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Svatovítští zvoníci jsou dobrovolnou skupinou nadšených zvoníků, která zajišťuje ruční zvonění zvonů 
katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha nejméně půl století. Zvonění je pro mnohé z nich doslova 
posláním, neboť jsou si vědomi, že svou činností mimo jiné přispívají k zachování tradice ručního 
zvonění, která pomalu vymírá. Někteří ze zvoníků jsou v aktivní službě přes tři desítky let a velmi 
významně se podíleli a podílejí na zachování kontinuity tradice ručního zvonění přímo v katedrále. 
 
Před rokem 1989 byla parta zvoníků oproti dnešku daleko méně početná, frekvence zvonění menší a 
atmosféra značně stísněná, neb zvoníci stále na sobě cítili „oko velkého bratra“ a nevěděli ani dne, ani 
hodiny… 
Po listopadu 1989 se situace postupně začala měnit k lepšímu, ale pro změnu začali slýchat naprosto 
absurdní argumenty směřující proti zvonění zvonů. Na jedné straně to byly pochybovačné hlasy, že ti 
zvoníci to přece nemohou dělat zdarma a kolik asi jejich činnost stojí peněz, na straně druhé nesmyslné 
stěžování, že zvuk zvonů obtěžuje občany bydlící v okolí. Ačkoli nikdo soudný nemohl tyto a jiné 
podobné hlasy brát vážně, přesto otravovaly atmosféru a brzdily obnovu církevního i společenského 
života v katedrále. 
Navzdory tomu se počet zvoníků zvyšoval, narůstal počet akcí, při kterých zvony hrály nezastupitelnou 
roli. Vyvrcholením tohoto procesu oživení bylo vysvěcení nových zvonů v roce 2012, které po téměř sto 
letech doplnily soubor svatovítských zvonů na původní počet. 
V současné době zajišťuje zvonění v katedrále sv. Víta 23 pravidelných zvoníků. Z toho 10 služebně 
nejstarších zvoníků má dohromady za sebou přes 160 let činné služby, všichni pak 290 let. 6 zvoníků 
zvoní na katedrále přes 30 let, další 27, dva 18, atd. Průměrná doba zvonické služby je  přes 12 let. Z výše 
zmíněné skupiny zvoníků je 8 žen – takzvaných zvonířek.  
Pravidelně se zvoní vždy v neděli před mší svatou a v poledne – vždy 15 minut. Při mimořádných 
příležitostech a svátcích se přidává i zvon Zikmund. Počet všech zvonění za kalendářní rok se pohybuje 
kolem 130, se zvonem Zikmund je jich podstatně méně. Každé zvonění je specifické – jinak se zvoní na 
ranní nedělní mši, jinak na sváteční poledne, při pontifikální mši, atp. 
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