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Obec: Chvalčov                                                        
Objekt: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie               Duchovní správa: Svatý Hostýn 

 
 

Zpráva o prohlídce 
zvonových stolic a zvon ů Baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svatém 

Hostýn ě 
 
A) Severní v ěž 
 
Zvonová stolice 
dřevěná vzpěradlová zvonová stolice se třemi poli umožňuje zavěšení tří zvonů. Zvonová stolice je při zvonění 
celkem stabilní. Je však nevhodně spojena se zdivem, některé spodní trámy bude potřeba vyměnit (hniloba) a 
stolici opravit (zpevnit). 
Tři pole zvonové stolice mají rozteč mezi trámy 750 mm, 1030 mm a 1070 mm. V prvních dvou jsou zavěšeny 
zvony. 
 
Ve zvonové stolici visí tyto zvony: 
1. Zvon Panny Marie z roku 1844 o průměru 59 cm, výšce 55 cm a hmotnosti cca 180 kg. Zvon visí na ocelové 
traverze a je poháněn lineárním motorem. 
 
2. Zvon sv. Bedřicha z roku 1855 o průměru věnce 87,3 cm, výšce 73 cm a hmotnosti cca 380 kg. Zvon visí na 
ocelové traverze a je poháněn lineárním motorem. 
Jedná se o velmi památný zvon, který věnoval kostelu při generální vizitaci dne 6. května 1855 Bedřich 
kardinál Fürstenberk na památku vyhlášení dogmat Neposkvrněného početí Panny Marie, jak je uvedeno 
v pamětním nápisu na tomto zvonu. 

 
B) Jižní v ěž 
V jižní věži se nachází ocelová zvonová stolice s rozpětím kleštin 188,5 cm. Ve zvonové stolici je instalována 
ocelová traverza, na které visel velký zvon dle archivních pramenů a odhadu vážící 2700 kg. Šířka okna 
zvonového patra je 137 cm. 
 
Návrh dopln ění zvonového souboru: 
Existuje více variant doplnění zvonového souboru o nové zvony, které si jistě toto významné moravské poutní 
místo zaslouží. Do severní věže je možné uvažovat s jedním zvonem do zvonového pole s roztečí trámů 1070 
mm. V jižní věži je variantou pořízení jednoho velkého zvonu do zvonového pole s roztečí ocelových kleštin 
188,5 cm, variantou pro jižní věž je ale také pořízení nové dubové zvonové stolice umožňující zavěšení více 
zvonů. Konkrétní řešení bude záviset na finančních možnostech objednatele. Z tohoto důvodu doporučuji jako 
další krok oslovení zvonařské dílny s návrhy řešení, které budou obsahovat nacenění nových zvonů a jejich 
technického příslušenství. Následně si objednatel bude moci zvolit optimální řešení. 
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