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Z HISTORIE ZVONŮ FARNOSTI KOSTELA MATKY BOŽÍ 
PŘED TÝNEM V PRAZE

JIŘÍ MAZAL

Studie shrnuje a prohlubuje dosavadní znalosti o početných zvonech ve dvou kostelech pražské staroměstské farnosti u kostela Matky 
Boží před Týnem – kromě farního Týnského chrámu ještě filiálního kostela sv. Havla. Tento kostel, původně po šest století farní, byl do 
týnské farnosti připojen v roce 1933. Vesměs tragické osudy zvonů jsou připomínkami živelných katastrof a válečných útrap, kdy jen 
s malým ohledem na jejich hodnotu končily v německých zbrojovkách. Kromě toho studie přináší údaje o nových, ještě nepublikova-
ných zvonech, pořízených v 21. století.

FROM THE HISTORY OF THE BELLS IN CHURCH OF MOTHER OF GOD BEFORE TÝN IN PRAGUE

This study summarises and expands the current knowledge of the numerous bells in two churches within the Prague Old Town parish of 
Mother of God before Týn, i. e. the parish Týn temple and the church of St. Gaul, originally a parish church for six centuries, incorporated 
into the Týn parish in 1933. Often in the history bells end in natural disaster or as a military commodity, when they were removed to German 
munitions factories regardless their historic value. The study also includes new data on unpublished bells of the 21st century.
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Ve věžích, půdní zvonici a sanktusníku chrámu Matky Boží před Týnem, nejvýznamnějšího 
pražského kostela po katedrále sv. Víta, jehož počátky sahají až do 10. století (Outrata 1986,  
147–148), se vystřídalo neobyčejné množství zvonů. To ale, bohužel, svědčí o tom, že většina 
z nich měla velmi pohnutý osud. Příběh, který se udál 3. prosince roku 1310, dokazuje, že již 
tehdy byl Týnský chrám opatřen věží a zvony. Z nejstarších dochovaných zpráv se dovídáme, 
jak důležitou úlohu v tento den sehrály týnské zvony, když se Pražané po vymření Přemyslov-
ců chtěli zbavit neschopného Jindřicha Korutanského. V té době přijel k Praze mladý král Jan 
Lucemburský se svou chotí Eliškou Přemyslovnou a svým vojskem a utábořil se před hradbami 
Starého Města. Zde čekali na domluvené znamení od svých přátel ve městě – trojí zaznění vel-
kého týnského zvonu, aby zvenku i zevnitř začal útok. Po krátkém boji a bez velkého krveprolití 
mu spojenci ve městě otevřeli bránu a král Jan vstoupil do Prahy, aby usedl na český královský 
trůn. Tuto událost zaznamenávají tři čeští kronikáři: František Pražský, Beneš Krabice z Weitmile 
a Petr Žitavský.1

První známý zvon do jižní věže nového vrcholně gotického Týnského chrámu byl pořízen roku 
1508, v době kdy ještě věž nebyla úplně dostavěna. Podle Starých letopisů toho roku „v pátek 
po sv. Tomáši přivezen zvon nový z Hory do Tejna k Matce Boží, slívaný od Ondřeje Ptáčka 
konváře, maje váhy 53 centéřů méně 30 liber.“2 

Tento první známý zvon, který se však nedochoval a jeho osud není znám, sléval jeden z nej-
slavnějších českých mistrů zvonařů – kutnohorský Ondřej Ptáček. Tento zvonař začal lít své 
zvony v roce 1470. Od roku 1475 až do své smrti byl radním v Kutné Hoře.3 Kvalita jeho zvonů 
ho proslavila po celých Čechách. Perlou jeho díla byl roku 1493 ulitý zvon Michal, věnovaný kut-
nohorským Michalem Smíškem z Vrchovišť chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, který se dochoval 
až do dnešní doby. Jiný Ptáčkův zvon slitý pro tentýž chrám, měl natolik ušlechtilý hlas, že si jej 
král Vladislav II. Jagellonský v roce 1509 vyžádal do Prahy pro svatovítský chrám, kde bohužel 
při požáru Hradu roku 1541 vzal za své.4

Místo zvonu Ondřeje Ptáčka visí dodnes v jižní věži Týnského chrámu veliký zvon Maria, ulitý 
roku 1553 mistrem zvonařem Tomášem Jarošem z Brna. Tato vzácná památka přečkala už více 
než čtyři a půl století. Její vznešený, hluboký, nezaměnitelný a neměnný hlas, který vyniká nad 

1 Zbraslavská krOnika, 233–234; krOniky dOby karla iv. , 80, 182.
2 staří letOpisOvé čeští, 292, odst. 781; Zap 1855, 16; Ze starých letOpisů, 307, odst. 781.
3 Petr vácha (2013, 7) uvádí datum Ptáčkova úmrtí 1511, zatímco Antonín rybička (1885, 47) udává rok 1513.
4 Josef braniš (1892, 24), který zde však uvádí chybné datum ulití zvonu Michal 1491. Ve zvonici chrámu sv. Barbory, což 

je jedna z věží přilehlé jezuitské koleje, se zachoval od tohoto zvonaře ještě velký zvon Ludvík z r. 1510.




