je mimo jiné příklad téměř identického 
ornamentálního festonu s motivy ptáků, ovoce a roušek, který se vyskytuje u tří olomouckých zvonařů, Pavla Reimera, jeho syna Ji-
řího Františka a Jana Antonína Behra. Ve větší míře než u renesančních kovolijců se na barokních zvonech uplatňují úseky ornamen-
tálních pásů, z nichž se skládají orámování nápisů a nápisových zrcadel, nebo podstavce figurálních reliéfů a erbů. Vlastní provedení 
barokních ornamentů je stejně pestré, od jemných filigránových rozvilin až po těžké masivní vysoké reliéfy.

V poslední třetině 18. a na počátku 19. století, v období klasicismu, dochází v souladu s obecným výtvarným vývojem v ornamen-
tu k určitému zklidnění a k návratu ke klasickým formám. Do sortimentu užívaných modelačních forem přibývají ale i nové, zejména 
vegetabilní motivy. Tradiční akant doplňují další rostlinné typy, slunečnice, růže, opět jsou častěji aplikovány rovné ornamentální 
pásy. Zajímavé a velmi variabilní klasicistní ornamenty užíval brněnský zvonař Karel Stecher, mimo jiné s labutěmi a rohy hojnosti. 
K jeho oblíbeným motivům patřil také věnec spletený z růží.  

V období historismu a secese se zvonaři inspirují ornamentikou jednotlivých slohů, což se například u neogotických zvonů proje-
vuje aplikací kružbového motivu, jakým byl v souladu s tehdejší koncepcí regotizace kostela roku 1888 pokryt čepec Hilzerova zvonu 
v kostele sv. Mořice v Olomouci. Stejný typ užíval v osmdesátých letech 19. století například i brněnský Emil Weber. Velmi působivý  
a formálně mimořádně slohově čistý empírový ornament s kandelábry obíhá na zvonu z roku 1837 v kroměřížském proboštském kos-
tele, který ulil Wolfgang Valentin Adam Straub. Čistými neoklasicistními formami se vyznačuje největší moravský zvon z roku 1827 
od Friedricha Christiana Seltenhofera, nebo zvony jihlavského zvonaře Josefa Hilzera. Vývoj ohlasů dobového vlivu ornamentiky 18. 
až 20. století lze nejvýrazněji dokumentovat na zvonech produkovaných rodovými dílnami, jakými byli opavští Stankeové, olomoučtí 
Straubové nebo brněnští Hillerové.

K dalšímu typickému výzdobnému prvku zvonu patří otisky mincí a medailí. Nejstarší se vyskytují například na zvonech br-
něnského kovolijce Jeronýma Haubice a moravskotřebovského Jana Benešovského. Haubic aplikoval v roce 1515 k výzdobě věnce 
svého zvonu v kostele sv. Jakuba v Brně pět medailí. Jan Benešovský uplatnil při výzdobě svého největšího zvonu Kryštof z roku 1602 
v Rychnově nad Kněžnou mince. Tento oblíbený renesanční prvek plastické výzdoby se ale vyskytuje i později, v aversu i reversu 
například roku 1841 na hodinovém cimbálu ve farním kostele v Mohelnici, který ulil František Leopold Stanke. Medaile na věnci 

VASTATAM ANNO 1846 REFUSAM FILIAE DOMUS DIETRICHSTEINAE CONSECRARUNT // HONORI S.[ANCTAE] THERE-
SIAE VIRGINIS (Tento zvon, který byl roku 1343 ulit, dne 27. května roku 1844 zničen a v roce 1846 přelit, věnovaly dcery z di-
etrichsteinského domu; ke cti svaté Terezie, panny).100 Jiné letopočty se týkají různých historických událostí, výročí, slavnostních  
a personálních dat.

3. 3. FIGURÁLNÍ RELIÉFY, ORNAMENTY, MINCE, MEDAILE, ZNAKY A PEČETĚ

Figurální reliéfy, ornamenty i většina znaků a erbů byla zhotovována pomocí voskových modelů, které byly před zaformováním 
upevněny na tzv. „falešný zvon“. Některé modely byly zhotovovány pomocí dřevěných, později i kovových forem. Měly podobu dutých 
kadlubů, nebo vypouklých reliéfů. Tři barokní formy z lipového dřeva byly v poslední třetině minulého století zakoupeny do sbírek 
olomouckého vlastivědného muzea. Zobrazují sv. Jana z Mathy (17 cm), sv. Františka z Assisi (16 cm) a sv. Helenu (18 cm).101 Kromě 
figurálních reliéfů a ornamentů se používaly řezané formy erbů a městských znaků, užívané také k výzdobě dělových hlavní. Pro 
Tomáše Jaroše, který roku 1569 odléval královská děla, je řezal Jakub Fibik, kterému za ně bylo vyplaceno 34 kop míšenských grošů.102  

Reliéfy světců se začínají na Moravě a ve Slezsku významněji uplatňovat až na pozdně gotických zvonech. Jsou většinou spíše 
střídmější, zobrazuji nejčastěji Pannu Marii s  dítětem, ve třech hlavních středověkých ikonografických typech, evangelisty, nebo 
malou Kalvárii, která je zprvu komponována do obdélných rámů. Užívána je rovněž multiplicitně, jak je tomu roku 1464 v Lipníku na 
zvonu Jakuba konváře z Olomouce. Větší počet různých reliéfů odpovídal významu a rozsahu realizované zakázky. Na zvonu z roku 
1460 v brněnském kostele sv. Michala jsou vymodelovány reliéfy Madony s dítětem, sv. Maří Magdalény a sv. Barbory.103 Brněnský 
zvonař Matyáš Haubic, opatřil svůj zvon z roku 1471 v kostele sv. Alžběty ve Vratislavi reliéfy 12 apoštolů, Kalvárie, Madony s dítě-
tem, sv. Alžběty a sv. Vavřince. Veraikon a Pietu aplikoval ve své kompozici roku 1480 v Hnanici brněnský konvář Jiří. Na jeho dalším 
dochovaném díle je zastoupeno Zvěstování Panny Marie, sv. Veronika mezi dvěma anděly a sv. Maří Magdaléna. Ve Stařechovicích 
na Prostějovsku zdobí zvon z roku 1483 reliéfy Panny Marie s dítětem a Krista, který provází nápis + yesvs + xps +. Zvon z roku 1490 
v Dolních Bludovicích zdobí reliéf Madony s dítětem. Na krku anonymního zvonu z roku 1493 v Heřmanově je vymodelován reliéf sv. 
Petra, jehož úctě je zvon v nápisu zasvěcen.

Ořechovský zvon z roku 1494 je ozdoben reliéfem Panny Marie s dítětem stojící na srpku měsíce. V Rašově mají na zvonu z roku 
1496 reliéf Trůnící Panny Marie s dítětem, na druhém zvonu, snad z roku 1497, její polopostavu. Roku 1497 je doložen u Jeronýma 
Haubice ve Velkých Opatovicích reliéf sv. Víta a Panny Marie, u olomouckého konváře Jana téhož roku v Dolanech provází Pannu 
Marii reliéf sv. Barbory.  O rok později použili v Ivančicích zvonaři Jan z Velkého Meziříčí a Ondřej Žáček z Hradce Králové na svém 
společném díle Kalvárii a Pannu Marii. Od první čtvrtiny 15. století se na zvonech vyskytuje kříž s korpusem Ukřižovaného Krista. 
Výjimečný počet šesti figurálních reliéfů, znázorňujících Ecce Homo, Pannu Marii, sv. Jana Křtitele, sv. Jeronýma, sv. Václava a sv. 
Kryštofa, použil roku 1499 Jeroným Haubic na zvon v Černé věži v Kladsku. Brněnští pozdněgotičtí zvonaři byli obecně ve využívání 
figurálních reliéfů ve výtvarné výzdobě zvonů na Moravě nejprogresivnější a překonávali v tomto ohledu i své tehdejší nejvýznamněj-
ší domácí konkurenty ve druhém hlavním zemském středisku tohoto řemesla v Olomouci. 

V renesanci přibyli k dosud užívaným motivům další světci: sv. Anna, sv. Petr a Pavel, sv. Mikuláš, sv. Blažej, sv. Cecílie, sv. Ber-
nard, Archanděl Gabriel, sv. Jan a sv. Jakub. Na zvonu v Jistebníku z roku 1523 se nachází medailon, do něho je vložena vousatá muž-
ská hlava zachycená z profilu, která podle nápisové legendy zřejmě zobrazuje Ježíše Krista. Zvon ve Svitávce z roku 1530 je vyzdoben 
symbolem kalicha s eucharistií. Ve větší míře se na zvonech objevují skupinové figurální kompozice, jakým bylo vedle tradiční malé 
Kalvárie Zvěstování Panny Marie, Narození a Křest Krista. U mnohých z těchto vyobrazení vycházeli tvůrci jejich forem z dobové 
grafiky. Z období pozdní renesance a manýrismu je na krcích zvonů nověji zastoupen Vítězný Kristus, sv. Matouš a motivy vycháze-
jící z klasické antické mytologie. Jsou inspirovány soudobým výtvarným uměním, jeho úrovně však nedosahují. V Olomouci antické 
mytologické reliéfy užíval v první třetině 17. století Kašpar Geister, v Opavě Hans Sturm. Zobrazují nejvyššího boha Jupitera, boha 
války Marta, Zápas Herkula se lvem, a vítězného Herkula s kyjem a lví kůží. Herkules a Junona byly aplikovány roku 1559 na plášť 
zvonu v Bobrové. V dobovém pojetí je Herkules považován za předobraz Krista. K oblíbeným renesančními motivům patřila bájná 
zvířata a mořské panny. Řada figurálních reliéfů na manýristických a raně barokních zvonech byla doplňována okřídlenými hlavami 
andílků a otisky šalvějových listů.

Nejstarší reliéfy bývají převážně menší, nízké, plasticky spíše jednodušší, izolovaně vkládané těsně pod spodní linku nápisu na 
čepci, zpravidla na přední stranu zvonu. V období pozdní gotiky se tomuto pravidlu podrobuje většina v zemi tehdy činných zvonařů, 
což je patrné na dílech Jiřího z Brna, rodiny Haubiců, Adama a Matěje z Velkého Meziříčí, Jana a Václava konváře z Olomouce nebo 
Matyáše Halbrittera. V renesanci přecházejí reliéfy z horní do střední části krku a jejich kompozice je obohacena o různé typy rámů, 
kruhových i oválných medailonů a kartuší, vytvářených nejčastěji z vavřínové pásky, rolverku nebo akantu. V baroku byla kartuše vý-
jimečně aplikována i na hladký věnec, což je doloženo zvonem Jana Antonína Behra z roku 1733 v Senici na Hané. Z cizích kovolijců 
autorskou kartuši uplatnil pražský zvonař Baltazar Hoffman roku 1612 na přeneseném zvonu ve Slavonicích: s nápisem frakturou: 
Vdielan Gest Odemne Balta / zara Hoffmana Zwonarze / M[ěštěnína] N[ového] M[ěsta] P[ražského] w Slowanech. Zvon byl původně 
zavěšen v zaniklé obci Košťálkov, nacházející se v katastru Starého Města pod Landštejnem. 

100   Zvon přelil v roce 1844 pro poutní kostel ve Křtinách Leopold František Stanke.
101 Jsou uloženy pod signaturami UP 10586–10588.
102 Leminger, E.: Umělecké řemeslo v Kutné Hoře, Praha 1926, s. 61.
103 Samek, B.: Umělecké památky Moravy a Slezska 1, Praha 1994, s. 174. Dále citováno také UPMS I a UPMS II.
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3. 4. ZVONAŘSKÉ ZNAČKY A SIGNATURY

Zvonařské značky se na evropských zvonech vyskytují už od gotiky. Ve starších dobách mívají také podobu měšťanské merky.108 
Jejich používání bylo zavedeno konváři kvůli kontrole kvality jimi vyrobeného zboží. Konváři a následně cínaři označovali své vý-
robky osobní značkou a značkou svého města. Tato povinnost se objevila ve 14. století, hromadně se ale konvářských značek začalo 
užívat až v 16. století. V Praze se začalo používat povinného značení od roku 1371, v Brně od roku 1387. Brněnská statuta konvářů 
jsou obdobou starších předloh z  Norimberka, Vídně a Prahy.109 Značky na zvonech jsou doloženy až do současnosti. Pravidelně 
se vyskytují u zvonařů lotrinských. K obecným raným značkám patřil reliéf zvonu, někdy užívaný přímo v nápisech, jindy zcela 
samostatně. Dokladem prvního způsobu použití je stylizovaná pečeť se zvonem, vložená jako dělící znak do nápisu z roku 1480  
v Ostravě-Heřmanicích. Samostatně je symbol zvonu aplikován například na krk malého umíráčku z roku 1529, který je zavěšen ve 
stálé expozici Muzea řemesel v Moravských Budějovicích.

Konvář Jan starší z  Velkého Meziříčí použil svou značku, písmeno Y se symbolem zvonu, roku 1487 v  Plaveči. Šimon Voša 
označoval své zvony zkratkou pěti písmen SSWZM : SS(IMON) W(OSSA) Z M(EZYRZYCZY), podobně jako jiné signatury s domi-
cilem, doložené u Jiřího Gleixnera z Jihlavy, na zvonu neznámého zvonaře v Holešově z roku 1596 a jinde. Zvonař Václav z Hranic 
označoval své zvony majuskulním písmenem W. Destičku s autorským nápisem, provázenou monogramem GS, otiskl místo značky 
na nedochovaný zvon v Tiché Jiřík Solník. Do oválného medailonu, užívaného Brikcím z Cinperka, byl vložen kolčí štít s gryfem dr-
žícím v pařátech zvon. Tato heraldická figura tvořila také součást rozkřídleného klenotu, po jehož bocích se nacházel zvonařův mo-
nogram BZ / ZC. Devíza po obvodu dolní části medailonu obsahovala slova, která podle legendy vyřkla sv. Agáta DEVS ADIVTOR 
ET PROTECTOR MEVS (Bůh je můj pomocník a ochránce). Svou značku Brikcí doplňoval dalším stejně velkým medailonem se 
svým poprsím z profilu, s opisem BRICCIVS AERIFVNDITOR A STANNIMONTE. Podobný oválný medailon, tentokrát ze stáče-
ného provazce, užíval lotrinský zvonař Štěpán Mollot. Do vnitřního pole byl vložen zvon, po jeho stranách dvě ratolesti a nad ním 
koruna. Opisem byla signatura STEPHANNVS * MOLLOT ME FE[CIT]. Na Moravě se Mollotova značka vyskytuje na zvonu z roku 
1668 v Rýmařově.110 

Značka Caspara Delsona se zachovala na zvonu v německém Rothenburgu ob der Tauber z roku 1626.  Delson ho ulil společně  
s Petrem Bulevilem.111 Simon Michelin užíval značku, na níž byl vyobrazen zvon, pod ním překřížené dělové hlavně a nad ním 
hlava anděla. Značku Nicolase Bezota tvořil vavřínový věnec, do něhož je nahoře vložen buď monogram NB nebo jméno N BEZOT, 
dělené pěticípou hvězdou. Na štít s přikrývadly je položen zvon s hvězdami po stranách a pod ním dělostřelecká hlaveň. Dochována 
je na zvonu z roku 1641 v Ciezsyne nebo roku 1647 ve slovenských Strážkách. Monogram NB je doložen už v roce 1619 v zápa-
dofrancouzském Poatiers a také v roce 1648 v Hluku. Bezotův spolupracovník Jan Lackovič opatřil zvon v Bojkovicích kruhovým 
medailonem z vavřínové pásky, do něhož vložil štít se zvonem a opisem IO[AN]NES • LACKO. Šestihranná značka, tvořená styli-
zovanými rozvilinami, monogramem MP a zvonem, je doložena u hornouherského zvonaře Matěje Peťka na nejmenším z jeho tří 
zvonů v Lidečku.

Značku s opisem BENEDICTUS BRIOT LOTARINGO FECIT a zvonem, vloženým do zavíjené kartuše s okřídlenou hlavou an-
dílka, užíval lotrinský vandrující zvonař Benedikt Briot. Doložena je na zvonech, které ulil roku 1658 do kostela sv. Jakuba v Brně  
a Nanebevzetí Panny Marie v Brně-Zábrdovicích. Svou tradiční značku použil na obou zvonech, které se druhotně dostaly na území 
Moravy a Slezska, mladoboleslavský zvonař Jan Pricquey.  Tvoří ji zavíjená kartuše se zvonem mezi písmeny IP, který dole doplňují 
dvě šikmo položené dělové hlavně, oddělené šesticípou hvězdou.112 David Lehner užíval k označování svých zvonů volutové kartu-
še s maskaronem, v jejímž oválném štítu, ohraničeném stáčeným provazcem, je vymodelován zvon, orámovaný dvěma ratolestmi  
a jednořádkovým opisem: + DAVIT LENER ME FECIT. Znak kutnohorského Ondřeje Ptáčka tvořila jednohlavá orlice, v levém pařátu 
držící zvon, pravým pařátem si na prsou přidržující štítek s konvicí; pod orlicí monogram „w“ ( wondrzeg), nebo AP s letopočtem. 
Martin Schrötter starší měl na štítu své značky zvon a v klenotu dvojici ptáků, jeden měl rozepjaté perutě.

Zvonařská značka Wolfganga Strauba, kterou užíval spíše výjimečně, má podobu vavřínového věnce, do něhož je vložen opis 
kapitálou: + FVSA A WOLFGANGO STRAVB OLOMVCI, dělo, zvon a dvojice lvů nesoucích nad zvonem korunu.113 Valerius Ob-
letter vkládal do vykrajovaného štítu velké rokajové kartuše nápisové zrcadlo: DIESE/GLOCKEN HAT/ GEGOSSEN/ VALERIVS 
OBLETTER / IN OLMITZ/ ANNO. Ve spodní části kartuše, nahoře doplněné dělem zvonem a hmoždířem, nápis doplňoval aktu-
álním letopočtem.114 Pavel a Jiří Reimer signovali svá díla ustálenými nápisy v obdélných vavřínových rámech, Jan Antonín Behr 
ve stylizovaných kartuších.  Oválná nápisová pole s autorským označením používali na některých zvonech brněnští zvonaři Karel 
Stecher a Vojtěch Hiller a následovníci a celkem pravidelně Ignác a Petr Hilzerové.115 Jejich firemní značka obsahovala císařský znak  
a variovaný nápis ve třech jazycích. Zakladatel firmy užíval nápis IGNAZ HILZER / K.[ASERLICH] K.[ÖNIGLICHER] HOF / GLOC-
KEN GIESSER / IN W[IENE]R / NEUSTADT, doplněný rokem výroby. Druhý až třetí řádek byl rozdělen císařským znakem. Za jeho 
společné činnosti se synem Petrem byla firemní značka upravena. V latinské verzi ji tvořil nápis IO[A]N[NES] ET PETRUS HILZER 

nedochovaného zvonu od Jana Adama Henckelmanna v Boskovicích, pocházejícího z roku 1772, zaznamenal autor místního kampa-
nologického soupisu František Lipka.104 Monetární otisky zanechal na zvonu z roku 1698 v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově také 
Jan Křtitel Melák. Klement Stecher na krk zvonu z roku 1812 z Vohančic aplikoval vlys složený z medailonů a  svátostek.

Městských znaků, církevních a šlechtických erbů se na moravských zvonech vyskytuje mnoho. Zručnější zvonaři je zhotovovali 
přímo z vosku, jiní méně zruční podle modelů, které jim zhotovovali řezbáři a sochaři. Modely byly dřevěné, kovové, hliněné nebo 
sádrové. Nejstarší zvon s heraldickou a sfragistickou výzdobou je zavěšen ve farním kostele v Ostravě-Zábřehu. Jeho nápisová legen-
da psaná gotickou majuskulí je dělena znakem s dvouocasým lvem v hrotitém štítu a kulatou pečetí s reliéfem Vítězného beránka. 
Mimořádný počet pěti znaků a erbů se vyskytuje na pozdněgotickém zvonu brněnského zvonaře Jeronýma Haubice, který ulil roku 
1499 pro Kladsko. 

Městské znaky se na zvonech začínají vyskytovat od druhé třetiny 15. století. Nevztahují se pouze k daným lokalitám, ale také 
k sídlům zvonařských mistrů. Dva různé znaky s gotickými štíty, oddělené křížem, jsou vymodelovány na zvonu ve Vendryni, který 
ulil ve druhé třetině 15. století krakovský zvonař Jan Freudenthal. Vedle znaku Krakova, v němž zvonař působil, je na vedlejší štít 
položena polská rozkřídlená orlice. Stejné heraldické motivy Jan Freudenthal vymodeloval i na zvonu, pořízeném v roce 1438 pro 
krakovský kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie. Z dalších zvonařů využívali městských znaků tímto způsobem Jan Plebán, Jiří 
Solník nebo Albrecht Steiner.

K nejstarším aplikacím městských heraldických symbolů v domácím prostředí patří znak města Lipníku nad Bečvou na rozměr-
ném gotickém zvonu z roku 1464, ulitém olomouckým konvářem Jakubem. V 16. století se frekvence v užívání tohoto druhu plastické 
výzdoby stala poměrně běžnou a je zaznamenána u většiny významnějších renesančních moravských a slezských zvonařů. Obecní 
znak je doložen už roku 1597 ve farním kostele ve Šternberku. Na krku tohoto přeneseného zvonu, ulitého Jiřím Hechpergerem, je 
vymodelován znak slovenské obce Boleráz. V zavíjené kartuši je do oválného děleného štítu položeno nahoře slunce a měsíc, dole hla-
va sv. Jana Křtitele na kulatém podnosu.105 Kombinace znaku města s rodovým erbem jeho majitelů se vyskytuje v dílech brněnských 
pozdněgotických zvonařů, v domácím prostředí například roku 1528 na zvonu v Letovicích, ulitém Šimonem Haubicem. K městské-
mu znaku v Letovicích je připojen erb vrchnosti, pánů z Boskovic.

Šlechtické erby se nejčastěji vztahují k majitelům panství, často přímo k donátorům ulitých zvonů. K nejstarším lze zařadit rodový 
erb Jiřího Tunkla z Brníčka v Dubicku z roku 1476, doplněný jménem jeho nositele, aplikovaný zvonařem Petrem z Vysokého Mýta. 
Koncem 15. století byl ulit nedatovaný zvon v Hněvošicích s erbem Kyjovců z Lukavce.106 K ranějším dokladům patří erby pánů 
z Pernštejna v Koněšíně a Říčanských z Dobrčic v Krhově, oba z roku 1551. K velké oblibě šlechtické heraldiky došlo v renesanci, 
kdy se na zvonech, kromě jednotlivých erbů, poměrně často vyskytují erby alianční, většinou provázené identifikačními osobními 
legendami se jmény a titulaturami, velmi často nahrazenými jen iniciálami.

Církevní znaky náležely především vyššímu kléru, kanovníkům a biskupům, ale také představitelům jednotlivých řeholních 
domů, proboštům a opatům. Nezřídka rovněž odkazovaly k objednatelům, donátorům a farním patronům. Na zvonu z roku 1557 
v kroměřížském kostele Panny Marie, ulitém konvářem Filipem z Vyškova, byl zjištěn znak prvního reformního olomouckého bisku-
pa Marka Khuena (? – 1565). Tři církevní erby, vložené do vavřínových věnců, se vykytují na krku zvonu Hanse Knaufa z roku 1649 
ve farním kostele v Bruntále. Erb olomouckého biskupa a velmistra řádu německých rytířů arcivévody Leopolda I. Viléma provázejí 
znaky místodržitele řádu Německých rytířů Augustina Osvalda z Liechtensteinu a komtura Jana Bedřicha z Knöringenu. Příkladem 
kombinace znaků biskupa a místního faráře je zvon z roku 1629 v Příboře. První patří olomouckému biskupovi Františku kardinálu 
z Dietrichsteinu, druhý příborskému faráři Václavu Kosmiánovi.   

Měšťanské merky jsou na dochovaných moravských a slezských zvonech doloženy jen velmi vzácně. Jednu z nich, tvořenou mono-
gramem SN, se šipkou protínající první z písmen, je označen atypický malý zvon z roku 1637 ve Skřípově, zavěšený na čepu při vstupu 
do sakristie kostela. Nositele této merky lze identifikovat podle připojeného nápisu + 1637 SOLI DEO GLORIA / NICOLAVS SCHVBERT. 
Zda se jedná o dárce, nebo uměleckého řemeslníka, příležitostně lijícího také malé zvony a zvonky, však zatím nevíme. Z cechovní heral-
diky je zaznamenáno použití cechovního znaku pekařů, kteří byli spolu objednavateli zvonu v Krucemburku, který roku 1541 zhotovil 
konvář Adam z Velkého Meziříčí. Jiný příklad poskytuje zvon v Ořechově na Brněnsku z roku 1565, na němž jsou symboly řemesel 
připojeny ke jménům donátorů: IOHANNES FABER (podkova), IAN GEZIEK (vinařský nůž), SSYMON ZIAK (radlice).

Nejstarší pečeť je na Moravě použita jako jeden z dělících znaků nápisové legendy raně gotického zvonu v Ostravě-Zábřehu. Je 
kulatá, v pečetním poli má symbol vítězného beránka. Novověké pečeti jsou většinou oktogonální. Jsou vkládány do nápisů na čepci, 
nebo izolovaně na krk, kde je doplňují iniciály jejich nositelů. Osmihranná pečeť opata premonstrátské kanonie na Hradisku u Olo-
mouce Bedřicha Valentina Schinala uvozuje nápis na zvonu ulitém Štěpánem Mollotem v roce 1650 pro patronátní kostel ve Štěpáno-
vě. Osobní pečeť stejného tvaru je doložena v roce 1631 na zvonu lotrinského původu, který dal pro Uherský Ostroh pořídit Gundaker 
z Liechtensteinu. Provází ji iniciály G • B • K • ZS •. Městská pečeť, byla spolu s městským znakem, roku 1585 vložena na krk zvonu 
v  Drahotuších, pocházejícím z  dílny opavského zvonaře Albrechta Steinera. Další městské pečetě se vyskytují na zvonech Jiřího 
Zwergera z roku 1651 v Uherském Brodě a 1652 v Ivanovicích na Hané. V obou aplikacích jsou tyto pečetě doplněny identifikačními 
nápisy. Prvním je nápis  SIGILVM CIVITATIS / BRODAE VNGARICAE, druhým je nápis SIGILLUM CIVIUM EWANOWITZ. Pečeť 
Gabriela Horeckého z Horky je součástí plastické výzdoby zvonu z roku 1656 v Koryčanech.107

104 Lipka, F.: Soupis zvonů na Boskovsku, Časopis moravského musea, část I, 1903, s. 21. 
105 Mlčák, L.: Znak slovenské obce Boleráz na zvonu z  roku 1597 ve Šternberku, Výroční zpráva Okresního archivu v  Olomouci za rok 1984, Olomouc 1985,  

s. 139–144.
106 Pilnáček, J.: Rody starého Slezska, Brno 1991, s. 341.
107 Samek, B.: Umělecké památky na Moravě a ve Slezsku 2, Praha 1999, s. 173.

108 Vyskytuje se na malém zvonu z roku 1637 ve Skřípově, který je připisován Mikuláši Schubertovi.
109 Flodrová, M. – Samek, B.: Cín ve sbírkách Muzea města Brna, Brno 1970, s. 8.
110 Dochována je také na Mollotově zvonu z roku 1663 v německém  Deilingenu.
111 Thurm, S.: Deutscher Glockenatlas 3, Mittelfranken, München 1973, obr. 270.
112 Jde o zvon v Pasece (1665) a hodinový cimbál (1689) v minoritském kostela sv. Ducha v Opavě. Cimbál pochází z pražského kostela sv. Jakuba, zvon z Mladé 

Boleslavi. 
113 Vyskytuje se na zvonu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži z roku 1781.
114 Doložena například na zvonu z roku 1753 v Hustopečích nad Bečvou.
115 Vyskytovaly se podle Procházkova soupisu zvonů na Vyškovsku například na Stecherových zvonech v Ruprechtově a Važanech z roku 1838.
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mimo jiné dáno jejich těsnějšími vazbami na  tradice českého 
renesančního kovolijectví. Některá ucha závěsných korun zhoto-
vených Donátem Schrötterem starším pokrývaly karyatidy. Běž-
nou součástí výzdoby korun se maskarony stávají v období ma-
nýrismu a baroka, nezřídka se však objevují i na zvonech z 19. 
století. Kromě tradičních plochých maskaronů se tato výzdoba 
vyvinula až do plně plastických sochařských forem, ojediněle  
i s výraznými portrétními rysy.

Některá ucha barokních zvonů pokrývají ornamenty. Styli-
zovaný penízkový motiv je zastoupen na zvonu v Příboru z roku 

/ C[AESAREO]. R[E]G[IAE] AU[LICA]E / CAMP[ANARUM] CONSTRUCTORES / V[IENAE] NEOSTADII a letopočet. Po Petrově 
osamostatnění byla formulace příslušně upravena.116 Značka Georga Gössnera se skládala ze dvou okřídlených geniů držících zvon  
a nápisu GEGOSSEN von GEORG GÖSSNER WIEN. 

Mnoho zvonařů užívá místo značek obdélných rámů se signaturami, které se vyskytují už od období pozdní gotiky. Dokladem ra-
nější formy je zvlněná páska na zvonech Jana konváře z Olomouce obsahující variovaný dvouřádkový nápis gotickou minuskulí maister 
iohannes / kondler me fecit. V období renesance užívali obdobná ustálená víceřádková označení například zvonaři Jiří Solník nebo 
Filip a Jan z Vyškova Zachariáš Milner, nebo v baroku Pavel a Jan Jiří Reimerové. U mnoha kovolijců tvořila tato signatura samostatné 
nápisové zrcadlo umístěné na krku. Barokní zvonaři obdobné nápisy vkládali do různě tvarovaných kartuší, v 19. století i do květino-
vých věnců. Kartuše užívali mimo jiné Jan Antonín Behr nebo Valerius Obletter, věnce z růží Karel Stecher.  Většina z těchto označení 
byla aplikována na krk zvonu, spíše mimořádně se vyskytuje i na věnci, kam svou kartuši vložil Behr roku 1733 v Senici na Hané. 

Ojediněle zvonaři do autorského značení svých zvonů vkládají také místo svého původu, nebo lokalizaci své dílny. Lotrinské 
kořeny pravidelně připomínala podstatná část odtud pocházejících zvonařů. Nejmladší z rodu opavských Stanků, který se natrvalo 
se svým otcem usadil v Olomouci, připomněl roku 1847 svůj slezský původ i místo svého narození: A LEOPOLDO FRANC[ISCO] 
STANKE SILESIO OPPAVIENSI OLOMUCII REFUSA MDCCCIIIL. Wolfgang Jan Sarkander Straub uvedl na zvonu v Bojkovicích po-
pisné číslo svého měšťanského domu: W STRAUB 1793 OLMÜTZ HAUS Nro 261. Obdobný údaj se vyskytoval v Lošticích, na zvonu 
ulitém téhož roku. Ve zmíněném domě byla proslavená zvonařská dílna, kterou užíval Melchior Schwann a po něm také zvonařův 
otec Wolfgang Straub. Ještě obsáhlejší informaci o lokalizaci dílny obsahoval nápis na zvonu z roku 1804 v Novém Městě na Moravě: 
Gegossen von Klemens Frid[rich] Stecher in der Rossengasse Nro 356. Olaus Oberg v roce 1740 označil zvon ulitý pro slezskou obec 
Bogdanowice nápisem odkazujícím na latinské humanistické pojmenování Olomouce: OPERA OLAI ÖBERGII FVSORIS ET CIVIS 
ORTHODOXI IN VRBE IVLIO = MONTANA.117 

3. 5. OTISKY LISTŮ ŠALVĚJE

Specifickou součástí výzdoby zvonů jsou otisky listů šalvěje lékařského. Vyskytují se zejména na zvonech vakantních lotrinských 
zvonařů a jejich následovníků, trvale již usazených v nových působištích. Listy této věčně zelené léčivé rostliny mají magický význam 
a už od antiky jsou považovány za symbol věčného života. Reprodukce jejich jemné kresby je dokladem vysoké kvality zvonařského 
řemesla a vedle otisků mincí, medailí a pečetí příkladem zdařilého kovolijeckého umění. K výzdobě zvonů jsou listy šalvěje užívány 
především v období baroka, jednotlivě i v souborech, některé přeložené do podoby rovnoramenného kříže. Šikmo visící i rostoucí 
listy bývají vkládány ke zvonařským značkám a figurálním reliéfům. Užívání všech těchto typů otisků je nejlépe dokumentováno 
z jižních oblastí Německa, kde je zaznamenává Deutscher Glockenatlas. Vyskytují se ale také v dalších zemích západní a střední Ev-
ropy. Ze zvonařů, kteří svá díla zanechali na Moravě a ve Slezsku užívali tohoto symbolického motivu mezi prvními lotrinští kovolijci 
Simon Michelin a Capar Delson roku 1630 v Tovačově. Jimi vymodelované stonky lístků vyrůstají z kartuší s monogramem IHS, 
z kandelábru a stylizovaného rostlinného ornamentu s volutami.118 Součástí plastické výzdoby jsou tyto vegetabilní symboly také na 
zvonech Benedikta Briota, Štěpána Mollota,119Jakuba Lehnera, Davida Streckfuse, Václava Kleina a Jana Pricqueye a Matěje Peťka. 
V první polovině 19. století vyžívali otisků šalvějových listů zvonaři František Hiller a František Karel Vaněk.

3. 6. ZÁVĚSNÁ KORUNA

Závěsné koruny zvonů jsou až na vzácné výjimky tvořeny šesti uchy. Čtyři ucha mají některé hodinové cimbály a výjimečně  
i menší zvony. U větších zvonů se vyskytují na zvonech zvonařů Schillingů z Apoldy. Ojedinělé jsou koruny tvořeny jen dvěma uchy. 
Takový závěs má Obletterův hodinový cimbál z roku 1755 v Kojetíně a anonymní zvon z roku 1691 v Krnově. Na unikátní koruně, 
jinde zatím nedoložené, která se skládá ze dvou vrstev šesti uch nad sebou, byl zavěšen zvon v Ostravě-Zábřehu, ulitý ve 13. století. 
Jeho ucha jsou v dolní části zdobena maskarony řeholníků se zvýrazněnou kápí. Na nejstarších zvonech bývají ucha hladká, někdy 
s okosenými hranami. V období gotiky i renesance jsou ucha závěsných korun většinou členěna lištami a výžlabky. Tento typ výzdoby 
se ale vyskytuje i v pozdějších dobách, třeba mezi lotrinskými zvonaři ho užíval Benedikt Briot. U mnoha starších zvonů je na uchách 
doložen pletenec a rýhování. Různě tvarovaný pletenec byl na ucha závěsných korun aplikován už v první třetině 15. století brněn-
ským zvonařem Hansem kupferschmiedem, konvářem Jiřím z Brna, Janem Plebánem z Uničova, Adamem a Matějem z Velkého 
Meziříčí, Matyášem Halbritterem z Jelení Hory a dalšími.

Na konci 16. století jsou používána také ucha zdobená lineárním větvičkovým ornamentem, který je zastoupen na zvonech olo-
mouckých renesančních zvonařů, Jiřího Hechpergera, Zachariáše Milnera a Kašpara Geistera. Maskarony se vyskytují ojediněle již  
u gotických zvonařů. Lví maskarony užíval Donát Schrötter starší z Hostinného, nebo Jan Benešovský z Moravské Třebové, což bylo 

116 Značka Ignáce Hilzera je popsána z fotografie rekvírovaného zvonu z roku 1867 z krnovského Cvilína, značka s latinským textem z fotografie rekvírovaného 
zvonu z roku 1878 z Uničova. 

117 Zvon byl rekvírován a je dnes zavěšen v mariánském kostele v německé obci Bebra.
118 Mlčák, L.: K činnosti lotrinských zvonařů Caspara Delsona a Simona Michelina a jejich následovníků na střední a východní Moravě, Vlastivědný věstník moravský, 

1993, č. 1, s. 49–51.         
119 V Německu na zvonech v Deilingen a Kappel z roku 1663 a Öhningenu a Degernau z roku 1664. 120 Doložen rekviziční fotografií zvonu z roku 1899 v Klatovech. Chvátal, T. – Krčmář, L.: Obrazy z dějin českého zvonařství, Domažlice 2006, s. 120.

1529, Velké Meziříčí, radniční sál, pamětní deska ulitá místním 
zvonařem Janem mladším, foto archiv autora

1629, který pochází z dílny lotrinských zvonařů Caspara Delsona 
a Simona Michelina. Vyskytuje se ale také v 19. století na klasicist-
ních zvonech Klementa Stechera. Další ornamenty kopírují vývoj 
barokního tvarosloví od akantu, přes pásku až k rokaji. Vrcholně 
barokní ornamenty patřily k oblíbeným motivům na uchách vý-
znamnějších zvonů olomouckého zvonaře Jana Antonína Behra. 
V 19. století jsou vedle maskaronů a tradičních akantových listů 
užívány i různě stylizované květiny. Některé koruny zůstávají ale 
i nadále jen hladká.

Od konce 19. a ve 20. století jsou zvony zavěšovány i na hlad-
ké kruhové koruny. U řady zvonařů je tento typ, pro svou jed-
noduchost při formování, odlévání i zavěšování, velmi oblíbený  
a používá se dodnes. Z estetických důvodů se ale současní zvo-
naři spíše vrací k tradičním korunám s  uchy.  Zajímavý typ 
přechodné formy, kombinující ucha zdobená lvími hlavami 
s talířovým diskem je doložen u budějovického zvonaře Rudol-
fa Pernera mladšího.120 Talířové koruny jsou výhodné proto, že 
vytlučený zvon nemusí být při svém otáčení vyvěšován. U ho-
dinových cimbálů a menšíích zvonů je již v renesanci doloženo 
zavěšování pomocí hranolových nebo válcových čepů s průvla-
kem. Čep s průvlakem má například zvon na šternberském hra-
dě z roku 1581, na ostravské radnici, ulitý roku 1598, opavské 
radnici z  roku 1615 od zvonaře Hanse Sturma, zvon Kašpara 
Geistera z roku 1616 v Litovli nebo zvon z roku 1627 v Liptálu.  
Hranolovými čepy s průvlaky byly opatřovány také některé men-
ší zvony, zejména sanktusníky a umíráčky. 
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1454, Jakubov, foto Npú Brno

Zvonařské formy

Letopočet na zvonu ve Vlčicích,
frotáž Leoš Mlčák

Letopočet na zvonu v Krnově, foto Jan Lednický

Letopočet na zvonu v Kamenné Horce, 
foto František John

13.-14. stol?, Ostrava-Zábřeh, 
foto Zdeněk Sodoma

14. stol?, Blansko, kresba František Lipka, foto 
Muzeum Blansko

Letopočet na zvonu v Kamenné Horce, 
foto František John

Nápis na zvonu v Nivnici, reprofoto Leoš Mlčák1393, Johan z Eystettu, Brno – kostel sv. Tomáše, 
foto František John

První polovina 15. století, Jan Herbst, Náměšť 
na Hané, foto Milena Valušková

Polovina 15. stol., Hladké Životice, 
foto Npú Ostrava

1464, Jakub z Olomouce, Lipník nad Bečvou, 
foto Leoš Mlčák

1497, Jan z Olomouce, Police,
foto František John

1498, Jan z Velkého Meziříčí a Ondřej Žáček, 
foto Npú Brno

1512, Drásov, foto Npú Brno

1514 Martin Ilenfeld, Náklo, foto Milena 
Valušková

1476 Petr z Mýta, Dubicko, foto František John

1483, Jan starší z Velkého Meziříčí, Tasov, foto 
Npú Brno

2. pol. 15. století, Václav z Olomouce, Litovel, 
foto Milena Valušková

2. pol. 15. století, Krnov – Kostelec, 
foto Jan Lednický

1541, Adam z Velkého Meziříčí, Dalečín, 
foto Npú Telč

1547, František Ilenfeld, Olomouc-Nové Sady, 
foto Zdeněk Sodoma

1497, Jeroným Haubic, Velké Opatovice, 
foto Npú Brno

1492, Jiří z Brna, Kučerov, foto Npú Brno

1505, Velké Albrechtice, foto Npú Ostrava

1509, Jeroným Haubic, Jevíčko,
foto František John

1557, Filip z Vyškova, Kroměříž – kostel Panny 
Marie, foto František John

1562, Václav z Velké Bíteše, Doubravník,
foto Npú Brno
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1571, Jan Plebán, Městečko Trnávka, 
foto František John

1595, Jan Benešovský, Horní Hynčina, 
foto František John

1614, Schrötter Donát starší, Zábřeh na Moravě, 
foto František John

1579, Jiří Pamfilus, Starý Jičín, 
foto Npú Ostrava

1630, Caspar Delson a Simon Michelin, Tovačov, 
foto František John

1604, Milner Zachariáš, Lipník nad Bečvou, 
foto Leoš Mlčák

1631, Uherský Ostroh, 
foto archiv autora

1618, Hans Herl, Dolany, 
foto Milena Valušková

1698, Joachim Christian, Dušejov,
foto Npú Brno

Barokní zvonařské figurální formy, Vlastivědné muzeum v Olomouci, foto František Roztočil

1460, Šimon Haubic starší, Brno – kostel sv. 
Michala, foto Bohumil Samek

1464, Jakub z Olomouce, Lipník nad Bečvou, 
foto Leoš Mlčák

1480, Jiří z Brna, Hnánice, 
foto Npú Brno

1490, Havířov-Bludovice, foto Npú Ostrava 1491, Václav z Olomouce, Městečko Trnávka, 
foto František John

1495, Jeroným Haubic, Velké Opatovice, foto 
František John

1526, Martin Ilenfeld, Cholina, foto Milena 
Valušková

1528, Šimon Haubic, Letovice, 
foto František John

1547, František Ilenfeld, Olomouc-Nové Sady, 
foto Zdeněk Sodoma
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1549, František Ilenfeld, Kamenná Horka,  
foto František John

1586, Jiří Hechperger, Vrahovice,  
foto František John

1587, Lukáš Gleixner, Výskytná, 
foto Npú Brno

1601, Šimon Voša, Třebíč – kostel sv. Martina, 
foto Npú Telč

1608, Jiří Just, Těšetice, foto Npú Brno 1631, Capar Delson a Simon Michelin, Kvasice, 
foto František John

1650, Stephan Molot, Štěpánov, foto Milena 
Valušková

1656 Hans Grosch, Ktiš, foto Pavla 
Jungmannová

1665, Matěj Peťko, Lidečko, foto Josef Tkadlec

1665, David Jakub Streckfus, Brno-Komín,  
foto Npú Brno

1690, Jan Křtitel Melák, Lažánky,
foto Npú Brno

1699, Jiří František Reimer, Velká Bystřice,
foto Milena Valušková

1700, Jan Křtitel Melák, Moravičany,
foto František John

1724, Zikmund Kerker, Valeč,
foto Npú Telč

1732, Olans Oberg, Olomouc – kostel P. M. 
Sněžné, foto Milena Valušková

1732, Jan Antonín Behr, Lešná,
foto František John

1769, Valerius Obletter, Pěnčín, nyní Muzeum  
v Přerově, foto Leoš Mlčák

1781, Jan Jiří Scheichel, Dukovany,
foto Npú Brno

1597, Jiří Hechperger, Šternberk,  
foto Leoš Mlčák
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1526, Martin Ilenfeld, Cholina,  
foto František John

1656, Klášterec, foto Bohumil Samek

1685, David Jakub Streckfus, Brno-Komín,  
foto Npú Brno

1587, Jiří Gleixner, Výskytná nad Jihlavou,  
foto Npú Telč

1550, František Ilenfeld, Loštice,  
foto František John

1672, Pavel Reimer, Olomouc, Svatý Kopeček, 
foto Milena Valušková

1689, Joachim Gross, Olomouc, Svatý Kopeček, 
foto František John

1650, Štěpán Mollot, Štěpánov,  
foto Milena Valušková

1547, Frantisch Ilenfeld, Olomouc-Nové Sady, 
foto Zdeněk Sodoma

1666, Matěj Petko, Valašské Klobouky,  
foto Kateřina Dolejší

1688, Pavel Reimer, Benešov, foto Npú Brno

1636,, Muzeum Kroměříž, foto Petr Pálka

1724, Zikmund Kerker, Valeč, foto Npú Telč

1834, Karel Stecher, Muzeum Přerov,  
foto Leoš Mlčák

1666, Matyáš Peťko, Valašské Klobouky,  
oto Kateřina Dolejší

1464, Jakub z Olomouce, Lipník nad Bečvou, 
foto Leoš Mlčák

 1781, Wolfgang Straub, Kroměříž,
 foto František John

1823, Vincenc Steftelmayer, Božejov, frotáž 
mince ze zvonu, archiv Npú Brno,  
foto Leoš Mlčák

13. až 14. století, Ostrava-Zábřeh,  
foto Zdeněk Sodoma

1582, Jan z Vyškova, Tovačov,  
foto František John

1728, Jan Kraus, Rajhrad, foto Leoš Mlčák

1853, Štěpán Gugg, Chlum, foto Npú Telč

13. až 14. století, Ostrava-Zábřeh,  
foto Zdeněk Sodoma

1525, Doubravník, foto Npú Brno
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1582, Jan z Vyškova, Tovačov, 
foto František John

1604, Zachariáš Milner, Lipník nad Bečvou,  
foto Leoš Mlčák

Značka Jana Benešovského z Moravské Třebové, 
podle Erwina Hintze

Konvářská značka Tomáše Gleixnera z Jihlavy, 
podle Erwina Hintze

1597, Jiří Hechperger, Šternberk,  
foto Leoš Mlčák

1582, Jan z Vyškova, Tovačov, 
 foto František John

Konvářská značka z Velkého Meziříčí,  
podle Erwina Hintze

Značka konváře Jiřího Gleixnera z Jihlavy, podle 
Zdeňka Jaroše

1586, Jiří Hechperger, Vrahovice, 
foto František John

1604, Zachariáš Milner, Lipník nad Bečvou,  
foto Leoš Mlčák

Konvářská značka Jakuba z Velkého Meziříčí, 
podle Erwina Hintze

Konvářská značka Matyáše Halbrittera z Jelení 
Hory, podle Erwina Hintze

1497, Jan z Olomouce, Dolany,  
foto Milena Valušková

1699, Jiří František Reimer, Velká Bystřice,  
foto Milena Valušková

Značka Jana Pricqeye, 
kresba Anna Šádková

1688, Pavel Reimer, Benešov, foto Npú Brno

1817, Jan Karel Perner, Jarošov nad Nežárkou, 
foto Pavla Jungmanová

1753, značka Valeria Oblettera, 
kresba Anna Šádková

1733, Jan Antonín Behr, Senice na Hané,  
foto Milena Valušková

1781, Wolfgang Straub, Kroměříž,  
kostel P. Marie, foto Npú Brno

Značka Davida Lehnera, 
kresba Anna Šádková

Tomáš Jaroš, foto archív autora
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13. až 14. století, Ostrava-Zábřeh,  
foto Zdeněk Sodoma

1. pol. 15. století, Martin, Tatenice,  
foto František John

1464, Jakub z Olomouce, Lipník nad Bečvou, 
foto Leoš Mlčák

1475, Václav z Olomouce, Litovel,  
foto Milena Valušková

1476, Petr z Mýta, Dubicko, foto František John 1497, Jeroným Haubic, Velké Opatovice,  
foto Npú Brno

15. až 16. století, Jan z Olomouce, Velký Újezd, 
foto Milena Valušková

1509, Jan Haubic, Jevíčko, foto František John

1509, Ondřej Žáček, Biskupice,  
foto František John

1514, Matyáš Halbriter, Vidnava,  
foto Jan Lednický

1597, Zachariáš Milner, Holešov,
foto Leoš Mlčák

1618, Georg Wening, Valtice,  
foto František John

1684, Pavel Strekfuss, Uherský Brod,  
foto Npú Brno

1568, Václav z Velké Bíteše, Újezd,  
foto Npú Brno

1614, Donát Schrötter starší, Zábřeh,  
foto František John

1665, Matěj Peťko, Lidečko, 
foto Leoš Mlčák

1837, Straus Wolfgang Valentin Adam, 
Kroměříž, kostel sv. Mořice, foto Npú Brno

1553, Střítež, foto Npú Brno

1604, Zachariáš Milner, Lipník nad Bečvou,  
foto Leoš Mlčák

1630, Hans Knauf, Vítkov,  
foto Slezské zemské muzeum v Opavě

1700, Jan Křtitel Melák, Moravičany,  
foto František John




