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bok je vyzdoben papežským znakem a prelátským znakem P. Jiřího Reinsberga (obr. 24). Na 
věnci je nápis: Chrám Matky Boží před Týnem A. D. 2001, dále jsou zde opět umístěny znaky 
brodeckých zvonařů, kartuše a otisk tújové větvičky, a malý reliéf Týnského chrámu.

Další zvon do kostela Matky Boží před Týnem se podařilo obstarat v roce 2007. Byl ulit také Dy-
trychovými v Brodku u Přerova. Zvon dostal jméno Archanděl Michael a je zatím největším zvo-
nem vyrobeným pro Prahu za posledních více než 70 let. Jeho hmotnost je 2500 kg, ve spodním 
průměru měří 157 cm a má hlavní tón cis1. U zvonu bylo použito těžkého žebra, proto jeho hlas 
zní velmi monumentálně. Na jeho bohaté výzdobě pracovali tři akademičtí sochaři Radim Hanke, 
Vojtěch Anderle a Věra Kunčarová. Výzdobu navrhl týnský farář, kanovník a v letech 2005–2012 
probošt staroboleslavské kapituly Mgr. Vladimír Kelnar (obr. 25). Pod čepcem je mezi linkami 
uveden nápis ve dvou řádcích, přičemž oba řádky jsou od sebe odděleny úzkým ornamentálním 
pásem: SVATÝ ARCHANDĚLI MICHAELI ◊ CHRAŇ NÁS I  TOTO MĚSTO ◊ BOJUJ 
ZA ČEST BOŽÍ ◊ ZAŽEŇ ZLO A VÁLKY + /  NEBOŤ TYS ANDĚL MÍRU A POKOJE  
+ USLYŠÍTE-LI  DNES JEHO HLAS ◊ NEZATVRZUJTE SVÁ SRDCE. /  ŽALM 95 . 

 Pod nápisem je široký orna-
mentální pás. Na plášti zvo-
nu jsou umístěny do čtyř svě-
tových stran reliéfy a znaky: 
Reliéf Archanděla Michaela 
s  latinským nápisem: COR 
MEUM CLAMAT: QUIS UT 
DEUS? (obr. 26). Znak Hlav-
ního města Prahy, v  prove-
dení po povýšení Starého 
Města pražského císařem 
Ferdinandem III. roku 1649, 
pod kterým je uveden nápis: 
K VĚTŠÍ CTI A SLÁVĚ BOŽÍ 
ZHOTOVENO CHRÁMEM 
MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM 
V  PRAZE – STARÉM MĚS-
TĚ V  ROCE SPÁSY 2007. 
Dále reliéf zmrtvýchvstalé-
ho Krista s nápisem: EGO 
SUM ALFA ET OMEGA. 
REX GLORIAE, VENI! AMEN 
(obr. 27). Čtvrtá výseč ob-
sahuje znak Kolegiátní ka-
pituly sv. Kosmy a Damiána 
ve Staré Boleslavi (obr. 28). 
V přechodu k věnci je umís-
těn znak brodeckých zvona-
řů – kartuše a otisk tújové 
větvičky.

Tři velké zvony z  21. sto-
letí byly zavěšovány spo-
lečně do severní věže dne 

19. února 2008. Do té doby byly vystaveny v kostele, kde je na svátek Uvedení Páně do chrá-
mu, lidově na Hromnice, 8. prosince 2007 vysvětil českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour. 
Sanktusový zvonek byl zavěšen již dříve, neboť k jeho zavěšení nebyl potřeba jeřáb. Vysvětil si 
ho sám Mons. P. Jiří Reinsberg 6. ledna 200226 při slavnosti Zjevení Páně, lidově sv. Tří králů. 
Zvon byl zavěšen i elektrifikován 19. prosince téhož roku v den 60. výročí kněžského svěcení 
P. Jiřího Reinsberga, které proběhlo v Římě během války v roce 1942. Toho dne, kdy se v Týnu 
konala slavnostní mše svatá k tomuto výročí, zvon prvně zvonil ze sanktusové věžičky. 

26 Z tohoto dne se o dva roky později stalo výročí úmrtí tohoto významného katolického kněze, protože P. Jiří Reinsberg 
zemřel 6. ledna 2004. 

Obr. 24. Znak Mons. P. Jiřího Rein-
sberga (sbírka autora, tisk 1991).

Obr. 25. Praha 1-Staré Město, kos-
tel Matky Boží před Týnem. Zvon 
Archanděl Michael, Leticie Vránová 
Dytrychová, 2007 (foto P. Havlík, 
2013).
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Roku 1506 byly pro kostel pořízeny dva nové zvony od Jana Cantaristy. Jednalo se o zdejší nej-
větší zvon, který dostal jméno podle patrona kostela – Havel (obr. 30). Tento zvon se zachoval 
dodnes a je zavěšen v severní věži kostela. Ve svém spodním průměru měří přibližně 137 cm, 
výšku má 120 cm a jeho hmotnost činí přibližně 1460 kg. Na čepci nese dva řádky s téměř již 
nečitelnými latinskými nápisy gotickou minuskulí; všechna jednotlivá slova jsou oddělena lilie-
mi, někde navíc znamením lva a jelena: anno domini millesimo qvingentesimo sexto hoc opvs 
preclarvm est factvm feria qvinta post festvm sancti [lev] marci ev [jelen] / wangeliste domini 
et est confvsvm per ioannem cantaristam atqve campanifvsorem ex hoc sit lavs et honor omni  
[jelen] (lüssner 1887, 63; kybalOvá/lunga/vácha 2005, 147). 

Těsně pod nápisem je postava sv. Matěje se sekyrou. Dolní okraj zvonu je zdoben akantovým 
vlysem mezi linkami. Zvon má ladění f1. Po kampanologické stránce je to zvon velmi zdařilý 
a cenný. Zvon Havel oznamuje začátky nedělních ranních bohoslužeb a je ho možné slyšet i při 
každé významnější církevní události. Zvon se rozhoupává ručně.30 

Druhým zvonem od tohoto zvonaře byl umíráček (rybička 1887, 176). Spodní průměr měl 45 cm, 
výšku 42 cm a hmotnost 50 kg. Byl umístěn v  lucerně severní věže až do roku 1942, kdy byl 
rekvírován pro válečné účely.31 Dodnes ho připomíná otisk koruny zvonu v hlavici, která je za-
chována na svém původním místě.

Zvonař Jan Cantarista provozoval svou živnost koncem 15. a začátkem 16. století na Starém 
Městě (civis antiquopragensis), používal latinské nápisy. Ulil několik zvonů do kostelů a klášterů 
v okolí Prahy, např. pro Milevsko, Střeziměř, Psáry u Vlašimi, Dublovice u Sedlčan, Chorvatec 
u Slaného a také křtitelnici pro kostel v Mladé Boleslavi (rybička 1885, 26).

30 Pravidelnou ruční obsluhu svatohavelských zvonů zajišťují týnští zvoníci podle předem daných harmonogramů už mnoho let.
31 sOupis ZvOnů sv. havel, farní krOnika Matky bOží před týneM, rok 1942, rekviZice fara Matky bOží před týneM: Výpis o rekvizicích 

zvonů v Týně a u sv. Havla r. 1942; Nařízení odevzdání kostelních zvonů v Týně a u sv. Havla. OhlašOvací list sv. havel 
a stvrZenka prO kOstel sv. havla. 

Obr. 30. Praha 1-Staré Město, 
kostel sv. Havla. Zvon Havel, Jan 
Cantarista, 1506 (foto P. Havlík, 
2013).

Obr. 29. Praha 1-Staré Město, kos-
tel sv. Havla. Zvon Maria, neznámý 
zvonař, 1455 (foto P. Havlík, 2013).




