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„Pro Deo, Principe et Populo“

V tomto čísle Katedrály naleznete přehled 
nejvýznamnějších událostí z dějin katedrály 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V předlouhé his-
torii výstavby katedrály, do níž se zapsala 
celá řada významných historických osobnos-
tí, hrají významnou roli i její zvony, potažmo 
zvoníci (viz například nařízení arcibiskupa 
Wolframa z roku 1390). Jedním z nejzlomo-
vějších okamžiků v její více než tisícileté 
existenci byl v roce 1541 požár Malé Strany 
a Pražského hradu. Obětí této katastrofy se 
staly nejen varhany a celý zvonový soubor, 
o dalším vybavení  chrámu ani nemluvě, ale 
také velká část stavby samé. Příběh zvonů se 
tehdy začal psát prakticky znovu od začát-
ku. Trvalo skoro pět set, nežli se po dalších 
peripetiích a válečných rekvizicích konečně 
v roce 2012  opět všechny pohromadě roze-
zněly. Obnova budovy katedrály probíhala 
postupně až do roku 1929, ale na nové var-
hany již fondy nestačily. I proto dnes žije-
me v jedinečném období, kdy po doplnění tří 
zrekvírovaných zvonů (před 3 lety) zažijeme 
v roce 2018 instalaci nových varhan, kte-
rá vlastně dovrší stovky let trvající obnovu 
chrámu a jeho faktickou dostavbu. A co víc, 
každý z nás k tomu může přispět svým dí-
lem. Nepropásněme to, tato příležitost se za 

našeho života již nebude opakovat…
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Chronologie významných
událostí katedrály sv. Víta

925 (asi) ● kníže Václav I. založil románskou rotundu, 
která byla po roce 1060 přestavěna v trojlodní bazi-
liku se dvěma věžemi

929 (nebo 935), 28. září ● ve Staré Boleslavi zavražděn 
český kníže Václav řečený Svatý, který na Praž-
ském hradě založil rotundu sv. Víta 

973 ● založení pražského biskupství
1039 ● uložení ostatků sv. Vojtěcha do rotundy sv. Víta, 

kam byly přeneseny poté, co je uloupilo vojsko kní-
žete Břetislava I. v Hnězdně

1039 ● neúspěšný pokus knížete Břetislava I.  založení 
pražského arcibiskupství

1060 ● kníže Spytihněv II. zahájil výstavbu nového chrá-
mu

1061, 28. ledna ● zemřel kníže Spytihněv II
1074 ● první upomínka na kryptu sv. Kosmy a Damiána 

ve Spytihněvově bazilice
1094 ● vysvěcení oltáře sv. Víta ve Spytihněvově bazilice
1096, 14. dubna ● z rozkazu knížete Břetislava II. vyko-

nal pražský biskup Kosmas svěcení kostela sv. Víta
1249 ● nejstarší zmínka o svatovítských zvonech
1271 ● zemřel kapitulní děkan Vít, který se zasloužil 

o svatovítský kostel a jeho vybavení
1311, 7. února ● korunovace v chrámu sv. Víta, Jan Lu-

cemburský a jeho manželka Eliška
1341, 23. října ● král Jan Lucemburský věnoval desá-

tek ze stávajících a v budoucnu otevřených dolů 
na stříbro na zřízení nových náhrobků sv. Václava 
a sv. Vojtěcha a na stavbu nového chóru a celého 
kostela

1343, 5. ledna ● zemřel Jan IV. z Dražic, který byl praž-
ským biskupem 42 let. Byl pochován v chrámu 
sv. Víta, kde dal ještě za svého života zřídit svůj ná-
hrobek.

1344, 30. dubna ● papež Klement VI. vydal v Avignonu 
bulu, v níž pražské a olomoucké arcibiskupství 
vyňal z pravomoci arcibiskupství mohučského 
a pražské biskupství povýšil na arcibiskupství. Té-
hož dne papež potvrdil zřízení kolegia mansioná-
řů při Svatovítském chrámu (mansionář – dřívější 
označení člena pěveckého sboru většího chrámu).

1344, 5. května ● papež Klement VI. udělil bulou vyda-
nou v Avignonu pražským arcibiskupům právo ko-
runovat české krále

1344, 21. listopadu ● v chrámu sv. Víta přijal odznaky 
arcibiskupského důstojenství první pražský arci-
biskup Arnošt z Pardubic. Po skončení obřadu byl 
položen za přítomnosti krále Jana Lucemburského 
a jeho synů, Karla a Jana, „první kámen“ nové ka-
tedrály.

1350 ● do r. 1350 stál v čele stavby jako její ředitel Leo-
nard Bušek

1350 ● do Prahy byl převezen říšský poklad se svatými 
relikviemi a ty byly přijaty na Vyšehradě a doveze-
ny do Chrámu sv. Víta

1352 ● arcibiskup Arnošt z Pardubic vysvětil kapli v chó-
ru pražské katedrály k poctě sv. Antonína

1352 ● zemřel Matyáš z Arrasu, první mistr stavby praž-
ské katedrály

1353 ● Karel IV. dal v katedrále postavit čtyři oltáře a je-
den z nich nechal zasvětit k poctě sv. Mikuláše

1354, 2. ledna ● do chrámu sv. Víta byly přeneseny četné 
ostatky, které získal Karel IV

1354, 21. ledna ● zemřel strýc Karla IV., trevírský arci-
biskup Balduin. Dne 17. února oznámil Karel listi-

Chtělo by se napsat, že první významnou událostí 
v historii katedrály bylo položení jejího základ-
ního kamene. U katedrály sv. Víta však můžeme 
pouze odhadovat období vzniku první stavby na 
území dnešní katedrály – románské rotundy z prv-
ní čtvrtiny 10. století. Neméně je zajímavý konec 
dostavby katedrály. Ten snad nastane v roce 2018 
dokončením stavby nových velkých varhan. 
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nou vydanou v Trevíru svatovítské kapitule, že zís-
kal ostatky – zlomek kříže Kristova, třetí díl závoje 
P. Marie a kus hole sv. Petra.

1355 ● Karel IV. přivezl ostatky sv. Víta získané v Pavii
1355 ● do r. 1355 stál v čele stavby jako její ředitel Miku-

láš Holubec.
1356 ● do Prahy přišel Petr Parléř, druhý mistr stavby 

pražské katedrály
1358 ● Karel IV. dal obložit lebku a náhrobek sv. Václava 

ryzím zlatem 
1358 ● nadání magdeburského purkrabího Burkharda 

pro kapli sv. Anny.
1359 ● arcibiskup Arnošt z Pardubic zakoupil důchod ve 

vsi Sulice u Jílového a věnoval ho na vydržování 
oltářníka v novém chóru v kapli P. Marie, sv. Voj-
těcha a sv. Doroty, kterou si vévoda saský Rudolf 
ještě za života vybral jako místo pohřbu“ (†21. břez-
na 1356).

1364, 30. června ● v Roudnici zemřel první pražský ar-
cibiskup Arnošt z Pardubic. Byl pohřben v kostele 
P. Marie v Kladsku. Za svého života dal na své ná-
klady postavit kapli v čele nového chóru, dal ji vy-
zdobit skleněnými okny a sám ji vysvětil.

1364, 12. července ● svatovítská kapitula zvolila za dru-
hého arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi

1364, 16. října ● byl intronizován druhý pražský arcibis-
kup Jan Očko z Vlašimi

1365, 12. ledna ● arcibiskup Jan Očko z Vlašimi vysvětil 
“dva oltáře v Pražském kostele, totiž svatého Víta 
a svaté Marie, v novém chóru pražském“

1365, 28. května ● papež Urban V. jmenoval pražského 
arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi a jeho nástupce 
apoštolským legátem pro biskupství v Řezně, Bam-
berku a Míšni.

1365, 28. srpna ● do Prahy převezeny ostatky sv. Zik-
munda získané Karlem IV. ve Svatém Mořici

1366 ● pražská synoda rozhodla, aby svatý Zikmund byl 
uctíván jako zemský patron

1366, 27. září ● dle kronikáře Beneše Krabice z Weitmile 
byla dokončena kaple sv. Václava

1367, 30. listopadu ● vysvětil arcibiskup Jan Očko z Vla-
šimi za přítomnosti císaře svatováclavskou kapli

1367, prosinec ● u zdi blízko kaple sv. Václava bylo po-
chováno tělo Přibyslavy, sestry sv. Václava

1367 ● byla dokončena jižní předsíň katedrály
1368, únor ● Karel IV. po narození syna, který dostal 

jméno Zikmund, dal hrob sv. Zikmunda bohatě 
ozdobit zlatem a stříbrem

1368, 9. července ● arcibiskup Jan Očko z Vlašimi vy-
světil jižní bránu katedrály a císařskou kapli v čele 
chóru

1369 ● ve zdi kaple sv. Václava nad oltářem sv. Kříže 
byla uložena lebka biskupa Ondřeje, který zemřel 
v klášteře Casamari

1369 ● postupující stavba katedrály si vyžádala ubourání 
části starého kostela

1370 ● byla dokončena mozaika na průčelí jižní brány
1372 až 1378 ● z těchto let jsou dochovány účty pražské 

katedrály
1372 ● po návratu z Cách dal Karel IV. vyzdobit kapli 

sv. Václava malbami, zlatem, drahokamy a vzácný-
mi kameny

1372 ● probíhalo dokončení vřetenového schodiště na 
nároží jižního ramene příčné lodi. Za polychromo-
vání znaků dostal zaplaceno mistr Oswald.

1373 ● byl uzavřen arcus magnus. v týdnu po neděli 
1. května byla udělena mistru Petrovi, zedníkům 
a jejich pomocníkům zvláštní odměna, jedna kopa 
grošů.

1373, v týdnu po neděli 3. dubna ● mistr Jindřich dostal 
zaplaceno 30 grošů za práci na soše sv. Václava

1373, září ● mistr Oswald dostal zaplaceno za malbu 
obrazu sv. Václava („de pictura ymaginis s. Wen-
ceslai“). Možná se jedná o polychromování sochy 
sv. Václava.

1373, prosinec ● na příkaz císaře Karla IV. byly přenese-
ny ze starých hrobů ostatky českých knížat a králů 
a byly pohřbeny v novém chóru katedrály

1374 ● Beneš Krabice z Weitmile dal přenést z nařízení 
arcibiskupa a kapituly ostatky pražských biskupů 
a dal je uložit v novém chóru mezi hrobem sv. Víta 
a Císařskou kaplí.

1374 až 1375 ● probíhaly práce v úrovni triforia
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1375 ● kovář Václav dostal zaplaceno za dílo ztotožňova-
né se sanktuariem ve svatováclavské kapli

1375 ● zemřel třetí ředitel stavby Beneš Krabice z Weit-
mile.

1375 až 1376 ● probíhaly práce na oknech vysokého chóru
1377, po neděli 30. srpna ● mistr Petr dostal zaplaceno 

15 kop grošů za náhrobek krále Přemysla Otakara 
I. zhotovený na příkaz samotného císaře

1378, 29. listopadu ● na Pražském hradě zemřel císař 
Karel IV., v katedrále sv. Víta byl pochován 15. pro-
since

1379 ● druhý pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi 
se vzdal úřadu, nástupcem se stal synovec Jana 
Očka, Jan z Jenštejna (†17. dubna 1400 v Římě)

1380, 14. ledna ● zemřel druhý pražský arcibiskup  
Jan Očko z Vlašimi, který se úřadu vzdal už v roce 
1379

1380 ● zemřel Ondřej Kotlík, ředitel stavby pražské ka-
tedrály

1385, 12. července ● Jan z Jenštejna vysvětil chór praž-
ské katedrály k poctě P. Marie a sv. Víta

1386 ● podle nápisu nad bustou v triforiu dokončil toho 
roku Petr Parléř chór katedrály a začal zřizovat 
chórové lavice

1390 ● první zmínka o svatovítských zvonících; aci-
 biskup Wolfram rozhodl, že budou nosit bílé 
alby, aby se odlišili od ostatních laiků

1392, 2. června ● byl položen základní kámen ke stav-
bě nové části katedrály, a to za přítomnosti krále  
Václava IV., zhořeleckého vévody Jana, ředite-
le stavby Václava z Radče a mistra Petra (Parléře) 
z Gmündu

1393 ● první zmínka o tom, že „tu jest odlit zvon veliký“
1393, 20. března ● byl umučen generální vikář pražské 

arcidiecéze Jan z Nepomuku a jeho tělo bylo sho-
zeno do Vltavy

1396 ● v Římě se vzdal svého úřadu třetí pražský arcibis-
kup Jan z Jenštejna. v témže roce byly přeneseny 
ostatky sv. Jana Nepomuckého do katedrály a také 
byly pohřbeny.

1397 ● jako „magister fabricae“ byl jmenován Václav, 
snad syn Petra Parléře

1398 ● jako mistr díla na stavbě pražské katedrály byl 
jmenován Václavův bratr Jan

1399, 13. července ● ve stáří 66 let zemřel druhý stavitel 
katedrály Petr Parléř

1408 ● zřízen oltář sv. Ducha u prvního pilíře proti nové 
věži

1411, 28. září ● v Prešpurku (od roku 1919 město pře-
jmenováno na Bratislavu) zemřel arcibiskup Zby-
něk Zajíc z Házmburka, jeho tělo bylo převezeno do 
Prahy a pohřbeno pod velkou věží

1412 ● z nadání moravského markraběte Jošta byly zří-
zeny a zasvěceny pod věží tři oltáře

1419, 16. srpna ● zemřel král Václav IV
1419 ● začátek husitských válek
1420, 30. června ● vstoupil na Pražský hrad Zikmund 

Lucemburský, kterého tu 28. července arcibiskup 
Konrád z Vechty korunoval českým králem. Násle-
dujícího dne pobral z katedrály a z kláštera sv. Jiří 
relikviáře, monstrance a klenoty za zlata a stříbra 
a přikázal je rozbít a vyplatit žold svému vojsku.

1421, 10. června ● husité na návod Jana Želivského po-
ničili vybavení katedrály

1436, 23. srpna ● císař Zikmund vstoupil do Prahy.
1458 ● za českého krále byl zvolen a v katedrále sv. Víta 

dne 7. května korunován Jiří z Poděbrad
1471 ● za českého krále byl v Kutné Hoře zvolen Vladislav 

Jagellonský; počátek vlády jagellonské dynastie
1477 ● byl ulit velký zvon Patron
1490 ● okolo r. 1490 byla zřízena v katedrále královská 

empora
1496 ● král Vladislav Jagellonský daroval poplatek zva-

ný ostrožné na výstavbu katedrály
1497 ● nadání krále Vladislava Jagellonského na zno-

vuzřízení sboru mansionářů
1509 ● do Prahy přijel potřetí z Budína král Vladislav 

Jagellonský, v chrámu sv. Víta byl dne 11. března 
korunován jeho syn Ludvík a byl zahájen pokus 
o dostavbu katedrály

1509 ● Vladislav Jagellonský požádal horníky, aby 
mu dali zvon z kostela sv. Barbory; byl nazván 

(Pokračování na straně 9)
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Zvonice katedrály sv. Víta v jižní (hlavní), 
věži má dvě podlaží. Odtud pramení i jejich 
pojmenování - horní a dolní zvonice. 

V dolní zvonici je pouze zvon Zikmund.

Zvony katedrály sv. Víta

Zikmund 
ulit 1549

zvonař Tomáš Jaroš
spodní průměr: 2 560 mm

rozpětí: 3 165 mm
výška: 2 030 mm

hmotnost: 16 500 kg (asi)
hmotnost srdce: 380 kg

ladění: G0

Hmotnost zlomků srdce prasklého v roce 2002:  
264 + 71 kg = „staré“ srdce vážilo 324 kg

Délka nového srdce z 27. září 2002:  
2690 mm (bez koženého závěsu)

Srdce bylo měněno i v roce 1670 a 1734.
Jedná se o největší zvon v České republice.

Václav
ulit 1542

zvonaři Ondřej a Matěj 
spodní průměr: 1 760 mm

rozpětí: 2 410 mm 
výška: 1 300 mm

hmotnost: 4 480 kg
ladění: C1
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Topografie katedrály sv. Víta 
1 – Severní věž
2 – Kaple Bartoňů z Dobenína
3 – Schwarzenberská kaple
4 – Nová arcibiskupská kaple
5 – Hilbertova kaple
6 – Nová sakristie
7 – Bílkův oltář
8 – Kenotaf sv. Vojtěcha
9 – Východ z krypty
10 – Wohlmuthova kruchta
11 – Kaple sv. Zikmunda
11 – Svatý Zikmund
12 – Barokní kazatelna
13 – Colinovo mausoleum
14 – Stará sakristie
15 – Opukový oltář
16 – Reliéf Prahy 1620
17 – Kaple sv. Anny
18 – Kardinál Schwarzenberg
19 – Stará arcibiskupská kaple
20 – Legenda o sv. Janu Nepomuckém
21 – Kaple sv. Jana Křtitele
22 – Svatý Vít
23 – Kaple Nejsvětější Trojice
24 – Kaple svatých Ostatků
25 – Svatý Jan Nepomucký
26 – Kaple sv. Jana z Nepomuku
26 – Svatý Vojtěch
27 – Plenění katedrály
28 – Kaple Máří Magdaleny
29 – Královská oratoř
30 – Kaple sv. Kříže
31 – Kaple sv. Ondřeje
32 – Náhrobek Leopolda hraběte Šlika
33 – Kaple sv. Václava
34 – Svatý Václav
35 – Zlatá brána
36 – Velká jižní věž
37 – Kapitulní knihovna
38 – Thunovská kaple
39 – Kaple Božího hrobu
40 – Kaple sv. Ludmily
41 – Jižní věž
42 – Západní portál

kaple
veřejně přístupné prostory
veřejně nepřístupné prostory
veřejně nepřístupné zázemí
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Topografie katedrály sv. Víta 
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Jan Křtitel
ulit 1546

zvonař Stanislav
spodní průměr: 1 570 mm

rozpětí: 1 680 mm
výška: 1 280 mm

hmotnost: 3 640 kg
ladění: Dis1

Ježíš
ulit 2012 

zvonařka Dytrychová 
spodní průměr: 534 mm

rozpětí: 600 mm
výška: 405 mm
hmotnost: 96 kg 

ladění: G2

Marie
ulit 2012 

zvonařka Dytrychová 
spodní průměr: 660 mm

rozpětí: 705 mm
výška: 545 mm

hmotnost: 187 kg 
ladění: Dis2

Josef 
ulit 1602 

zvonař Martin Hilliger ml. 
spodní průměr: 815 mm

rozpětí: 920 mm
výška: 620 mm

hmotnost: 350 kg 
ladění: C2

Dominik
ulit 2012 

zvonařka Dytrychová 
spodní průměr: 1135 mm

rozpětí: 1 300 mm
výška: 865 mm

hmotnost: 963 kg 
ladění: G1
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Ludvík a zavěšen do zvonice ke zvonu Patron 
(Pater campanarum)

1526, 24. října ● ve svatováclavské kapli zvolili reprezen-
tanti stavů za českého krále Ferdinanda Habsbur-
ského (†1564)

1541, 2. června ● velký požár Malé Strany a Pražského 
hradu, požár zničil i zvonici katedrály

1542 ● byl ulit zvon Václav, zvon odlili pražští zvonařští 
bratři Ondřej a Matěj (Matyáš)

1542 ● byl ulit první zvon nesoucí jméno Marie, zvon 
odlil zvonař Ondřej Ptáček 

1546 ● byl ulit zvon Jan Křtitel, zvon odlil zvonař Sta-
nislav

1549 ● byl ulit zvon Zikmund, zvon odlil brněnský zvo-
nař Tomáš Jaroš

1556 ● byl ulit první zvon nesoucí jméno Dominik, 
zvon odlil brněnský zvonař Tomáš Jaroš

1557 až 1562 ● výstavba hudební kruchty pod vedením 
Bonifáce Wolmuta a Hanse Tirola

1560 až 1562 ● renesanční završení velké věže pod vede-
ním Bonifáce Wolmuta a Hanse Tirola

1561 ● po sedisvakanci trvající 140 let se stal osmým 
pražským arcibiskupem velmistr řádu křižovní-
ků s červenou hvězdou Antonín Brus z Mohelnice  
(†27. srpna 1580)

1575 až 1576 ● stavba kaple nad hrobem sv. Vojtěcha, 
Ulrico Aostalis de Sala

1589 ● dokončení královského náhrobku, který provedl 
sochař Alexandr Colin

1602 ● byl ulit zvon Josef, zvon odlil zvonař Martin  
Hilger

1619, prosinec ● kalvinisti vydrancovali a poničili kated-
rálu

1621, 28. února ● arcibiskup Jan Lohelius znovu vysvětil 
katedrálu

1673, 3. září ● Leopold I. položil základní kámen k do-
stavbě chrámu sv. Víta, pro nedostatek peněz však 
záměr nebyl úspěšný

1721, 31. května ● papež Innocenc XIII. prohlásil Jana 
Nepomuckého za blahoslaveného

1728 ● projekt J. F. Schora v gotickém duchu na dostav-
bu katedrály nebyl uskutečněn

1729, 19. března ● papež Benedikt XIII. svatořečil Jana 
Nepomuckého

1729, 9. až 16. října ● v Praze proběhly oslavy kanoniza-
ce sv. Jana Nepomuckého

1757 ● chrám sv. Víta byl poškozen při pruském obléhá-
ní Prahy

1761 ● byl ulit první zvon nesoucí jméno Ježíš, zvon 
odlil zvonař František Antonín Frank

1844, 21. listopadu ● ustavující schůze výboru spolku 
pro dostavbu chrámu sv. Víta

1859, 22. května ● založení Jednoty pro dostavbu Svato-
vítského chrámu

1861, 27. září ● byla zahájena obnova staré části kated-
rály pod vedením Josefa Ondřeje Krannera (1801–
1871)

1871, 20. října ● zemřel Ondřej Kranner, který vedl obno-
vu staré části katedrály

1872 ● vedením obnovy a dostavby katedrály byl pověřen 
Josef Mocker (1835–1899), jeho pověření schválila 
valná hromada Jednoty dne 17. května 1873

1873, 30. srpna ● arcibiskup Bedřich Schwarzenberg vy-
světil hlavní oltář v obnovené staré části chrámu 
sv. Víta

1873, 1. října ● arcibiskup Bedřich Schwarzenberg  
položil základní kámen ke stavbě nové části kated-
rály

1891 ● byl ulit druhý zvon nesoucí jméno Domi-
nik, vznikl přelitím původního zvonu Dominik, 
zvon přelila zvonařská dílna Diepoldů (dolní prů-
měr zvonu činil 122 cm, výška 93 cm, hmotnost  
1,1 tuny; na počátku I. světové války nebyl považo-
ván za historicky cenný a byl zrekvírován)

1892 ● dokončení věží v západním průčelí katedrály
1898 ● dokončení západního štítu katedrály a krovu nad 

hlavní lodí
1899, 16. ledna ● zemřel Josef Mocker, který stál v čele 

obnovy katedrály. v čele dostavby stanul architekt 
Kamil Hilbert (1869–1933).

1923 až 1924 ● byla zbořena dělící zeď mezi starou a no-
vou částí katedrály
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Na nové varhany může přispět každý
Dosavadní Mölzerovy romantické varhany katedrály 
sv. Víta umístěné na Wohlmutově kruchtě nad chóro-
vou kaplí jsou zvukově dostačující pouze pro starou 
část chrámu. Pro nové velké varhany byl vystavěn velký 
novogotický kůr nad hlavním vchodem s rozetou. Do-
stavbou varhan se tak fakticky završí stavba celé ka-
tedrály trvající více než tisíc let.

„Katedrála sv. Víta dosud není vybavena nástrojem, kte-
rý by odpovídal jejímu významu v naší kultuře a zemi. 
Kvůli nejrůznějším politickým zvratům bylo nutné čekat,“ 
řekl kardinál Dominik Duka OP, který je iniciátorem 
projektu. „Podílet se mohou všichni. Jednou pak bu-
dou moci říct svým dětem a vnukům, že i jejich rodina 
k výstavbě katedrály přispěla. Převážnou váhu financo-
vání však ponese církev a velké firmy, protože se jedná 
o částku v řádu desítek milionů korun,“ dodává.

Příspěvek na varhany je možné poukázat na účet 
(2109930876/2700) Nadačního fondu Svatovítské 
varhany. Více najdete na www.svatovitskevarhany.com.

1924 až 1926 ● Wolmutova kruchta přemístěna do se-
verního ramene příčné lodi

1927 až 1929 ● návrh a provedení trojice bronzových vrat 
v západním průčelí katedrály

1929, 12. května ● světící biskup Jan Nepomuk Sedlák 
vysvětil katedrálu

1929, 28. září ● na svátek sv. Václava katedrálu slavnostně 
otevřel světící biskup Antonín Podlaha, slavnou pon-
tifikální mši celebroval arcibiskup František Kordač

1935, 2. listopadu ● byla vysvěcena královská hrobka 
poté, co byly pod vedením architekta Roškota do-
končeny její úpravy

1946, 8. prosince ● byl intronizován třicátý třetí pražský 
arcibiskup Josef Beran (†17. 5. 1969)

1989, 12. listopadu ● papež Jan Pavel II. svatořečil Anež-
ku Českou, dceru krále Přemysla Otakara I.

1990, 21. dubna ● návštěva Jeho Svatosti papeže Jana 
Pavla II. v katedrále sv. Víta

1990, 21. dubna ● mimořádné zvonění před Mší svatou, 
kterou sloužil papež Jan Pavel II. na Letenské pláni

1992, 12. srpna ● pohřeb Františka kardinála Tomáška, 
třicátého čtvrtého pražského arcibiskupa a dvaa-
dvacátého primase českého

2009, 26. září ● návštěva Jeho Svatosti papeže Benedik-
ta XVI. v katedrále sv. Víta

2011, 18. prosince ● smuteční zvonění v den úmrtí první-
ho českého prezidenta Václava Havla, na zvon Josef 
symbolicky zazvonil i kardinál Dominik Duka OP

2011, 21. prosince ● 75 úderů zvonění hrany na zvon 
Zikmund při přenášení ostatků prezidenta Václava 
Havla přes III. hradní nádvoří Pražského hradu

2011, 23. prosince ● mimořádné zvonění při státním po-
hřbu Václava Havla, posledního československého 
a prvního českého prezidenta

2012 ● byly ulity a dokatedrály zavěšeny zvony Ježíš, 
Marie a Dominik, zvony odlila zvonařka Vráno-
vá-Dytrychová v Brodku u Přerova

2018 ● plánováno dokončení stavby nových varhan a de 
facto i DOKONČENÍ VÝSTAVBY KATEDRÁLY

zpracováno s využitím následujících publikací: Jiří Kuthan / Jan 
Royt, KATEDRÁLA sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Svatyně českých 
patronů a králů, Praha 2011 (Nakladatelství Lidové noviny); Lud-

mila Kybalová, Pražské zvony, Praha 1959 (NČVU)
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Pořad pravidelných nedělních zvonění:

►Průběh nedělního ranního zvonění před mší 
svatou, která začíná v 10:00, je následující:

09:45 - začátek zvonění – začínají zvony Ježíš 
a Marie 

09:45 až 10:00 – zvony Ježíš a Marie – začínají 
oba spolu a končí společně se všemi zvony

09:50 až 10:00 – zvony Josef a Dominik – začí-
nají oba spolu a končí společně se všemi zvony

09:55 až 10:00 – zvony Jan Křtitel a Václav – za-
čínají oba spolu a končí společně se všemi zvony

10:00 - konec zvonění - všechny zvony končí 
společně

► Průběh nedělního poledního zvonění je ná-
sledující:

11:59 – začátek zvonění - sólové minutové zvo-
nění zvonu Josef

12:00 – zvony Dominik, Jan Křtitel a Václav - za-
čínají všechny najednou a do 12:12 zvoní spo-
lečně se zvonem Josefem

12:12 - končí zvon Josef
12:13 - končí zvon Dominik
12:14 - končí zvon Jan Křtitel
12:15 - konec zvonění - končí zvon Václav

Jak se v katedrále zvoní
V katedrále sv. Víta se rozlišují v zásadě dva typy 
zvonění. Jedním jsou zvonění řádná, pravidelná,  
a tím druhým, jak čtenář snadno nahlédne, zvonění 
mimořádná. Obě zvonění mají společný znak, a tím 
je plánovaná délka zvonění, která je ve většině přípa-
dů historicky ustálena na 15 minutách.
Pravidelně se zvoní vždy v neděli před mší svatou  
a v poledne, to jest dvakrát týdně. Obě zvonění mají pře-
dem daný jednoznačný průběh a dlužno podotknout, 
že zvláště podle poledního zvonění je možno si seřizovat 
i hodinky. Zvoníci prakticky vždy dodržují přesnost  
v zahájení zvonění na plus minus 3 sekundy. Při pra-
videlných zvoněních nkdy nezní zvon Zikmund. Ten 
se přidává pouze při některých mimořádných příle-
žitostech a zvláště významných svátcích. Počet všech 
zvonění za kalendářní rok se pohybuje kolem 130.
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Stalo se
Mimořádná zvonění hodná zřetele

24./25. prosince - Slavnost Narození Páně 
26. prosince - Svátek sv. Štěpána

31. prosince - Mše sv. na poděkování za rok 2015
1. ledna 2015 - Slavnost Matky Boží P. Marie

1. ledna 2015 - novoroční nedělní polední zvonění
1. ledna 2015 - záverečné Modlitby Taizé

6. ledna - Zjevení Páně 
17. ledna - zahájení roku Evropského hlavního 
města kultury - Plzeň 2015, společné zvonění

22. ledna - Requiem za biskupa Antonína 
Podlahu při příležitosti 150. výročí jeho narození

2. února - Svátek Uvedení Páně do chrámu, 
setkání řeholníků a řeholnic pražské diecéze

18. února - Popeleční středa
1. března - Ekumenická 

bohoslužba za oběti totality
4. března - Liturgie ke cti sv. Václava, 

výročí translace jeho ostatků
19. března - Slavnost sv. Josefa

Události
29. prosince 2014 až 1. ledna 2015 - Taizé

5. ledna - audience katedrálních zvoníků 
u J.E. kardinála Dominika Duky, OP

Stane se
Významné bohoslužby na jaře roku 2015

27. března - Requiem za kardinála Schwarzenberga
29. března - Missa Chrismatis
4. dubna - Velikonoční vigilie

23. dubna - sv. Vojtěch
30. dubna - sv. Zikmund

5. května - 70. výročí konce války
12. května - 87. výročí posvěcení katedrály

15. května - Vigilie svátku sv. Jana Nepomuckého
16. května - Svátek sv. Jana Nepomuckého

23. května - Přijetí do katechumenátu
23. května - Ekumenická svatodušní vigilie

4. června - Slavnost Těla a Krve Páně
15. června - Slavnost sv. Víta

Mimořádné vybrané akce roku 2015
24. duben - 100. výročí

arménské genocidy v Osmanské říši
30. dubna - Den zvoníků 

15. května - Svatojánské slavnosti NAVALIS
29. května - Noc kostelů

(změny vyhrazeny)


