
   

 

Slyšely jste, děti, někdy pověst O Hnátovi, O nepoctivém pekaři Koudelovi nebo O 

zvonu Vilém? To všechno jsou pověsti Havlíčkova Brodu. Lidé si tyto příběhy vyprávěli po 

mnoho let. 

Dnes si povíme něco o zvonu Vilém. Tento zvon je zavěšen ve věži kostela 

Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Havlíčkova Brodu. Je starý již více než 700 let. Je 

mnohem starší než vaši pradědečkové a prababičky. Patří k nejstarším zvonům v České 

republice. Daroval ho městu opat Petr. Na tomto zvonu je napsáno: „Věhlasný když patnáctý 

žil opat Petr a rok Páně třináctistý kvapem spěl, tehdy prvně hlas můj krajem se rozlétl, aby 

každý úderem mým vzbuzen bděl.“ 

Zvon Vilém má ve zvonici ještě dva kamarády Václava a Barboru. Vilém je nejstarší 

zvon a také velmi těžký. Musí ho rozpohybovat dva zvoníci. Pamatuje již mnoho událostí 

v naší zemi – husitské války i obě světové války. Zvoní se nejčastěji na zvon Václav.  

Můžete si s rodiči poslechnout rozhlasový záznam o tomto zvonu na webových 

stránkách: www.vysocina.rozhlas.cz/vilem-jeden-z-nejstarsich-ceskych-zvonu. 

Zvony najdeme ve věžích kostelů ve městech a také ve věžičkách kapliček na 

vesnicích. Mnoho zvonů a zvonků bylo za války ukradeno Němci. Potřebovali jejich kov na 

výrobu zbraní a nábojů. 

A víte, děti, proč lidé zvony a zvonky vyráběli a proč se na ně zvonilo? Zkuste se 

zeptat rodičů.   

Jistě máte doma také nějaký zvoneček. Na zvoneček zvoní také Ježíšek. 

Zvonky najdeme i v přírodě. Brzy bychom je mohli vidět na loukách a zahradách. 

 

 

PRACOVNÍ LIST č. 1 Zvon Vilém – omalovánku si můžeš vybarvit. 

PRACOVNÍ LIST č. 2 Dokresli druhou polovinu zvonu. 

Pracovní list č. 3 Několik zvonečků se rozbilo. Spoj střepy se zvonečky. 

 

Zdroje pracovních listů: 

Pracovní list č. 1 – Omalovánky. Pověsti z Havlíčkova Brodu. Havlíčkův Brod, 2009. 

Pracovní list č. 3 – www.predskolaci.cz/pracovnilistykestazeni
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