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ABSTRAKT 

ŠROMOTA Michal: Slévárenské technologie ve zvonařství. 

 

Tématem bakalářské práce, jež sestává z teoretické a praktické části, je zvonařské řemeslo. 

Cílem bylo shrnout technologii výroby zvonů, jak z hlediska současného, tak historického. 

Základem teoretické části je literární rešerše, která popisuje celý proces výroby zvonu, materiál 

používaný k jeho odlévání, zvukové vlastnosti zvonu, historii odvětví a části, které jsou 

nedílnou součástí zvonu. Rešerše byla zpracována zejména na základě české odborné literatury, 

avšak v menším měřítku bylo čerpáno i ze zahraničních zdrojů. V rámci praktické části byl odlit 

bronzový zvonek metodou vytavitelného modelu i za přispění 3D tisku. 

Klíčová slova: zvon, zvonařství, zvonová forma, zvonovina 

ABSTRACT 

ŠROMOTA Michal: Casting technology in bell founding 
 

The topic of the bachelor’s thesis, which comprises of theoretical and practical part, is 

campanology. The purpose was to summarize the technology of the bells’ manufacture from 

both, current and historical viewpoints. Basis of the theoretical part is literary recherche which 

describes the whole process of the bell’s manufacturing, material used for its casting, acoustic 

features of the bell, history of the industry and parts which are integral part of the bell. The 

recherche was composed mainly based on Czech academic literature, nonetheless, to a lesser 

extent, abroad resources were included too. Within the framework of the practical part a bronze 

bell was casted by a lost wax method with the contribution of 3D print. 

Keywords: bell, bell founding, bell mould, bell metal 
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Úvod 
Zvon je lidskou společností užíván po tisíce let. Zvonařství je tedy řemeslo velmi staré, a 

přitom ve své podstatě nestárnoucí. Jedná se snad o jediné řemeslo, které zůstalo neměnné 

v zásadních pracovních postupech, a i dnes si zachovává půvab a poctivost rukodělné práce. 

Stejné je uplatnění finálního výrobku a stejná je i jakási skrytá touha každého zvonaře, vytvořit 

co nejkvalitnější dílo, které svého tvůrce přežije o mnoho let či staletí. Zvon je především 

složitý hudební nástroj, který od pradávna sloužil k různým účelům, a to jak k církevním, tak k 

ryze světským. Svolával věřící k bohoslužbě, varoval před nepřáteli, ohlašoval konec trhů, zněl 

a stále zní při odbíjení hodin. Ať už bylo jeho využití jakékoliv, dobrý zvonař vždy usiloval o 

co největší dokonalost a preciznost při své několikaměsíční práci, kdy i sebemenší chyba mohla 

mít za následek její zmar. [1], [2], [3] 

Výroba zvonů je velmi náročný proces, který v sobě musí skloubit znalosti z oblasti 

slévárenství, matematiky, fyziky, nauky o materiálu a hudební teorie. Skládá se z několika fází, 

a proto musí být každý zvonař zručný modelář, slévač, cizelér a výtvarník. Vzhledem ke své 

náročnosti je zvonařské řemeslo založené především na letitých zkušenostech a často se dědí 

z generace na generaci. [4] 

Bakalářská práce umožňuje čtenáři nahlédnout na problematiku a různé aspekty tohoto 

odvětví. Seznámí ho s celým procesem výroby, od návrhu konstrukce zvonu přes tvorbu celé 

formy společně s výtvarnou výzdobou až po závěrečné odlití a dokončovací práce. Dále se 

práce zaměřuje na popis zvonu z hudebního hlediska a také na popis materiálu používaného 

k odlévaní zvonů, jeho postup tavby a strukturální vlastnosti. V práci je také okrajově zmíněn 

historický vývoj řemesla. V neposlední řadě jsou zde popsány i další důležité části, které 

neodmyslitelně patří ke zvonu. Bez nich by se zvon vůbec nerozezněl, byl by pouhým kusem 

kovu a nikdo by nemohl obdivovat krásu jeho zvuku. Praktickou částí bude odlití bronzového 

zvonku. 
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1 Technické vybavení zvonu 
Pro správné uplatnění zvonu není důležitý jen kvalitní odlitek, ale i další vybavení, které je 

nedílnou součástí zvonu a bez něhož by zvon nemohl plnit svou funkci. Mezi základní technické 

vybavení zvonu patří zvonová stolice a všechny pohyblivé i nepohyblivé funkční části, které 

bývají označovány jako zvonová soustava a zahrnují: 

• zvon 

• hlavu zvonu 

• srdce zvonu, sloužící k jeho rozeznívání a součásti k zavěšení srdce 

• ložiska, či jiná uložení umožňující kyv zvonu 

Všechny tyto položky mají zásadní vliv na hudebně-akustické vlastnosti a životnost zvonu. 

Tvoří vzájemně propojenou soustavu a disfunkce jednoho z nich může negativně ovlivnit 

celkový dojem ze zvonění. [5] 

 
Obr. 1.1 Zvonová soustava [1] 

1.1 Zvon 

Horní část zvonu, za kterou je zvon pomocí závěsných pásů zavěšen na hlavu, se nazývá 

koruna. Její typ a provedení má velký vliv na estetický dojem odlitého zvonu. Pokud 

vynecháme malé a lodní zvony, které byly vybaveny pouze kónickým čepem, využívaly se 

především víceramenné koruny (čtyř- nebo šestiramenné) se středovým sloupkem a horním 

obloukem. Ramena byla po obvodu rozmístěna nesymetricky (2 + 1 + 2 + 1), a to z důvodu co 

nejjednoduššího upevnění k závěsu. Později se začalo používat i symetrické rozmístění ramen 

po obvodu kruhu a středový sloupek s předlitým či vrtaným otvorem pro šroub srdce. Velmi 

pracná výroba víceramenných korun vedla ve 20. století k uplatnění i jednoduchých talířových 

korun. Její výhoda spočívá v technologii výroby, jelikož ji lze snadno formovat do písku podle 

trvalého modelu, ale hlavně je nejlepším technickým řešením pro montáž zvonu. Dojde-li totiž 

v budoucnosti k vytlučení věnce, stačí zvon pouze pootočit bez spouštění na podlahu zvonice. 

Její nevýhodou je, že nelze zdobit, a proto mnoho zákazníků pro lepší estetický vzhled preferuje 

právě víceramenné koruny. [1] 

Vrchol zvonu pod korunou je označován jako čepec, pod ním se nachází krk a ve spodní 

části je nejširší místo zvonu zvané věnec, jehož nejsilnější část je rána (něm. „Schlag“). Věnec 

je zakončen hranou. Profil stěny zvonu (příčný průřez) se nazývá žebro. [1], [6] 

Srdce 

Korpus / Krk 

Věnec 

Hrana / Špice 

Hlava / Hlavice 

Ložisko 

Koruna 

Čepec 
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1.2 Hlava zvonu 

Pohyblivý závěs, k němuž je zvon připevněn, se nazývá hlava zvonu nebo zvonový závěs. 

Ten je uchycen ke koruně zvonu pomocí kovových třmenů. V průběhu staletí prošly závěsy 

značným vývojem. Od prvotního a v té době nejdostupnějšího materiálu, kterým bylo dřevo, se 

od konce 19. století začaly používat hlavy vyrobené z oceli, ocelových traverz a nosníků. Od 

použití dřeva se začalo upouštět v době mezi válkami a tento vývoj trval až do 90. let 20. století, 

kdy lze pozorovat návrat k dřevěným hlavám. Důvodem byla trvanlivost dřeva a také jeho lepší 

akustické vlastnosti podporující rezonanci. Ocelová hlava má životnost 50-60 let, zatímco 

dřevěná hlava vydrží staletí. Není proto vzácností vidět na věžích originální hlavy z 16. nebo 

17. století. [5] 

Mezi dva základní typy závěsů patří závěs rovný a nízko nebo vysoko zalomený. Při 

zavěšení na rovném závěsu je osa kyvu pod úrovní ložisek, zatímco u zalomeného závěsu nad 

osou procházející ložisky.  Tradičním a nejpoužívanějším typem je zavěšení na rovném závěsu. 

Důvodem použití zalomeného závěsu je nedostatek místa ve zvonici, poměrně malá síla 

potřebná k rozhoupání, což bylo zvláště při ručním zvonění důležitým faktorem a velmi malé 

dynamické zatížení zvonové stolice. [5] 

 

  
Obr. 1.6 Zalomený závěs z oceli [7] 

Obr. 1.2 Čtyřramenná 

koruna [1] 
Obr. 1.3 Šestiramenná 

koruna [1] 
Obr. 1.4 Talířová koruna 

[10] 

Obr. 1.5 Rovný závěs ze dřeva [1] 
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1.3 Srdce zvonu 

Ocelové kyvadlo zavěšené uvnitř zvonu, které zvon rozeznívá údery do vnitřní části věnce, 

se nazývá srdce. Jde o druhý nejdůležitější prvek, který má značný vliv na funkci a životnost 

zvonu. Z fyzikálního hlediska tvoří výkyvný zvon se závěsem a srdcem soustavu dvou 

paralelních kyvadel, jejichž dokonalé vyvážení a vzájemné sladění má zásadní vliv na správnou 

funkci. Při výrobě proto záleží především na volbě správného materiálu, na konstrukci a 

rozložení hmoty po celé délce, technologii zpracování, ale také na správném zavěšení do zvonu 

tak, aby zvon po úderu ideálně zněl. Váha srdce by měla představovat 2,5 – 4,5 % váhy celého 

zvonu. [1], [5], [8]  

Podle zavěšení, ale především podle pohybu srdce a jeho úderu do zvonu, lze srdce rozdělit 

na dvě základní varianty: 

• létající srdce 

• srdce tzv. „na padání“  

1.3.1 Létající srdce 

Srdce se pohybuje společně se zvonem. Na jeho horní stranu udeří právě, když zvon dosáhne 

nejvyššího výkyvu. Jedná se o nejrozšířenější způsob, protože pouze s takto bijícím srdcem lze 

dosáhnout plného a líbivého zvuku po úderu. Z konstrukčního hlediska jde o poměrně náročné 

provedení, jelikož srdce musí být vykované z jednoho kusu měkkého železa. To bývá hlavně u 

velkých kusů nesnadné. Důležité také je, aby závěs srdce ležel pod osou otáčení zvonu. [1], [7] 

 

 
Obr. 1.7 Létající srdce [7] 

Zvony s víceramennou korunou bez středového otvoru jsou opatřeny železným okem pro 

zavěšení srdce zalitým uvnitř zvonu. U gotických zvonů bylo srdce zavěšeno přímo kovanou 

části na železné oko viz obr. 1.6. Později se začaly používat kožené řemeny spojované přezkou 

stejně jako na opasku viz obr. 1.7. U novějších zvonů najdeme místo železného oka předlitý 

otvor a srdce je poté zavěšeno na pevném svorníku, který prochází zvonem i závěsem zvonu 

viz obr. 1.8. Někdy se mezi vnitřní oko a závěs srdce vkládá tzv. šarnýr, ocelový kruh s klikovou 

hřídelí, který zajišťuje kyv srdce v ose. Užívá se při rozměrové korekci srdce (např. je-li srdce 

krátké), pro jeho lepší vedení v ose kyvu, ale především po otočení zvonu, kdy se směr kyvu 

vsazeného oka neshoduje s novým směrem pohybu srdce. [1], [5] 
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Obr. 1.9 Uchycení srdce pomocí 

koženého řemene [1] 

 

 

 

 

  

Obr. 1.11 Šarnýr vzepřený o vnitřní 

oko a nesoucí srdce [5] 

 

1.3.2 Padající srdce 

Srdce i zvon se pohybují proti sobě. Srdce při výkyvu zvonu stále vertikálně visí a bije do 

spodní strany zvonu. Hlava zvonu je v tomto případě vysoko zalomená. Z konstrukčního 

hlediska se nejedná o tak náročné provedení. Toto řešení není z technického ani zvukového 

hlediska vhodné, jelikož i při malém překročení potřebného úhlu výkyvu může docházet 

ke dvojúderům nebo naopak k tlumení zvonu a ten pak nemá správnou rezonanci. [1], [5] 

Obr. 1.8 Uchycení srdce přímo kovanou 

částí na železné oko [1] 

Obr. 1.10 Srdce zavěšené na pevném 

svorníku [1] 
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Obr. 1.12 Padající srdce [7] 

 

Někdy se také používá tzv. reverzní srdce neboli srdce s protizávažím. Jde o jakousi 

modifikaci srdce na padání, kdy má srdce osu otáčení sníženou, umístěnou uprostřed dříku a 

opatřenou protizávažím. Srdce bije do zvonu v nejvyšším bodě výkyvu stejně jako u létajícího 

srdce. Tímto způsobem je však narušen přirozený průběh kyvu srdce a úder opět není zvukově 

optimální [5] 

 

 
Obr. 1.13 Reverzní srdce [7] 
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2 Historie 
První zmínky o původu a vzniku zvonů sahají hluboko do předkřesťanských dob. Vycházejí 

ze studií historiků, a také z nalezených vykopávek v Ninive v Asýrii z konce 3. tisíciletí př. n. l. 

Tyto nalezené památky se svým tvarem velmi málo podobají dnešním zvonům. Jedná se o 

zvonky lité ve tvaru úlů a soudků, snýtované ze železných a měděných plátů, plechů, ale i o 

různé oválné, hranaté a osmiúhelníkové zvonky. Zvony byly známé také v Číně a Indii, a proto 

je pravděpodobnější vývoj zvonu z rolniček, které vznikly právě v Orientu. [1], [9] 

Křesťanská legenda vypraví, že na myšlenku výroby kovových zvonů přišel sv. Pontius 

Paulinus, biskup v Nole Campanii v jižní Itálii, když při cestě lesem narazil na květinu ve tvaru 

zvonku. Na obrázku 2.1 je „Kančí tesák“, zvon nýtovaný ze tří železných desek, který byl 

nalezen v Kolíně nad Rýnem a je považován za nejstarší zvon křesťanské Evropy. [1] 

Do středověkého světa vchází zvon prostřednictvím církve. Hlavními uživateli i jeho 

předními výrobci jsou v době raného středověku kláštery. Ty využívají zvony jako zřetelně 

slyšitelnou zvukovou výzvu pro všechny členy kláštera ke konání tzv. kanonických hodinek. 

Děje se tak již v 5. stol. v severoafrických klášterech. Odtud se tento zvyk šíří do italských 

klášterů a podél západního evropského pobřeží až do Irska. Právě irská církev měla zvláštní 

význam na rozšíření zvonu v západní církvi. Nejenže zde zvon dosáhl výrazného uplatnění, ale 

i jeho samotná výroba tu došla k zajímavému rozmachu. I díky tomu se Irsko a tím i celá tato 

ostrovní oblast stala centrem zvonařské výroby raného středověku. [2] 

  
 Obr. 2.2 Zvon úlovitého 

 typu [1] 

Díky klášterní praxi se zvon záhy objevuje také v kostelech. Nejprve se tak děje u 

významných kostelů, od 10. století jsou zvony obvyklé i v kostelech menších. Tento vývoj, 

posunující kostely do popředí zvonařské kultury, vytvořil předpoklady k rozšíření funkce 

zvonu, k rozvoji samotného zvonařství, a tak i k zdokonalení jeho technických, tvarových a 

akustických vlastností. Od své základní úlohy, jakožto prostého nástroje k shromáždění 

náboženské obce, rozšířil svůj význam i v okruhu vlastní bohoslužby, a to již na přelomu 6. a 

7. století jako doprovod při zpěvech a žalmech. Zapříčinili se o to především papežové sv. 

Řehoř Veliký a sv. Sabinián, který nařídil, aby právě zvonem byli věřící zváni k bohoslužbě. 

Odtud pronikl do zcela světských funkcí, jako např. ochrana proti živelným pohromám, 

nepřátelům či nemocem. Žákům připomínal školu, dospělým robotu. Na prachatické Zlaté cestě 

varoval kupce, ubírající se tudy se svým zbožím, aby během noci nesešli z cesty. 

Od jednoduchých plechových, nýtovaných a tvarově rozmanitých zvonků se tedy postupem 

času přešlo k odlévaným zvonům nejprve úlovitého typu, později typu gotického, jež je 

považován za prvopočátek zrození klasické podoby zvonu.  [1], [2] [9], [10]  

Obr. 2.1 Zvon „Kančí tesák“ [1] 
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3 Zvon jako hudební nástroj 
Zvon jako takový není jen umělecké dílo, ale především významný hudební nástroj. 

Z hlediska hudební klasifikace patří zvon dnešního typu ke složitým idiofonům (ne-li k těm 

nejsložitějším), tedy samozvučným nástrojům rozeznívajících se úderem nezvučícího 

předmětu. Vydává asi 70 až 100 tónů. Jejich počet závisí na velikosti a hmotnosti zvonu, čím 

větší zvon 

 tím více alikvótních tónů sestavených v harmonickém vzestupu vydává.  [5], [11] 

3.1 Žebro zvonu 

Zvuk zvonu určuje jeho velikost, konstrukce, složení materiálu, ale především je dán jeho 

profilem, proto zvonař při návrhu nového zvonu musí jako první vypočítat zvonové žebro. 

Základ výpočtu je velmi složitý a je také určitým rukopisem autora. Z toho důvodu byly 

všechny metody, pravidla a vzorce pro výpočet zvonového žebra publikovány velmi zřídka. 

Výkresy zvonových žeber patří jednoznačně k největšímu bohatství zvonaře. Během let prošel 

tvar zvonového žebra velkým vývojem. Především v období středověku docházelo 

k nejpřevratnějším proměnám konstrukce zvonu, které zásadním způsobem pozměnily celý 

jeho charakter. [1], [2], [5] 

 

 
Obr. 3.1 Vývoj zvonového žebra [5] 

 

Zvonař musel vystavit svoji teorii výpočtů 

dlouhodobým zkouškám, pokusům a změnám. Na 

základě matematických výpočtů a praktických 

parametrů byl vytvořen tzv. zvonový řád. Ten sloužil 

zvonařovi, aby podle dané velikosti zvonu přiřadil 

velikost jeho šlaku, tedy hodnotu vyjadřující dimenzi 

nejsilnější části žebra příslušného zvonu. Jelikož 

žebro dosahovalo největší síly na úderovém věnci, 

odpovídal šlak průměru úderového věnce. Obrázek 

3.2 představuje grafické znázornění vztahu mezi 

hmotností zvonu (římské číslice), jeho výškou 

(vertikální linie) a vnitřním průměrem (horizontální 

linie). Uvedená váha je seřazena shora dolů v 29 

stupních od 10 do 10 000 liber [1], [2] 

 

 

 

 

  

Obr. 3.2 Zvonový řád v Biringucciově 

rukopisu [2] 
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3.2 Zvukový obraz zvonu 

Po nárazu srdce do zvonu vzniká nárazový (úderový) tón, nazývaný též hlavní. Jde o zvuk, 

který se po úderu srdce ozývá s největší intenzitou ze všech tónů. Jeho vyznění však trvá 

několik málo sekund a za tuhle velmi krátkou dobu se zcela ztotožní se základním tónem, tj. 

primou zvonu. Z fyzikálního hlediska nejde o měřitelný jev, který vzniká chvěním zvonu, ale 

pouze o subjektivní vjem lidského ucha. Shoda nárazového tónu se základním tónem by 

v ideálním případě měla být čistá. Pokud se nepodaří dojít k naprostému souladu, rozladění je 

vnímáno jako „houpání“ tónu, což by negativně ovlivnilo výsledný zvukový vjem především 

v souzvuku několika zvonů. [1], [5] 

Pod základním tónem se vyskytuje tzv. hum neboli „hukot“. U současných zvonů je obvykle 

jeho oktávou a je také tónem, který při doznívání zvonu slyšíme nejdéle. U pozdně gotických a 

renesančních zvonů bylo možné se setkat i s intervalem spodní septimy či sexty. Dalším 

výrazně slyšitelným tónem je mollová tercie, která je do určité míry dána klasickým tvarem 

zvonového žebra. Mezi další alikvótní tóny patří kvinta, jež se ozývá v horní části žebra zvané 

čepec a vrchní oktáva. Všechny tyto tóny se nazývají „principálové“. Po nich následují ve 

vzestupném pořadí „mixturové tóny“. Patří mezi ně decima, duodecima, superoktáva 

eventuálně i superdecima. Vysoké kmitočty všech těchto tónů dávají hlasu zvonu zabarvení a 

výraz. Další tóny mimo výše uvedené by měly být potlačené co nejvíce, aby nepůsobily 

rušivě. [1], [5] 

 

 
Obr. 3.3 Schéma míst vzniku určujících intervalů   

   hlasu zvonu [5] 

 

Tab. 3.1 Tabulka ideálního akustického obrazce zvonu tónu c1 [1] 

c0 spodní tón / spodní oktáva / hum 

c1 nominál / nárazový tón 

c1 prima 

es1 mollová tercie 

g1 kvinta 

c2 vrchní tón / vrchní oktáva 

es2 mollová decima 

f2 undecima 

g2 duodecima 

c3 superoktáva 

es3 superdecima 
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3.3 Měření akustických vlastností 

 Maximální přesnost ladění u zvonů vyrobených tradiční technologií je v základních tónech 

1/16 tónu, v alikvótních 1/8 tónu. Jinak řečeno, jde o interval mezi dvěma sousedními bílými 

klávesami klavíru rozdělený na 8 či 16 dílů. Akustické 

vlastnosti zvonu se měří pomocí moderních softwarů pro 

analýzu zvukového záznamu nebo pomocí speciálních 

ladiček, které vyrábí v patřičné kvalitě jediná firma na 

světě, německá ARNO BARTHELMES. Určení 

akustického obrazce zvonu, tzv. odladění, spočívá 

v porovnání tónu ladičky a zvonu. K tomu je třeba dobrý 

hudební sluch. Pomocí speciálního kladívka se ladička 

rozechvěje a při dokonalé shodě obou kmitočtů při doteku 

rozezní celý zvon. [1], [5] 

 

3.4 Soubor zvonů 

Velmi často se v kostelech nebo zvonicích objevuje více zvonů. Běžný farní kostel mívá 

obvykle tři zvony v souboru nebo navíc zvony menších rozměrů pro speciální účely (umíráček). 

Velké katedrály mohou mít pět a více zvonů. Základem pro hudebně uspokojivý výsledek je, 

aby všechny zvony v souboru byly navzájem sladěny. Při souzvuku více zvonů může být podle 

místní tradice ladění zvonů buď melodické, nárazové tóny jsou seřazeny ve stupnici (např. c, d, 

e), harmonické, kdy jsou nárazové tóny laděny v odstupu malé/velké tercie nebo kvarty a 

dohromady vytváří akord (např. c, es, fis) nebo harmonicko-melodické, ve kterém se kombinují 

oba předchozí způsoby. Tento způsob je dnes nejrozšířenější, jelikož umožňuje sestavit tóny 

podle začátku vybrané melodie, často některého liturgického zpěvu. [3], [5], [11] 

Zvláštním případem rozsáhlého 

souboru zvonů je tzv. zvonohra. Jedná se 

o hudební nástroj tvořený souborem 

zvonů. Je ovládaná mechanicky, 

klaviaturou pro ruční hru zvanou carillon 

nebo naprogramovanou automatikou. 

Zvonohry tedy umožňují ruční nebo 

automatickou hru libovolné melodie či 

skladby. Je vyžadována mnohem větší 

přesnost ladění, a to až na 1/100 tónu. 

Tyto velmi jemné rozdíly už nelze rozlišit 

pomocí ladičky nebo lidského ucha, a tak 

se používají velmi přesné elektronické 

měřící přístroje. Na velkých karuselech, 

napojených na speciální počítačový 

software, jsou pak zvony obráběním 

vnitřních ploch doladěny na požadovanou úroveň. Zvony ve zvonohrách slouží k úplně jinému 

účelu než výkyvné zvony, a proto jsou některé akustické vlastnosti výkyvných zvonů, jako 

např. dlouhá rezonance nebo bohaté spektrum alikvotních tónů, u zvonoher naprosto nežádoucí. 

Z toho důvodu vnikl zvláštní typ zvonového žebra, tzv. „carillon profile“, který výrazně 

zmenšuje váhové rozdíly mezi největšími a nejmenšími zvony. Nedochází tak k přeznívání 

malých zvonů a největší zvony nejsou tak těžké, jako při použití klasického typu zvonového 

žebra. Zvonohry jsou často mobilní, což umožňuje spojení s orchestrem a pořádání koncertů 

v přírodě, stejně jako jejich vzájemnou souhru [1], [5], [6] 

Obr. 3.4 Sada zvonařských 

ladiček [25] 

Obr. 3.5 Příklad mobilní zvonohry [24] 
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4 Technologie výroby 
Základem pro vlastní výrobu zvonu je vytvoření formy. Formování představuje důležitý 

článek mezi teoretickým návrhem, tedy konstrukcí zvonu, a jeho konečným odlitím. Zde se 

poprvé objeví zvon o jeho skutečných rozměrech v podobě modelu. Vytvoření formy je 

zdlouhavá, docela složitá a náročná práce, která vyžaduje trpělivost, důslednost a 

mnohostrannou zručnost zvonaře. Během historie vznikly dva systémy formování zvonu. První 

způsob pracoval s pevnou šablonou a pohyblivým jádrem, které se otáčelo ve vodorovné nebo 

svislé poloze. Tento způsob, především s jádrem ve vodorovné poloze, se používal k formování 

menších zvonů nebo hlavní děl a ve středověku byl rozšířenější. Pro formování větších, a hlavně 

velkých zvonů, se užíval první způsob ve svislé poloze nebo druhý systém, dodnes využívaný 

a nejpoužívanější, se stabilním jádrem a pohyblivou šablonou. [2], [12] 

4.1 Šablona 

Na základě výpočtu vzniká technický výkres, podle kterého se vytváří šablona, pomocí níž 

je možné postavit zvonovou formu. Používají se dvě šablony, jedna k vytvoření vnitřního 

profilu a druhá k tvorbě profilu vnějšího. Dnes jsou tyto šablony kovové, ale dříve byly 

vyrobeny ze suchého hruškového nebo javorového dřeva. Pomocí šroubů jsou připevněny na 

nosném rameni, otáčejícím se na hřídeli. Pod každou formou se nachází sušící pec, která slouží 

ke správnému vysušení formy. Přímo na ni je umístěn železný nebo litinový kříž s čepem, do 

jehož středu se kotví spodní část hřídele pro šablonu. Horní část hřídele je ukotvena na pevném 

rameni nebo na trámu nad formou. Příklad primitivní šablony je na obrázcích 4.1 a 

4.2. [1], [3], [8] 

 

 

  
 Obr. 4.2 Šablona na vnější tvar 

   

  

Obr. 4.1 Šablona na vnitřní tvar 
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4.2 Jádro 

Jako první je potřeba postavit formu na vnitřní tvar zvonu tzv. jádro. Z cihel se vyzdí základ 

s kanály pro oheň, jímž se jádro vysouší. Na tento vyzděný základ se buduje přibližný tvar 

jádra. Jádro je uvnitř duté s několika průduchy, které odvádějí vzduch a plyny při odlévání. Na 

cihly se postupně nanáší hlína v několika vrstvách a ty jsou průběžně vysoušeny zevnitř. 

Poslední vrstva musí být jemná, aby tvořila přesný a hladký povrch, odpovídající tvarem profilu 

první otočné šablony. Složení hliněné směsi se liší. Základem je jílovitá hlína smíchaná s vodou 

na hustou kaši. Hlína by neměla být ani příliš mastná, ani písčitá. Do směsi se často přidávají 

různé, někdy poněkud zvláštní, přísady, které mají vylepšovat žádané vlastnosti, jako 

žáruvzdornost, prodyšnost či mechanickou pevnost. V literatuře najdeme ingredience jako pivo, 

melasa, kravský nebo koňský trus, zvířecí, nejčastěji telecí chlupy, obilné plevy, lněné počesy, 

grafit aj. [1], [10], [12], [13] 

 

 

  
Obr. 4.4 Zhotovení jádra [3] 

Vlevo – jádro vyzděné podle šablony: 

 a – železná hřídel, b – dřevěná  

 šablona, c – vyzděné jádro 

Vpravo – hotové jádro vykroužené a  

 uhlazené podle šablony:  

 a – vyzděné jádro, b – výřez pro  

 nános hlíny 

  

Obr. 4.3 Základ konstrukce 

zvonu [3] 

a – hřídel, b – vyzděný základ, 

c – kanál pro oheň, jímž se 

vysouší jádro 
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4.3 Falešný zvon 

Po dokonalém vysušení a dosažení přesného tvaru podle šablony, je nutné nanést dělící 

vrstvu, která oddělí jádro od tzv. falešného zvonu a zamezí přilepení dalších vrstev. Materiál 

k vytvoření izolační vrstvy může být opět různý. Jemný popel s grafitem rozmíchaný v pivu 

nebo vodě, plavená křída či mletý koks, případně lůj. K vytvoření falešného zvonu, tedy 

v podstatě k vytvoření hliněného modelu v rozměrech i síle budoucího odlitku, se použije druhá 

šablona na vnější tvar. Opět se nanáší hlína v několika vrstvách. První má tloušťku přibližně 5 

cm a schne jen na vzduchu, ostatní vrstvy se vysoušejí pomocí sušící pece. Přidáváním dalších 

vrstev a formováním pomocí šablony získá falešný zvon tvar i tloušťku, která přesně odpovídá 

hotovému zvonu. Hlína k výrobě modelu musí mít podstatně jiné vlastnosti než hlína použitá 

k výrobě jádra. Musí splnit především rozměrovou stálost, aby při schnutí nedošlo k velkému 

smrštění objemu, a proto vlastnosti jako žáruvzdornost a velká mechanická pevnost nejsou tak 

důležité. [1], [10] 

 

 

 
Obr. 4.5 Formování falešného zvonu [3] 

a – jádro se zarovnaným nánosem hlíny, 

b – předpokládaný profil falešného  

zvonu, c – šablona s výřezem pro  

falešný zvon 
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4.4 Příprava výtvarné výzdoby 

Ještě před vypálením falešného zvonu musí být připravena výtvarná výzdoba. Sochař ji 

modeluje z plastelíny nebo sochařské hlíny a poté odlévá do sádry negativní a pozitivní otisk, 

který několikrát retušuje. Výsledkem jsou různé ornamenty, písmena a reliéfy odlité do 

negativu na sádrových deskách. V době renesance dokumentovali někteří mistři svou zručnost 

tak, že na formu přilepili čerstvý list, jehož jemné a přesné žilkování se objevilo na povrchu 

hotového zvonu. Pomocí roztavené směsi parafínu se včelím voskem se do těchto desek odlijí 

tenké plástve, ze kterých se potom jednotlivé ornamenty a písmena vyřežou. Po dokonalém 

vysušení a vypálení se falešný zvon mírně zahřeje a za stálého otáčení šablonou se polévá lojem, 

nebo roztaveným parafínem smíšeným s včelím voskem. Tím na povrchu hlíny vznikne tenký 

izolační voskový film. Na předem stanovená místa se umístí všechny prvky výzdoby a následně 

se vyretušují. Práci je nutné dokončit před úplným vychladnutím falešného zvonu, který však 

nesmí být ani příliš horký, aby se vosk dále netavil. [1], [3] 

 

  
Obr. 4.7 Pokrytí falešného zvonu 

voskem [14] 

  

 
Obr. 4.8 Připevňování a retušování výzdoby [15] 

Obr. 4.6 Výroba výtvarné výzdoby [14] 
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4.5 Plášť 

Po důkladné retuši a pečlivé kontrole přichází na řadu výroba vnější formy, tzv. pláště. 

Vytváří se bez šablony, pouze odhadem. V první fázi se pomocí štětce nanáší řídká směs velmi 

jemné přepálené hlíny s cihlovou moučkou, grafitem, případně zvířecími chlupy s přídavkem 

piva či melasy, aby se dobře otiskly detaily výzdoby. Složení hliněné směsi je velmi důležité. 

Základem je vždy hlína s velkým podílem jílovité frakce, která musí být vysoce pevná a odolná 

proti žáru. Je nutné zajistit vniknutí kaše do veškerých detailů bez vzduchových bublin a 

udržovat přibližně stejnou vrstvu nánosu po celé ploše. Vysychání je velmi pomalé, ale zcela 

zaschlé plochy se těžko spojují s dalšími vrstvami. Proto je v této fázi nutná nepřetržitá 

kontrola. Na vzduchem vysušené vrstvy se ručně nanáší kusy tužší hlíny, promíchané zvířecími 

chlupy a konopím a práci je možné opustit až po dosažení dostatečné síly pláště dané velikostí 

zvonu. Pro úspěch odlévání je velmi důležité dbát na to, aby plášť sahal hlouběji než falešný 

zvon a dobře přiléhal k vyzděnému základu. Pro zpevnění a snadnou manipulaci se plášť 

svazuje podélnými i svislými železnými pásy s háky. Nyní dojde k dokonalému zahřátí celé 

formy, při kterém se roztaví nánosy loje a voskové výzdoby. Tím vzniknou mezi jednotlivými 

vrstvami mezery a na vnitřní straně pláště negativní otisk všech reliéfně vystupujících částí 

výzdoby. Pomocí háků a kladkostroje se hotový plášť nadzvedne a hliněný falešný zvon, jenž 

plnil funkci modelu se opatrně rozbije a odstraní. Tím vnikne mezi jádrem a pláštěm dutina pro 

nalití kovu, která má přesný tvar budoucího zvonu. Do horního otvoru po hřídeli se vloží 

železný závěs pro uchycení srdce nebo se na vrcholku nechá vyčnívající hliněný čep, jenž se 

teprve po ulití vymění za pohyblivý závěs. Po důkladné kontrole povrchu, opravě všech 

případných kazů a drobných prasklin, se plášť znovu složí na jádro tak, aby dosedl ve stejné 

poloze jako dříve. [1], [3], [6]  

 

 

 
Obr. 4.9 Nadzvednutí pláště pro odstranění falešného zvonu [10] 
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4.6  Dokončení formy 

Dále je nutné zaformovat korunu. Kruhová talířová koruna se zaformuje do písku 

z kovového modelu. Pokud se použije klasická víceramenná koruna, je postup pracnější. 

Využívá se metoda ztraceného vosku, kdy je nejprve celá koruna vytvořena z vosku a následně 

odformována pomocí hlíny jako zvon. Po vyschnutí se vosk vytaví a uvnitř hlíny vznikne 

dutina. Do stavby koruny musí být vytvořena také celá vtoková soustava, tedy systém licích a 

odvzdušňovacích kanálů. Poté se koruna spojí se zvonovou formou. Utěsní se všechny spáry 

mezi pláštěm a jádrem, aby roztavený kov při lití nepronikl ven. Celá forma, oddělená od sušící 

pece a pevně stažená železnými pásy, se umístí do předem připravené licí jámy. Forma se 

zasype a opatrně upěchuje hlínou až do úrovně koruny, aby tlak roztaveného kovu nenadzvedl 

plášť od jádra. Obvykle se v licí jámě nachází více zvonů, aby se při odlévání maximálně 

využila kapacita tavící pece. Pak se ze žáruvzdorných cihel vyzdí kanálky k jednotlivým 

formám, kterými bude protékat roztavený kov. Žlábek směřuje od tavící pece k vrcholu největší 

formy a odtud postupně až k nejmenším formám. [1], [10], [13] 

  

 

 
Obr. 4.10 Průřez zvonovou formou, připravenou k odlévání [10] 

 a – základ, b – vyzděné jádro, c – hliněná vrstva jádra,  

 d – dutina po falešném zvonu, e – plášť, f – kovové pásy, 

 g – forma pro korunu, h – výfuk pro odvod vzduchu, 

 i – žlábek pro přítok kovu, j – licí jáma 
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4.7 Odlévání 

Poté co je zvonovina správně natavena, nastává odpich pece neboli vyražení hliněné zátky, 

která uzavírá výtokový otvor. Těsně před zahájením lití se licí kanálky předehřejí dřevěným 

uhlím a dokonale vyčistí. Na odbočky k jednotlivým formám jsou vsazována hradítka, pomocí 

kterých lze regulovat cestu žhavého kovu. Rychlost a množství kovu vtékajícího do formy řídí 

tavič pomocí tzv. hrušky neboli kuželového ventilu umístěného na vtoku. Při odpichu musí být 

celá dílna v pohotovosti, protože jednou otevřený výtok z pece již nelze zastavit. Pro kvalitní 

odlití se roztavená zvonovina musí nalévat jediným nepřetržitým proudem. Malé zvony do cca 

200 kg jsou odlévány přímo z pánve, kterou drží dva slévači ve speciální železné 

vidlici. [1], [8], [16] 

 

 
Obr. 4.12 Odlévání menších zvonů přímo 

z pánve [17] 
 

4.8 Zakončovací práce 

Chladnutí zvonu v závislosti na jeho velikosti může trvat 24 hodin, ale i několik dní. Po 

vychladnutí se zvon vykope ze země, veškerá hlína se rozbije. vyveze z licí jámy a regeneruje 

pro další použití. Hliněné pláště se musí rozbíjet velmi opatrně, aby nedošlo k poškození zvonu. 

Po jejich odstranění se zvon převrátí na bok, aby byl umožněn přístup ke zděnému jádru. 

V důsledku smrštění chladnoucího kovu jsou cihly jádra pevně sevřené a velmi obtížně se 

vybourávají ven. Práci navíc komplikuje vysoká prašnost vypálené hlíny a nutná opatrnost 

s ohledem na poškození zvonu. Po definitivním odstranění veškeré hlíny se zvon může zavěsit 

na kladkostroj a vytáhnout z licí jámy. Pomocí speciálních ladiček a sluchem se zkontroluje 

akustická stránka zvonu. Pokud se zvon ozývá v požadovaných tónech, odstraní se nálitky, 

ocizelují se přebytky kovu, zvon se umyje vodou a pískem, případně se jeho povrch 

zakonzervuje voskem. Všechny další úpravy by se však měly omezit na minimum, protože 

nejušlechtilejší zvuk mají právě ty zvony, které po odlití nevyžadují žádné větší 

zásahy. [1], [10] 

 

 

 

 

 

Obr. 4.11 Licí kanálky vyhřáté dřevěným 

uhlím [22] 
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5 Materiál 
Nejlepším materiálem pro dosažení co nejdokonalejšího zvuku zvonu je tzv. zvonovina, 

používaná již od raného středověku. Řadí se do skupiny cínových bronzů, tedy slitin mědi a 

cínu. Měď je základní surovina a cín hlavní legující prvek. Nejpříznivější poměr, který se 

během praxe osvědčil, je 78:22. Oba kovy jsou dost drahé, a proto se zvonaři i vědci celá staletí 

snažili najít rovnocennou náhradu. Setkáme se se zvony ocelovými, litinovými, hliníkovými i 

zinkovými. Akustickým vlastnostem čisté zvonoviny se však zatím žádný jiný materiál 

nevyrovná. Žádný jiný materiál nevydá tak široké spektrum alikvotních tónů vytvářejících 

barvu a charakter zvuku. [1], [2], [11] 

5.1 Zvonovina 

Jak už bylo zmíněno, zvonovina neboli zvonařský bronz je slitina mědi a cínu. Přísada cínu 

zlepšuje kvalitu mědi a podle množství příměsi mění její vlastnosti. Přidáváním cínu se zvyšuje 

pevnost. Ta dosahuje nejvyššího stupně při 10-15 % cínu. Při vyšším podílu klesá. Malá přísada 

cínu až do 4-5 % zvyšuje tažnost mědi. Se zvětšujícím se obsahem klesá a při 20 % cínu je 

rovna nule. Tvrdost je naopak s rostoucím podílem cínu větší (při 10 % cínu 80 HB, při 20 % 

cínu až 150 HB). Přítomnost cínu má také vliv na tavící teplotu. Na základě rozmanitosti 

vzájemného poměru mědi a cínu nazýváme bronz podle použití (bronz mincovní do 5 % cínu, 

dělovina do 10 % cínu a již zmíněná zvonovina s obsahem cínu kolem 22 %. Právě ideální 

poměr mědi a cínu v poměru 78:22 dělá kov houževnatým, čímž se snižuje riziko puknutí 

zvonu, a zároveň dostatečně tvrdým, tedy odolným proti předčasnému vytlučení srdcem 

zvonu. [2], [18], [19] 

Ve zvonovině se dále mohou objevit i další kovy. Tyto kovy jsou považovány za nečistoty 

vznikající v tavených surovinách, jejichž přítomnost je nežádoucí. Měď bývá nejčastěji 

znečištěna sírou, železem, stříbrem, olovem, zinkem, antimonem, vizmutem apod., cín pak 

olovem, železem, antimonem, vizmutem apod. Je proto snahou, aby těchto nečistot bylo ve 

zvonovině co nejméně. Na základě novodobých kovových analýz byla u středověkých zvonů 

potvrzena přítomnost některých těchto složek. Pokud chtěl zvonař dosáhnout patřičné kvality, 

musel tyto nedostatky brát v úvahu při tavbě a odlévání. [2], [12] 

Nejčastější příměsí bylo olovo. Někteří zvonaři ho záměrně přidávali do zvonoviny, jelikož 

nahrazením části cínu olovem dosáhli nemalého finančního prospěchu, když při konečném 

zúčtování počítali celou váhu na konto čistého cínu. Tento postup odůvodňovali zlepšením 

kvality a zejména zvukových vlastností zvonu. Nyní se ukázalo, že pravý opak je pravdou a 

zvonovina s vyšším podílem olova ztrácí na své kvalitě. Zvon z takové zvonoviny tedy nikdy 

nemohl dosáhnout žádoucí plnosti zvuku, jeho tón byl tlumený, jakoby zastřený. Navíc je olovo 

nerozpustné v mědi a obvykle je rozmístěno v celé struktuře v globulitické formě. O těchto 

praktikách se ve svých spisech zmiňuje i Biringuccio, který doslova kárá mistry, kteří prodávají 

drahý cín za levné olovo. [2], [12], [19] 

Další zajímavou příměsí bylo stříbro, jež mělo zlepšit kvalitu zvuku zvonu. Celá řada 

historických zpráv se o tomto postupu zmiňuje. Skutečnost však byla jiná. Díky rychle se 

rozvíjející vědě a technice v 19. století bylo na základě kovových analýz zvonů, u kterých se 

v písemných historických zprávách uvádělo zastoupení stříbra, prokázáno, že ani jeden zvon 

neobsahoval stopy stříbra. Je tedy patrné, že stříbro, které mnozí lidé přinášeli, protože věřili 

v jakousi magickou sílu vzácných kovů, a aby se podíleli na obstarání zvonu, si nechával zvonař 

pro sebe. V Anglii dokonce provedli experiment zkoumající vliv stříbra ve zvonovině. Byly 

odlity čtyři zvony, první z čisté zvonoviny (78:22), další vždy s vyšším podílem stříbra. 

Výsledkem bylo, že nejkrásnější zvuk vydával zvon z čisté zvonoviny, s přibývajícím 

množstvím stříbra se zvuk výrazně zhoršoval. [2], [12] 
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5.2 Tavení a kontrola zvonoviny 

Prvním důležitým krokem je stanovení potřebného množství kovu k odlévání. K tomu slouží 

poměrně přesný způsob určující hmotnost kovu podle hmotnosti hlíny použité k zhotovení 

modelu (falešného zvonu). Vypálený model, ať již sňatý v celku nebo po částech, se zváží a 

v daném poměru mezi hmotností hlíny a kovu, uvádí se 1:7, se připraví potřebné množství kovu. 

Do propočtů je nutné zahrnout i příslušný propal. Jeho výše závisí na bohatosti směsi mědi a 

cínu, ale také na tom, zda zvonař pracuje s novým kovem nebo se starými slitinami. Obvykle 

přidávali staří mistři na propal 10 %. Jelikož jsou tyto výpočty pouze přibližné, přidávají 

zvonaři vždy určité množství jako rezervu, aby nedošlo k případnému nedostatku kovu při 

odlévání, které by mohlo zkazit celé pracně zhotovené dílo. [2] 

Po stanovení potřebného množství kovu, se zvonovina taví v tavící peci. V průběhu historie 

se k tavbě kovu používaly různé typy pecí. Ve středověku se k tavbě používaly zařízení 

budované na principu tzv. šachtových pecí, ve kterých se k rychlejšímu a rovnoměrnějšímu 

ohřátí vsázky dosahovalo pomocí dmychadel, jejichž konstrukce vycházela z kovářských 

měchů. V průběhu 15. století se začal prosazovat dokonalejší způsob tavby kovu v tzv. 

plamenných pecích vybavených klenbou nad nístějí (tavícím prostorem pro kov). Zavedení 

těchto pecí, ve kterých byl materiál oddělen od spalovacího prostoru, vedlo ke zlepšení tavby, 

k jejímu zkvalitnění a usnadnění. [2], [10] 

Roztavená zvonovina se během tavby neustále kontroluje a dle potřeby doplňuje. Míchá se 

dřevěnou tyčí, která je pro tyto účely ideální, neboť se zní neuvolňují žádné škodlivé prvky. 

Tavba probíhá velmi pomalu, aby se kov nespálil. Tato doba trvá přibližně 7-10 hodin. Tavení 

cínových bronzů probíhá obecně tak, že nejprve se taví měď v mírné oxidické atmosféře pod 

ochrannou vrstvou dřevěného uhlí, případně pod vrstvou drtě z grafiticko-šamotových cihel 

nebo pod tavidlem (Na2CO3 a dřevěné uhlí). Správně zvolená ochranná vrstva snižuje nasycení 

slitiny plyny v průběhu tavení a chrání kov před oxidací, 

na druhou stranu zabraňuje odstranění plynů přítomných 

v tavenině. Jako produkt vzájemného působení cínu 

s Cu2O rozpuštěného v tavenině vzniká během tavení 

SnO2, jehož přítomnost ve slitině je nežádoucí, jelikož 

snižuje tekutost slitiny a její mechanické vlastnosti. Proto 

je před přidáním cínu nutné taveninu přehřát na 1 100 až 

1 150 °C a provést její dezoxidaci. Poté co se přidá cín, 

nastává ohřev taveniny na 1200 °C. Během tavení se musí 

odstraňovat z povrchu taveniny struska a jiné nečistoty, 

které vyplavou na povrch. Optimální licí teploty se 

pohybují v rozmezí od 1 150 do 1 200 °C. Tento interval 

je tím užší, čím vyšší je obsah cínu ve slitině a čím menší 

je intenzita chladnutí odlitku. Teplota lití je velmi 

důležitým faktorem, který ovlivňuje náchylnost slitiny vytvářet trhliny, rozptýlenou pórovitost 

a endogenní bublinovitost. Pokud by byly teploty vyšší, dojde ke zvýšení stupně pórovitosti a 

bublinovosti a k úbytku snadno tavitelného cínu, naopak teploty nižší mohou způsobit větší 

náchylnost ke vzniku trhlin. V minulosti dokázali staří mistři jen na základě letitých zkušeností 

podle barvy a chování kovu odhadnout správnou teplotu zvonoviny i přítomnost nežádoucích 

příměsí.  [1], [10], [19] 

Před započetím lití se provádí tzv. lomová zkouška. Tavič odebere z pece pomocí naběračky 

malý vzorek slitiny, který nalije do připravené formy ve tvaru kvádru o rozměrech cca 

200 x 50 x 20 mm. Po vychladnutí se zkušební tyčinka přerazí kladivem a z charakteru lomu a 

postavení krystalů se vyhodnotí, zda je tavenina v pořádku. Pokud by byly prokázány nějaké 

nedostatky, lze složení zvonoviny upravit a po nějaké chvíli zkoušku opakovat. [1], [3], [13] 

Obr. 5.1 Tavení a promíchávání 

kovu [23] 
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5.3 Struktura zvonoviny 

Na základě rozsáhlé materiálové analýzy, provedené v jižní Austrálii mezi lety 1996–1999, 

lze popsat složení a strukturu zvonoviny. Analýza byla provedena na zvonech z různých 

časových období. Z výsledků vyplívá, že obsah cínu u gotických zvonů se pohyboval v rozmezí 

7-12 hm. %. Zvonovina tohoto složení má rozsah tuhnutí asi 180 °C, což způsobuje strukturální 

heterogenitu v odlitku a vysokou úroveň inter-dendritické pórovitosti. V současnosti se obsah 

cínu ve zvonovině pohybuje v rozmezí 20-24 hm. %. Je tedy patrné, že v průběhu historie se 

množství cínu postupně zvyšovalo. Díky dokonalejší technologii rafinace rud zároveň klesal 

podíl nežádoucích prvků. [12], [20] 

Mikrostruktura odebraných vzorků se mírně liší v závislosti na období, ve kterém byl zvon 

vyroben. Ve své podstatě je však struktura stejná. Zvonovina se skládá převážně ze směsi fáze α 

s eutektoidem tvořeným (α+δ) fází v poměru určeném obsahem cínu a vlastností materiálu, 

použitého k výrobě zvonové formy. To má vliv na rychlost tuhnutí, což ovlivňuje velikost zrna 

a povahu fáze α, rozsah jádra, stejně tak množství inter-dendritického eutektoidu (α+δ). 

Mechanické vlastnosti slitiny jsou pak dány právě její výslednou mikrostrukturou. Během 

chladnutí dochází k řadě eutektoidních reakcí, jak uvádí rovnovážný diagram soustavy Cu-Sn 

viz. obr. 5.3. Tyto přeměny končí v oblasti tvořené směsí fáze α a eutektoidu (α+δ). Rozpad 

fáze δ na eutektoid (α+ε) při běžných podmínkách krystalizace zvonoviny nenastává. 

Vysokoteplotní eutektoid (α+δ) je v ní zachován až do teploty místnosti. Fáze δ je tuhý roztok 

na bázi elektronové sloučeniny Cu31Sn8. Zvýšení množství fáze δ vede ke větší křehkosti slitiny. 

K redukci fáze δ ve výsledné struktuře lze dosáhnout buď snížením obsahu cínu ve slitině nebo 

zvýšením rychlosti chladnutí. Nižší rychlost chladnutí však vykazuje větší velikost zrn, nižší 

množství trhlin a vnitřní pórovitosti. [12], [18], [20], [21] 

 
Obr. 5.2 Struktura zvonoviny z různých období [20] 

1 – α fáze, 2 – (α+δ) eutektoid, 3 – Pb, 

4 – pórovitost, 5 – CuS vměstky 

 
Obr. 5.3 Rovnovážný diagram soustavy Cu-Sn [21] 
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6 Praktická část 
Vzhledem k moderním technologiím a stále větší popularitě 3D tisku nebylo k výrobě zvonu 

přistupováno tradičním způsobem, nýbrž za použití metody přesného lití.  Nejprve byl zhotoven 

model zvonu na 3D tiskárně (obr. 6.1). Z důvodu nanášení jednotlivých vrstev filamentu nebyl 

povrch modelu hladký, a proto bylo nutné ho upravit. K tomu byly použity smirkové papíry 

různé drsnosti a auto sprej používaný lakýrníky.  

 

 
Obr. 6.1 Model z 3D tiskárny po úpravě povrchu 

Po úpravě povrchu následovala výroba formy pro zhotovení voskového modelu. Pomocí 

lukoprenu, kterým se zalil model z 3D tiskárny, byla vytvořena forma pro vnější (obr. 6.2) a 

vnitřní tvar (obr. 6.3) zvonu. Poté, co lukopren ztuhl, byl ještě pokryt dostatečně silnou vrstvou 

sádry, aby při nalévání vosku nedošlo ke změně daného tvaru. Ze sádry byla vytvořena také 

forma pro vtokovou soustavu (obr. 6.4).  

 

 
Obr. 6.2 Forma na vnější tvar zvonu 
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 Obr. 6.4 Forma pro vtokovou soustavu 

 

Do připravených forem byly nality dva druhy vosku zvlášť na vtokovou soustavu a model. 

Pro vytvoření vtokové soustavy byl použit vosk s nižší teplotou tavení, aby se natavil a vytekl 

dříve než vosk z modelu, a to z důvodu zabránění popraskání skořepiny. Po drobných úpravách 

voskového modelu zvonu byl vytvořen tzv. stromeček (obr. 6.5). Ten se postupně namáčel do 

keramické břečky, poté se posypal křemenným pískem a následně vysušil. Celý tento proces 

probíhal zcela automaticky pomocí centra Cyclone od firmy MK Technology. Po nanesení 

všech vrstev (celkem 9) následovalo vytavení vosku v peci, které probíhalo cca 20 minut při 

teplotě 600 °C. 

 

  
 Obr. 6.6 Hotová skořepina 

  

Obr. 6.5 Voskový stromeček 

s modelem 

Obr. 6.3 Forma na vnitřní 

tvar zvonu 
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Poté proběhlo vyžíhání skořepiny při teplotě 1000 °C přibližně 1,5 hodiny. Ihned po 

dokončení žíhání se do rozpálené skořepiny odlil roztavený kov. V tomto případě se nejednalo 

o zvonovinu, ale o dělovinu. To znamená, že obsah cínu v tavenině nebyl 22 %, nýbrž 8 %. 

Jako vsázka do pece byl použit čistý hutní materiál (tyčovina) CuSn8 a vratný materiál. Po 

natavení vsázky bylo přidáno sklo, jež zabraňuje oxidaci taveniny tím, že po roztavení vytvoří 

souvislou vrstvu na hladině a zamezí přístupu okolní atmosféry. Po dosažení požadované 

teploty pece byl vytáhnut kelímek s natavenou slitinou, bylo staženo roztavené sklo a do 

taveniny se vhodil dezoxidační prostředek ve formě předslitiny CuP v množství 0,3 % 

hmotnosti vsázky. Licí teplota změřená sondou s termočlánkem byla 1120 °C. Po vychladnutí 

odlitku bylo nutné odstranit skořepinu. Její vnější část šla odstranit celkem lehce, na rozdíl od 

vnitřní části, kde byla práce velmi obtížná. Nakonec byla odříznuta vtoková soustava, zvon byl 

ocizelován a bylo připevněno primitivní srdce. 

 

   
Obr. 6.8 Srdce zvonu 

  

Obr. 6.7 Bronzový zvon 
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7 Závěr 
Bakalářská práce, jež sestává z teoretické a praktické části, předkládá ucelený přehled o 

zvonařském řemeslu. Cílem bylo shrnout technologii výroby zvonů, jak z hlediska 

historického, tak současného. Výroba zvonu se během staletí prakticky nezměnila a výrobní 

postup je v současné době stejný, jak tomu bylo ve středověku. Na základě moderní techniky 

pouze došlo k zjednodušení některých úkonů v procesu výroby formy, tavení slitiny nebo 

v měření akustických vlastností. Teoretická část popisuje celý proces výroby zvonu, materiál 

používaný k jeho odlévání, jeho zvukové vlastnosti, historii odvětví a části, které jsou jeho 

nedílnou součástí. 

Celý proces začíná návrhem konstrukce, na jehož základě se vyrobí šablona pro vytvoření 

třídílné formy. Ta se skládá z jádra, falešného zvonu a pláště. Po vytvoření formy obsahující i 

výtvarnou výzdobu je zvon odlit ze zvonoviny. Jedná se o slitinu mědi a cínu, jejíž složky jsou 

zastoupeny v přesně daném poměru. Jelikož je zvon používán především jako hudební nástroj, 

jsou kladeny vysoké nároky na jeho akustické vlastnosti. Dobře odlitý zvon by měl vydávat 

správné spektrum tónů v přesně daných intervalech. Proto se jedná o řemeslo velmi náročné, 

založené na letitých zkušenostech a často předávané z generace na generaci. 

V rámci praktické části byl odlit bronzový zvon. Snahou bylo k práci přistoupit za pomoci 

některé moderní technologie, a proto byl proces výroby i za přispění 3D tisku proveden 

technologií vytavitelného modelu. Zvon nebyl odlit ze zvonoviny, jelikož čistý cín je poměrně 

drahý, ale z děloviny. I přesto je výsledkem zvon s jasným zvukem, u kterého je možné, že i 

v tomto případě přežije svého tvůrce. 
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