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P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

„Živé svolávám, nad mrtvými 
lkám, blesky rozmetám.“ Nelekejte 
se, není to nic tajuplného. Jde o ná-
pis, který bývá uváděn na zvonech. 

Mnohokrát denně slyšíme hlas 
zvonů. Pokládáme jej za samozřej-
most a mnohdy hlas ani nevnímá-
me. Přesto mají zvony v historii i 
současnosti nezastupitelné místo. 
Jejich hlas nás doprovází od prvních 
vjemů až po poslední cestu. Při-
pomeňme si, jak svátečně zní hlas 
zvonů o vánočních svátcích nebo 
na Nový rok. Kdy a k jakým účelům 
byly v minulosti zvony používány?

Již éra řeckých měst Athén
a Sparty znala zvony používané
k náboženským účelům. Římané 
jimi svolávali služebnictvo a také 
věřili, že hlasem zvonu lze zahnat 
zlé duchy. Od 6. století našeho 
letopočtu sloužily zvony jako bo-
hoslužebné předměty v některých 
německých městech a od sedmého 
století jsou první zmínky o zvonech 
ve Francii a Bulharsku. V Čechách 
připomínají víc jak 1.000 let čas k 
modlitbě, ohlašují významné udá-
losti i hrozící nebezpečí, vpád nepří-
tele. požáry a přírodní katastrofy.. 
Podle starých letopisů bylo v roce 
1087 u kapitulního kostela sv. Petra 
a Pavla na pražském Vyšehradu osm 
zvoníků. V době předhusitské měl 
každý kostel minimálně jeden zvon.

Největší zvon v ČR je zvon 
Václav v Olomouci váží 21 tun). 
Srovnatelnou hmotnost mají zvony 
ve Vídni, Římě a Londýně. Největší 
zvon na světě je zvon Car na nádvo-
ří moskevského Kremlu. Má výšku 
6 metrů a hmotnost asi 200 tun. Byl 
odlit v letech 1733 - 1735, po požá-
ru Kremlu byl poškozen. 

Ne každá doba zvonům přeje.
V nedávné minulosti,jak v první, 
tak i ve druhé světové válce byla 
část zvonů z věží sejmuta, a roz-
tavena v cínový bronz, známý pod 
technickým označením „dělovina“. 
Tento název dokládá, k jakým úče-
lům byl kov ze zvonů použit.

Historie zvonů v Ivančicích 
má nejasné začátky. V roce 1239 
se připomíná v Ivančicích farář, 
předpokládejme, že ve věži kos-
tela byl i zvon. Pokud můžeme 
věřit románové povídce v knize 
Mirka Elpla „Tři zlaté poháry“, 
pak si připomeňme smutný ko-
nec povídky „Hoří chrám“, kdy 
zvoník Jan a jeho synek Petr 
uhořeli při požáru kostela i věže 
po přepadení Ivančic Kumány
v roce 1304. Až do 1. světové války 
byly věži zvony:

1) Velký z roku 1548, poz-
ději pukl, byl přelit v roce 1763 
a vážil 2.989 kg. Zvon měl po 
svém obvodu i uvnitř latinské 
nápisy, které přeložil P. T. Pro-
cházka. Překlad vnějšího nápisu 
je: „Zvučeti pochovaným, hasiti 
blesky, mračna volati na oblohu 
hlas můj celý žádá. Ke chvále
a slávě nejsvětějšího Jména Ježíš, 
Marie na nebe vzaté, sv. Josefa

a sv. Ondřeje. Čtyřicet centů 
silný, 215 roků stálým zvoněním 
přeživ tržen zasténal jsem. Roku 
1763 přidáním 10 centů zvětšen, 
an péčí o mne měl velectihodný a 
důstojný pan Ondřej Nepomucký 
Černovský, toho času děkan, farář 
a měšťan ivančický, v Olomouci 
přelit jsem byl“.

Uvnitř zvonu byly nápisy, které 
v překladu P. Tomáše Procházky 
zní: „Ohněm jsem a plamenem se 
vyronil,  S Boží pomocí mne Valerij 
Obleter lil. Stalo se v Olomouci dne 
1. května roku 1763“.

V dolní části zvonu: „Otcem 
mým vtip umělcův se znamená,  Ma-
teří mou byla výheň plamenná,  Tělo 
moje z kovů zhotoveno jest, Jméno 
Ježíš, Maria Josef dal mi křest“.

2) Median (vážil 845 kg). Pře-
klad latinského nápisu zní: „Ke cti 
všemohoucího Boha, Jeho a Rodič-
ky Boží Marie Panny mistry Janem 
a Ondřejem r. 1498 tento zvon lil“.

Podnět pro odlití tohoto zvonu 
byl odkaz Hanuše Šeksmela v roku 
1495, aby jeho syn Jiří dal odlít 
velký zvon k Matce Boží.

3) Sv. Jakub (560 kg) z roku 
1505 s německým nápisem, který 
uvádíme v překladu: „Maria, Mat-
ko Ježíše Krista, pros svého syna, 
našeho Stvořitele, za nás. Amen“. 
(Meister Jeronius 1202 - spravnější 
je označení roku 1505).

Pod nápisem byl obrázek Matky 
Boží a slova „Sancto Jacobo“, zvon 
patřil dříve kapli Svatojakubské. 

4) „Svatá Barbora“ míval až do 
roku 1901 nápis latinský, z něhož 
bylo patrno, že zvon byl přelit
v roce 1783 nákladem Karla Roz-
marina, konšele ivančického, a po-
užíval se jako umíráček. Roku 1901 
pukl a byl nahrazen stejně těžkým 
zvonem (179,5 kg) od společnosti 
„Unio catholica“. Dne 24. dubna 
1902 byl posvěcen Fr. Dundáčkem, 
ivančickým děkanem. 

Zvonek „Sanktus“ z roku 1636 
byl ve věžičce vystavěné v roce 
1594 a opravené v roce 1714. Měl 
nápis „Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum 1636“. Jeho hmot-
nost byla 28 kg.

Do roku 1879 visel ve věži ještě 

puklý zvon „Sv. Josef“ - 239,5 kg a 
měl nápis: „Mistr Jan Konwarz w 
Miestie Wiskowie 1571“. V kostel-
ní komoře ležel do roku 1879 roz-
ražený zvon sv. Jakub z roku 1636 
(150 kg), jenž býval v kapli sv.Ja-
kuba. Překlad latin. nápisu byl:

„Maria, Matko milosti, Matko 
milosrdenství, zachraň nás před 
nepřítelem a v hodině smrti přijmi. 
Léta Páně 1636. Svatý Josefe, oro-
duj za nás. Josef Vojta“.

Oba tyto zvony byly přenechá-
ny v roce 1879 zvonaři v Brně na 
částečné zaplacení nových zvonů k 
sv. Jakubu.

Jaké byly další osudy ivančic-
kých zvonů? Za 1.světové války se 
Rakouskému hospodářství nedo-
stávalo surovin pro válečné účely. 
Použitelný kov byl již zmíněný 
cínový bronz - dělovina, získaný 
roztavením zvonů. V Ivančicích 
byly dne 26. května 1917 rekvíro-
vány zvony:

- Velký zvon z roku 1763, měl v 
průměru 176 cm, vážil  2.989 kg,

- Umíráček z roku 1902 o prů-
měru 67 cm a hmotnosti 179,5  kg.

Náhradou za tyto zvony byla 
částka 12.674 korun (4 K/kg), 
která byla použita pro zakoupení 
cenných papírů.

Až v roce 1925 byly pořízeny 
zvony nové - „Velký“ a „Umírá-
ček“, které byly dne 21. května 
1925 posvěceny. Poprvé byl slyšet 
jejich hlas 23. 5. 1925. Ke slavnosti 
svěcení zvonů byla vydána plaketa 
a odznaky s vyobrazením obrazu 
A. Muchy „Vzpomínka na rodné 
město“. Náklad na pořízení těchto 

zvonů byl 120.000 Kč. Občanská 
záložna uhradila 40.000 Kč a stavi-
tel Kočí částkou 20.000 Kč.

Ani 2. světová válka zvonům 
nepřála. Ze stejných důvodů jak
v 1. světové válce byly rekvírovány 
zvony i v té druhé. Dne 15. března 
zazněly naposled a 17. března 1942 
byly z věže spuštěny oba zvony z 
roku 1925, zvon Maria o hmotnosti 
3.100 kg a umíráček - vážil 500 
kg. Současně byl spuštěn zvonek 
Sanktus z roku 1636 - vážil 28 kg.

Ve věži tak zůstaly zvony: Medi-

án z roku 1498 o hmotnosti 845 kg
a Jakub z roku 1505 o váze 560 kg. 

Také z kaple sv. Trojice měl 
být odvezen zvon z roku 1507
o hmotnosti 90 kg. Zde je záhada. 
Odkud se tento zvon vzal. Kaple 
byla postavena  v roce 1560, její 
zvonice až v roce 1838.  Nakonec 
tento zvon v kapli zůstal, ale místo 
něj byl odvezen Sanktus. Bylo to 
smutné období okupace. Zvony 
byly odváženy 19. března 1942. 
Přibližně ve stejnou dobu byl li-
kvidován internační židovský tábor 
a také byli transportováni židovští 
obyvatelé Ivančic. Zanedlouho byli 
v Brně popraveni ivančičtí občané.

Obezřetností českých úřadů byly 
některé zvony zadrženy po dobu 
války v Praze, a tak se podařilo 
také zachránit zvonek Sanktus. 
Dne 14. srpna 1945 byl vrácen 
do Ivančic. Nebyl vrácen zpět do 
sanktusové věžičky, ale po odborné 
opravě byl zavěšen do věže a  pou-
žíván jako umíráček.

V roce 1946 byly zvony z věže 
opět spuštěny a při této příležitosti 
byly převáženy. Současně bylo 
zjištěno, že zvon Medián je puklý, 
a proto byl opraven v brněnské fi r-
mě R. Manoušek. Byla to v té době 
jediná fi rma, která mohla opravit 
zvony svařováním. Ve stejném roce 
bylo instalováno elektrické zvoně-
ní, takže odpadlo ruční zvonění.

 V současné době jsou ve věži 
umístěny tyto zvony:
-  Median - 845 kg z roku 1498
-  Jakub - 560 kg z roku 1505
-  Sanktus 28 kg z roku 1636
   (nepoužívá se)

V glorietce věže (pod jehlanco-
vou stříškou) jsou ještě dva zvony 
z roku 1585. Spodní menší je bez 
nápisů. Větší nad ním se jmenuje 
Cimbál a má nápis: „Toho szasu 
letha Panie MDLXXXV tento 
cimbal udielan jest. Za Primasa 
w Eywaczicich Kasspara Volfa
a spoluradnich: za Vaclava Zlatni-
ka, Jirzika Polaka, Jana Altingera, 
Vavrzince Zarzby, Tomasse Plevy 
a Vaclava Froschauera, rychtarze“. 
K těmto zvonům vedou od věžních 
hodin táhla, na jejichž konci jsou 
úderníky, které bitím do zvonů 
oznamují čtvrtky a půlky hodin. 
Zatím se nepodařilo zjistit hmot-
nost těchto zvonů.

Nevíme kolik staletí znějí zvony 
v Ivančicích. Varovaly před nebez-
pečím, ohlašovaly radostné událos-
ti a jejich hlas nás provází po celý 
život. Přejme si společně, aby už 
nikdy nebyl jejich kov zneužit pro 
válečné účely a dál zněl jako projev 
klidu a míru.    Jiří  Široký
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Zvony farního kostela v Ivančicích

Zvony byly vytahovány do věže za hojné účasti veřejnosti

Zavěšování zvonů dne 21. května 1925

Zavěšený Velký zvon z roku 1548
(foto Muzeum Brněnska)

V roce 1763 byl Velký zvon přelitý
(foto Muzeum Brněnska)


