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Loni v září je odlil až v Holand-

sku vnuk starého zvonařského mis-
tra, Petr Rudolf Manoušek. Čerpal 
z dokumentů svého dědečka i archi-
vů Zelené hory.

Zvony nesou jména českých a 
moravských patronů. Po technic-
kých komplikacích, které oddálily 
zvonění očekávané již v létě, byly 
nedávno všechny zvony umístě-
ny do svých věží. Předtím byly po 
určitý čas vystaveny v kostele, takže 
lidé si je mohli prohlédnout zblíz-
ka, osahat a pořídit si i snímek na 
památku. Přesně na svátek patro-
na chrámu, sv. Jana Nepomuckého, 
zvony v pondělí 16. května požeh-
nal brněnský biskup, Mons. Vojtěch 
Cirkle. 

Jak vysvětluje farář Vladimír 
Záleský, rozmístění zvonů má svoji 
logiku. „Protože jsme klášter na hra-
nici, tak směrem na českou stranu byl 
do věžičky ambitu umístěn zvon sv. 
Vojtěch. Byl rodák z Libice v králové-
hradecké diecézi, s níž sousedíme. Sv. 
Vojtěch, coby jeden z patronů Čech, 
zvoní na svoji stranu. Naopak sv. 
Zdislava, slavná rodačka z Vysočiny, 
zvoní směrem ke Křižanovu. A nad 
tím vším sv. Cyril a Metoděj, patroni 
Evropy,“ dodává P. Záleský. 

Zvony jednotlivě uslyšíme tak-
to: ráno bude zvonit sv. Vojtěch, 
v poledne největší sv. Cyril a Meto-
děj a večerní klekání oznámí zvon 

sv. Zdislava. 
Všechny tři zvony najednou usly-

šíme např. o nedělním poledni, ale 
také o svatbách, pohřbech. „Budou 
samozřejmě vítat i poutníky. Poutní-
ků nám přibývá a není nic krásnější-
ho, než když např. cestou od Vysoké-
ho uslyší zvony,“ míní farář. 

Elektronický systém vyzvánění 
seřídil a naprogramoval sám zvo-
nař, takže současně jsou zvony ve 
zkušebním provozu, ovládaném uv-
nitř chrámu. „Případné změny si již 
zvládneme naprogramovat sami, říká 
P. Záleský. Lidé by např. uvítali, aby 
„sv. Vojtěch“ vyzváněl již v sedm 
hodin ráno, protože později jsou už 
lidé v práci a děti ve škole. 

Tím, že jde o mimořádně cen-
nou památku, zvony mají ve věžích 
Zelené hory speciální zajištění 
a byly potřeba přísnější statické 
posudky, aby nezpůsobily případný 
pohyb věží. 

Jak vysvětluje zvonař Petr Rudolf 
Manoušek, bylo nutné zvolit řadu 
montážních prvků a odpovídající 
systém zavěšení zvonů. 

„Informace o zelenohorských zvo-
nech jsem čerpal jak z našich archivů, 
tak z farní kroniky. Dědečkovy zápisy 
včetně fotografi í uchovávám na čest-
ném místě,“ říká zvonařský mistr. 
Pochází z významného brněnské-
ho zvonařského rodu. Zvony již od 
roku 1900 odléval jeho děda Rudolf 
Manoušek, který vytvořil zmiňo-

vanou první zakázku pro Zelenou 
horu. „Zvonařem byl i táta, ale při 
znárodnění v roce 1948 byla zvonár-
na zlikvidována a jemu z ní zbyly 
jenom zdi,“ dodává potomek. Dílna 
Manoušků byla včleněna do Závo-
dů umělecké kovovýroby a po smr-
ti nejstaršího zvonaře v r. 1951 byl 
Rudolf ml. přeložen do Prahy. Zde 
si na Zbraslavi založil novou dílnu. 

„V dílně jsme pracovali spolu s tátou, 
ale dědu už jsem nezažil,“ vzpomí-
ná Petr R. Manoušek. Při povodni 
v roce 2002 však o dílnu nevratně 
přišel. 

„A tak již po 14 let všechny své zvo-
ny odlévám v Holandsku. A mí kole-
gové se velice zajímají o fotografi e a 
materiály kolem zvonů pro Zelenou 

horu, protože to není jen tak obyčejný 
kostel,“ oceňuje zvonař. 

Na otázku, kolik již odlil zvonů, 
říká, že spočítat by se to dalo, ale 
čísla v hlavě nenosí. „Řekněme, že za 
těch 40 let to byly tisíce zvonů,“ odha-
duje. 

Jak také Petr R. Manoušek vysvět-
luje, zvonovina je historicky stále 
stejnou slitinou mědi a cínu, ve sta-
letími ověřeném poměru. Dokonce 
i u starých kvalitních zvonů lze prý 
po zvuku identifi kovat práci kon-
krétního zvonaře. „Tajemství tónu 
zvonu totiž spočívá v jeho profi lu, 
je dán tzv. zvonovým žebrem. To je 
takový rukopis autora, a vždy je tam 
nějaká drobnost, která se ve zvuku 
projeví,“ uzavírá odborník. 

Zelenohorské zvony již vyzvánějí
Zápis z farní kroniky, léto 1917

Zápis o zabavení zvonů pro válečné účely provedl farář ve Žďáře nad 
Sázavou II – Klášter P. Karel Kučera.

...22. května 1917 byly sňaty zvony k vražedným účelům. Dal jsem zvo-
niti všemi na rozloučenou. Lidé přibíhali a plakali. Zvonili školáci z Kláš-
tera. Z věže shodili nejprve Markétu (113 kg), pak snesli z farního kostela 
Gotharda (62 kg), potom dva zvony ze Zelené hory (14 a 29 kg). Popis a 
obrázek zvonů jsem uložil v pokladně. Vojenský erár platí 1 kg zvonoviny 
za 4 koruny. V pátek večer 28. 7. přišli dva úředníci, prokázali se farářovi, 
že mají vzíti z věží zbylé zvony. Farář je odkazoval, že poslal žádost cent-
rální komisi, aby nejvzácnější zvony byly zachráněny, ale oni, že to není 
nic platné. Hned se dali do práce a za chvíli největší a nejkrásnější zvon z 
roku 1649 (282 kg) a umíráček z roku 1753 ležely shozené na zemi. Na 
Zelené hoře měli vzít poslední zvon ale ten jim farář nevydal. Tak válka 
bere vše, aby míra nepravostí byla dovršena. Prokletá válka...

Historicky první Cenu města Žďá-
ru nad Sázavou udělovanou coby 
morální ocenění významné zásluhy, 
přebrala začátkem září na Staré rad-
nici vícenásobná olympijská vítězka 
a mistryně světa Martina Sáblíková. 
Spoluobčanům, kteří ji za rok 2015 
nominovali, vzkázala poděkování a 
že si ocenění velmi váží. -red-

MARTINA SÁBLÍKOVÁ v zájmu 
médií. Foto: Nikola Adlerová

Martina převzala 
Cenu města 

Pitná jen Salvatorka
Kontrola vzorků vody ze tří žďár-

ských studánek, odebraných dne 
12. 9. dopadla dobře jen u studánky 
Salvatorka. Dle výsledků testu zdra-
votního ústavu nyní nedoporučuje-
me pít vodu ze studánek U Křiváku 
a Klafárek. Zvláště ten má vysoké 
hodnoty bakterie.  -red-

 

O zavedení nového programu na 
obnovu architektonicky cenných 
staveb ve Žďáře nad Sázavou roz-
hodli ve čtvrtek 8. září zastupitelé 
města.

 Lenka Kopčáková

O podporu města při zamýšlené 
opravě mohou tedy nově žádat i vlast-
níci nemovitostí s architektonickou, 
uměleckou nebo řemeslnou hodno-
tou, např. s uměleckými nebo archi-
tektonickými prvky umístěnými na 
fasádě objektu. Žádost je ale potřeba 
podat v termínu od 10. 10. do 8. 12. 
2016 a svůj projekt realizovat během 
roku 2017. 

Každoroční Obnova kulturních 
památek je ve Žďáře již běžným pro-
gramem a radnice jím podporuje 
obnovu kulturních památek ve měs-
tě, na což dosáhly zejména farnosti 
při opravách kostelů. Nově ale město 
nabízí podporu na rekonstrukce archi-
tektonicky cenných staveb, které však 
nejsou v ofi ciálním seznamu kultur-

ních památek spravovaných MKČR. 
Jak naznačuje Irena Škodová, vedou-

cí odboru rozvoje a ÚP, mezi tyto 
stavby lze beze sporu zařadit byto-
vé domy v sídlišti Stalingrad, býva-
lé měšťanské domy na Havlíčkově 
náměstí a v Nádražní ulici, objekty 
Střední průmyslové školy a Městského 
úřadu, sokolovnu, hlavní poštu, objekt 
Komerční banky, Domu kultury či 
interiér kina a divadla. 

„Pokud přijdou zástupci architekto-
nicky cenných domů se záměrem revita-
lizace budov, chceme mít v ruce nástroj, 
jak majitele nemovitosti přesvědčit, aby 
sgrafi ta na fasádách zůstala zachována,“ 
říká starosta Zdeněk Navrátil.

Současně má radnice ještě jeden 
platný program, kterým může dle již 
dříve schválených Zásad zastupitelstva 
podobné projekty podpořit sumou do 
výše 50 tis. Kč. Ale taková částka je u 
řady nákladných rekonstrukcí malou 
pomocí. 

„Nový schválený program s názvem 
Obnova kulturních památek a obnova 

architektonicky cenných staveb je v obje-
mu 1,6 mil. Kč. To je oproti loňsku navý-
šení o půl milionu,“ informuje místosta-
rosta Josef Klement a vyjmenovává: 
Maximální výše v návrhu na obno-
vu kulturních památek, zapsaných v 
seznamu, je 500 tis. Kč, minimální 
výše 50 tis. Kč. Maximální výše pod-
pory na obnovu architektonicky cen-
ných staveb (nezapsaných) je 100 tis. 
Kč, minimální výše 5 tis. Kč. 

Jde tedy o jeden program se dvěma 
podprogramy a zájemci se mohou hlá-
sit vždy jen do jednoho.

„Spolu s dřívějšími „Zásadami ZM“ na 
podporu sgrafi t tedy při kombinaci mož-
ností může jeden projekt sehnat až 150 
tis. Kč,“ informuje starosta.

Cílem města je pomoc při ochraně a 
zachování kulturního a architektonic-
kého dědictví na území Žďáru a jeho 
místních částí (Město Žďár, Zámek 
Žďár, Stržanov, Veselíčko).

Nová dotace pro cenné stavby

Křest knihy „Vize ZR 2050“
Na křest knihy Vize ZR 2050 zvou organizátoři festivalu Živé proStory, kte-

rý běžel od loňska ve Žďáře. Slavnost se vstupy autorů se koná v rámci akce 
Živé proStory, Powered by PechaKucha v pátek 21. 10. od 20.20 hod. v Kině 
Vysočina.

Kniha je shrnutím všech aktivit, které v rámci festivalu probíhaly - soutěž 
dětí, workshopy studentů a návrhy architektů v rámci takzvaných Městských 
zásahů doplněných o vize města a místních fi rem. Na 80 stran v nezvyklém 
čtvercovém formátu obsahuje vybrané výstupy z jednotlivých fází projektu a 
prolínají je umělecké práce vzešlé z workshopu Santiniho jazyk.  -red-


