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Úvod                 
4.6.2018 jsme se začali zpracovávat projekt Křtiny a jeho okolí .Projekt jsme zpracovávali ve 
dnech 4-6.6.2018. Údaje jsme zjišťovali i při krátké exkurzi ke křtinské zvonohře.

My si vybrali téma „Historie Křtin“. Zpracovávali jsme téma „Historie a současnost křtinských 
zvonů“, „Křtinská zvonohra“ a „Hodinový stroj ve věži Křtinského kostela“.



HISTORIE A SOUČASNOST KŘTINSKÝCH 
ZVONŮ 
Historie

Historie zvonů sahá až do roku 1343. Z tohoto roku se dozvídáme o malém zvonu jež věnoval 
opat Gotschalk. Zvon byl zavěšen na zvonici u farního kostela. Další malý zvon vážil dva metráky a 
kostelu jej věnoval opat Matěj roku 1445. Velký zvon vážil 15 metráků a dal jej ulít opat Matuška 
z vděčnosti, že byl klášter ušetřen ve válce s Prusy. Musíme ještě zmínit prostřední zvon, který 
vážil 7 metráků a byl ulit v 15. století.



HISTORIE A SOUČASNOST KŘTINSKÝCH 
ZVONŮ 

Současnost

V současné době jsou v útrobách hlavní věže zavěšeny tyto tři zvony: 

Velký zvon – „Marie“ z roku 1948 (zavěšený uprostřed, vážící 1700kg)

Malý zvon – „Antonína“ z roku 1948 (váha 1100kg)

Malý zvon – „Terezie“ z roku 1846

Zvony jsou ovládány elektrickým pohonem. Vyzvánějí vždy v poledne a na tzv. „klekání“ večer. 
Vítají také procesí poutníků během celého poutního období a oznamují nedělní mši. 





JAK VZNIKLA ZVONOHRA
S výrobou se začalo koncem 90.let minulého století na popud pana děkana Tomáše Prnky ve 
zvonárně Petra Manouška v Praze – Zbraslavi. Při povodních v roce 2002, kdy voda Vltavy 
dosahovala v jeho dílně přes 4m, vzaly za své jíž připravené modely, na kterých se podílela 
maminka zvonáře paní Květa Manoušková. Proto se odlévalo až v Astenu v Holandsku.

12.7.2004 bylo dovezeno 15 zvnonů.

30.11.2006 bylo zavěšeno dalších 12 zvonů. 

Posledních 6 zvonů bylo ulito zase v Holandsku na jaře 2010 k 800. výročí  zjevení Panny Marie. 
Požehnal je Tomáš Prnka v neděli 18.dubna 2010, kdy slavil diamantovou primici-60.let kněžství. 
Zvonohra má tedy symbolických 33 zvonů. 



KDY HRAJE ZVONOHRA
Zatím pravidelně jen dvakrát týdně: v sobotu v 18:06 a v neděli 12:06. Ještě před tím věžní 
hodiny odbíjí na malý cimbál čtyři čtvrtě a na velký cimbál počet skončených celých hodin.

Nejkrásnější je to v sobotu večer, od 17:50 až 17:59 volají na nedělní mši všechny 3 zvony: Panna 
Maria, sv. Antonín i sv. Terezie (umíráček). Pak sv. Antonín zvoní po dobu 5min.

O Vánocích hraje zvonohra pásmo 14 koled každý den v poledne a při západu slunce (kolem 
16.hodiny)



HISTORIE VĚŽNÍCH HODIN
V roce 1704, ke konci stavebních úprav původních křtinských kostelů, byl na věž Českého kostela 
nainstalován první hodinový stroj. Lze předpokládat, že po zrušení starověkých kostelů byl 
hodinový stroj dán do věže nového kostela.

Hodinový stroj, který byl do nového kostela nainstalován kolem roku 1750, byl zničen o století 
později požáru, jenž během noci  z 26. na 27. května  1844 kostel vážně poškodil. Oheň zničil 
střechu kostela a zvonici se třemi vzácnými zvony. 



HISTORIE VĚŽNÍCH HODIN-NOVODOBÁ  
HISTORIE
Na počátku sedmdesátých let dvacátého století se ujal správy hodinového stroje pan Milan 
Bezrouk. Stroj byl koncem sedmdesátých let demontován a prodělal důkladnou technickou revizi 
a očistu . V roce 1975 dokončil Milan Bezrouk další funkční rozšíření hodin. Mechanismus 
umožnoval automatické spouštění a vypínání všech tří zvonů a jejich kombinace ve 24 různý 
časových okamžicích a tím pádem zajištoval automatické zvonění  denně  v 6:00 v 12:00 a 20:00. 
Automat byl v provozu dvaatřicet  let, do 30. června 2007, kdy byly ke zvonům dány nové 
elektronicky programovatelné motory. V současné době se o hodiny  stará Ing. Petr Švenda.



VÝZKUM 
Jeden z našich dalších úkolů v praktické části projektu bylo navštívit 
naše Křtinské známé a zeptat se jich na pár otázek na toto téma. 
Odpovědi jsme si zapisovali a později z nich vytvořili grafy.



Otázka č. 1

86%

14%

Kolik má zvonohra zvonů?



Otázka č. 2

100%

Kdo se zasloužil o zvonohru?

Správná odpověď Pán 
děkan Tomáš Prnka



DĚKUJEME ZA POZORNOST


