
Oblíbenost pomníkù
na pamì�  sv. Janu Nepomuckému

Kdo byl Jan Nepomucký?

Na území mìsta Chrastavy se mù� eme setkat hned se ètyømi
sochami svatého Jana Nepomuckého: pøi cestì ke kostelu pøed
„starou školou“ è.p. 125, nad Chrastavou – u areálu staré
vodárny, kde místní oznaèení „U Jána“ zlidovìlo, i kdy� mapy
oficiálnì tuto oblast takto nenazývají, a tøetí je mezi svìtci jako
souèást morového sloupu na námìstí 1. máje. Na ètvrtou mù� ete
narazit u bývalého, nyní poboøeného, kravína tzv. „pìtistovky“
východnì nad Vítkovem. Nìkolik dalších zobrazení svatého
Jana pak nesly v minulosti i drobnìjší sakrální památky – køí� e a
svaté obrázky.

Po celých Èechách bylo soch sv. Janu Nepomuckému
zbudováno zejména na konci 18. a poèátkem 19. století stovky a
v rámci Evropy se udává èíslo kolem tøiceti tisíc. Sochy bývají
èasto umis� oványu mostù èi pøímo na nich, jako pøipomínka jeho
muèednické smrti vhozením do øeky Vltavy.

V nejbli� ším okolí se sochami tohoto svìtce mù� eme setkat v
obci Václavice, v Bílém Kostele nad Nisou (u kostela), v
Kryštofovì Údolí, v Hrádku nad Nisou, v Dìtøichovì, nìkolik
jich je na území mìsta Liberce atd.

Jan Nepomucký (nìkdy také Johánek z Pomuku, cca 1340 -
1393) se narodil kolem roku 1340 v tehdejším Pomuku (dnes
Nepomuk). Zde získal základní vzdìlání a dále studoval jako syn
tamìjšího rychtáøe na Pra� ské univerzitì. Následnì pùsobil deset
let jako notáø arcibiskupské soudní kanceláøe a v roce 1380 byl
vysvìcen na knìze a stal se faráøem v kostele sv. Havla na
pra� ském Starém Mìstì. V letech 1382-1387 studoval práva na
univerzitì v Padovì a roku 1389 jej arcibiskup Jan z Jenštejna
jmenoval generálním vikáøem pra� ské arcidiecéze.

Dobøí, avšak neloajální úøedníci jako Jan z Pomuku nebyli
tehdy � ádáni. K otevøenému støetu došlo v r. 1393. Václav IV.
chtìl zøídil v Èechách další biskupství, v jeho� èele by stanul
jemu oddaný prelát. K financování biskupství chtìl vyu� ít
bohatý benediktinský klášter v Kladrubech, jeho� opat Racek
byl ji� velmi vysokého vìku. Kdy� Racek zemøel, Václav IV.
nebyl v Praze. Toho vyu� ili benediktíni k okam� ité volbì nového

opata, kterého v nejkratší mo� né lhùtì generální vikáø Jan z
Pomuku z titulu svého úøadu potvrdil. Kdy� se král vrátil do
Prahy, bylo ji� pozdì cokoli mìnit. Pøesto král svolal jednání s
pøedstaviteli arcidiecéze a bìhem nìj nechal všechny úèastníky
zatknout, unikl pouze arcibiskup. Ostatní zatèení byli vyslý-
cháni, Jan a jeden z jeho úøedníkù byli muèeni. Zatèení však
nepodléhali královì jurisdikci, ale jako� to duchovní pod církev-
ní soud. Král proto všechny nechal propustit, kromì Jana, jeho�
nechal ještì tého� dne 20. bøezna 1393 utopit ve Vltavì. (Jiné
údaje uvádìjí, � e Jan bìhem muèení zemøel a do Vltavy byl
vhozen ji� mrtev.) 17. dubna našli Janovo tìlo zachycené na
pravém bøehu Vltavy nedaleko kláštera rybáøi. Od nich jeho tìlo
pøevzali bratøi Køi� ovníci s èerveným srdcem – cyriaci, je� jej s
úctou pochovali v kostele sv. Køí� e vìtšího pøi svém klášteøe.

Ale ještì ke spekulacím o dùvodu násilné smrti Jana z Pomuku.
Nìkteré historické prameny hovoøí o tom, � e Jan kritizoval
samotného krále, jiné, � e nechtìl vyzradit králi zpovìdní
tajemství královny, jí� mìl být zpovìdníkem. Je mo� ná i
kombinace tìchto faktù. Podle katolické církve svìdèí o tom, � e
hlavním dùvodem je poslední z uvedených, i králova nezvyklá
aktivita v muèírnì. Král mìl osobnì Jana pálit na boku pochodní
a tak jej nutit, aby vyzradil potøebné informace.

Osudy Jana z Pomuku nekonèí jeho smrtí legenda o jeho
� ivotì a pøedevším smrti prochází v prùbìhu dalších èeských
dìjin velmi zajímavými a vrtkavými peripetiemi. Po Janovì
smrti podává Jan z Jenštejna k øímské kurii na
Václava IV., v nìm� ji� Jana oznaèuje jako muèedníka. Ji�
nìkolik let po jeho smrti (1401) � ivotopisec Jan z Jenštejna uvádí
zázraèné okolnosti nalezení jeho tìla a opìt jej oznaèuje za
muèedníka.

Kronikáø Václav Hájek z Liboèan, který je autorem Èeské
kroniky (napsané v letech 1533-1539), je� proslula øadou
nepøesností, je také „viníkem“ pøejmenování Jana z Pomuku na
Jana Nepomuckého a mylnì uvádí i datum jeho úmrtí jako 16.
kvìten 1383. Tyto nepøesnosti se pak dostaly i do kanonizaèní
buly, kterou byl Jan Nepomucký prohlášen svatým dne 9. bøezna
1729.

Druhá polovina 17. století je obdobím znovuobjevení Jana
Nepomuckého. V této dobì vyšel v latinì jeho � ivotopis, jeho�
autorem byl jezuita Bohuslav Balbín (1680). Roku 1683 byla na
pra� ském mostì – nyní Karlovì – v místì, z kterého byl
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pravdìpodobnì svr� en do vod Vltavy, vztyèena socha Jana
Nepomuckého (proto se se sochami sv. Jana Nepomuckého
mù� eme setkávat nejèastìji na mostech èi u mostù, pozn. autora).
V roce 1691 byla vystavìna první døevìná kaple zasvìcená Janu
Nepomuckému na Skalce v Praze, v roce 1708 mu byl zasvìcen
první kostel v Hradci Králové.

Snaha o kanonizaci Jana z Pomuku zaèíná ve druhé polovinì
17. století a je poznamenána nepøesným Balbínovým
� ivotopisem. Jezuité ji� v Balbínovì dobì vìrohodnost tohoto
� ivotopisu napadli. Øím se k celé této snaze o kanonizaci stavìl
od poèátku velmi skepticky. Teprve roku 1715 pra� ský
arcibiskup František Ferdinand Khünburg zahájil beatifikaèní
proces Jana Nepomuckého a 31. kvìtna 1721 prohlašuje pape�
Inocenc XIII. Jana za blahoslaveného. Následujícího roku je
zahájen kanonizaèní proces. Kanonizaèní komise uznala tyto
ètyøi zázraky – zachování jeho jazyka, jeho nabìhnutí a
zèervenání, zachránìní Rozálie Hodánkové a uzdravení Terezie
Veroniky Krebsové. Následnì kanonizaèní bulou

prohlásil Benedikt XIII. dne 19. bøezna 1729 Jana za
svatého. Roku 1736 bylo instalováno støíbrné mauzoleum Jana
Nepomuckého ve svatovítské katedrále v Praze.

Roku 1849 publikuje Ferdinand Bøetislav Mikovec myšlenku,
podle ní� byla pravým dùvodem „umìlého vytvoøení“ postavy

sv. Jana a jeho kanonizace v 18. století, snaha zastínit kult Jana
Husa. Po vzniku Èeskoslovenské republiky docházelo v letech
1919 a 1920 dokonce k vlnì nièení nepomucenských památek.

V ideovém prostøedí první republiky se Jan Nepomucký stal
jedním z témat tzv. sporu o smysl èeských dìjin. V roce 1925
zrušila èeskoslovenská vláda svátek sv. Jana Nepomuckého
(býval jím 16. kvìten) jako den pracovního klidu. Kolem roku
1950 byl jeho svátek vymazán z obèanského kalendáøe zcela a
nahrazen Pøemyslem.

V 70. letech 20. století byl proveden antropologický prùzkum
ostatkù Jana z Pomuku, který sice potvrzuje jejich autenticitu,
avšak zároveò zjiš� uje,� e domnìlý zázraènì dochovaný svìtcùv
jazyk je ve skuteènosti pozùstatkem mumifikované mozkové
tkánì. Tento pozùstatek Janova tìla ovšem hrál klíèovou roli pøi
kanonizaèním procesu, proto� e� (domnìlé) dochování jazyka
bylo uznáno jako jeden ze ètyø zázrakù potvrzujících Janovu
svatost.

Sochy sv. Jana Nepomuckého mají tyto typické atributy: pìt
hvìzd ve svatozáøi (symbolizuje pìt ran Kristových èi písmena
latinského – mlèel jsem). Hvìzdy kolem hlavy jsou mezi
svìtci atributem výjimeèným, má je vìtšinou jen Panna Maria.
Sv. Jan vìtšinou v ruce dr� í køí� , palmovou ratolest, ale nìkdy
také knihu.

Christus

Dominus

tacui

Pro sochu stojící dnes u staré vodárny (vybudované na úpatí
Ovèí hory nad Chrastavou v roce 1912), byl pou� it jako materiál
kvalitní hrubozrnný pískovec. Její témìø dvoumetrový sokl je v
provedení skromnìjší a celkový stav daleko � alostnìjší, ne�
sochy sv. Jana pod kostelem, zøejmì kvùli jejímu umístìní na
odlehlém místì, ale i delšímu vìku a odolávání povìtrnostním
vlivùm. Socha byla v minulosti poškozena a nìkteré její èásti
musely být nahrazeny.

Zdejší svatý Jan – dr� ící v ruce kamenný køí� s ukøi� ovaným
Je� íšem – má ale svoji prozaickou a zajímavou „toulavou“
historii. Sochy tohoto svìtce, bývaly pøedevším umis� oványdo
blízkosti mostù nebo pøímo na nì (viz. úvod pojednání).

Ale vezmìme to pìknì chronologicky. Restaurátorská zpráva
z roku 1995 uvádí, � e pùvodním místem, kde sv. Jan v polovinì
18. století stával – v dobì jeho prvého vysvìcení – byla stráò
kdesi v Andìlské Hoøe a � e v té dobì byla velmi vyhledávaným
místem. Zápis v evidenci sakrálních památek, sepsaný v roce
1836, je pøesnìjší a prozrazuje nám, � e socha byla zøízena jistì
pøed rokem 1734, a to obecní radou na obecním pozemku. Avšak
na kterém, u� bohu� el zpráva neuvádí. Odtud byla pøemístìna k
novì postavenému pozdnì baroknímu kamennému mostu z roku
1767 na „staré“ cestì z Chrastavy do Andìlské Hory, který stál
tenkrát pár set metrù výše proti proudu øeky Nisy ne� dnes. Byl
však nìkolikrát poškozen velkou vodou, opravován a po
povodni v roce 1858 musel být str� en a nahrazen mostem
novým.

Pøi povodní byla také socha sv. Jana smetena a poškozena, leè
zachránìna. Musely být doplnìny nìkteré její ura� ené èásti, a
„putovala“ na místo bezpeènìjší, kde stojí dodnes – u
chrastavské vodárny.

Toto barokní dílo vytvoøil zøejmì zkušený vyškolený sochaø a
pøipomíná svým precizním zpracováním sochy na chrastavském
morovém sloupu s mariánským sousoším. Velice dobøe je
zachycena � ivá mimika tváøe svìtce a i kompoziènì se jedná o
zdaøilé dílo. Pùvodnì byla socha zøejmì kolorovaná olejovými
barvami a zlacením (roucho). Na soklu kromì sv. Jana stojí po

jeho pravém boku putto, tedy nahá dìtská postavièka, která
svìtci podává palmovou ratolest.

Kvádrovitý sokl nemá a zøejmì ani v minulosti nemìl � ádnou
výzdobu, ani vytesaný nápis èi dataci. Pøichází tak do úvahy
pouze nápisy namalované. Zajímavostí sochy je, � e autorovi
zøejmì nestaèil pùvodní pískovcový kvádr, a tak musel v pravé
spodní èásti vlo� it a pøilepit èást dalšího kamene. Na soše je také
patrno pou� ití dalšího pískovcového bloku pro ztvárnìní levého

Nejstarší socha sv. Jana Nepomuckého, dnes lokalita U Jána

Detail sochy sv Jana Nepomuckého u staré vodárny - stav 2012.
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ramena s rukou (zøejmì kvalitní dodìlávku, mo� ná zhotovenou
po výše uvedené povodni, která však nahradila v Janovì ruce
dr� ící pùvodnì kamenný køí� , kovovým krucifixem, který v
dobì restaurování v roce 1995 na soše chybìl).

Socha svatého Jana prošla renovací v roce 1835 a o její další
údr� bu se po léta starali dobrodinci, zejména z øad vìøících.

Pøed rekonstrukcí v roce 1995 byl celý objekt památky
pùsobením eroze a zejména vody naklonìn na pravou stranu.
Socha musela být jeøábem sejmuta, fundament a podstavec
nadzvednuty, aby mohly být srovnány schodiš� ové stupnì. Na

novì usazený sokl, který byl posunut o nìkolik metrù dál od
vzrostlých stromù, byl pak znovu vrácen sv. Jan, kterého s
podstavcem spojuje kovový trn. Restaurátorský zásah,
probíhající od èervence do záøí v roce 1995, také obnovil
kovovou pozlacenou svatozáø s pìti hvìzdami a vrátil Janovi
kamenný køí� s Je� íšem (z umìlého kamene) do jeho levé ruky.
Zásah provedli akademiètí sochaøi Michael Bílek a Bohumil
Zemánek.
Velikost soklu 85 x 85 x 190 cm, výška sochy 175 cm.

Socha není chránìnou národní památkou.

Restaurátorský zásah v roce 1995: Snímání sochy pøed zásahem, detail doplnìní krucifixu, stav památky po zásahu...

Na køi� ovatce u bývalého velkokapacitního kravína (tzv. pìtistovka, po roce
2000 opuštìn a v souèasnosti v demolici – pozn. aut.) pod Pšenièkovým kopcem,
východnì nad Dolním Vítkovem stojí dodnes další socha sv. Jana Nepomuckého.
Pískovcová socha zde byla postavena v roce 1804 a u ní byly vysazeny – jak
bývalo zvykem pro poutní místa – dvì lípy, které jsou dnes znaènì vzrostlé.
Poøídil jí tenkrát na svém pozemku pùlláník, tedy majitel cca devíti hektarù
zemìdìlské pùdy, Joseph Sieber z Horního Vítkova. Jeho jménem ji také v
minulosti lidé oznaèovali jako „polní Sieberovu sochu svatého Jana“.

Sieber svoje polnosti pozdìji pøenechal pùlláníkovi Franzi Breuerovi z
usedlosti èp. 53, a tomu také automaticky pøipadla podle smlouvy i údr� ba tohoto
„svatého“. Vítkovský faráø Joseph Hubel v roce 1856 do dodatku své evidence
poznamenal špatnì èitelným kurentem: „Silná bouøka a vítr v roce 1854 sochu i
podest vyvrátily a poškodily. Socha Jana byla tak rozbitá, � e Franz Breuer poøídil
novou a nechal jí osadit na pùvodní podstavec.“

A tak byly zøejmì novì zhotoveny fundament a socha, a pùvodní zùstal jen
podest. To vysvìtluje rozdílnost pou� itých materiálù na této památce i odlišný
styl zpracování jejích jednotlivých èástí. Hrubší pískovec je patrný na podstavci,
hladký a jemný na soše a schodech, svázaných kovanými kovovými svorkami.

Výše uvedená skuteènost pak vnáší jasno do dvojí datace uvedené na podstavci.

Ze západní strany je nápis:„Hat Errichten lassen Anton Sieber / Anno 1804“
(Nechal zøídit Anton Sieber v roce 1804).

Ze severní strany mù� eme èíst nápis: „Renovirt Franz Breuer, Bauer von hier im
Jahre 1855“ (Zrenovoval Franz Breuer, sedlák odtud, v roce 1855).

POKRAÈOVÁNÍ najdete v pøíštím Bulletinu!

Polní Sieberova socha svatého Jana ve Vítkovì
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Dnešní dobová pohlednice nás
zavádí na procházku po mostì,
vedoucím pøes øeku Görsbach
(Jeøici), a to do roku 1912. Po
katastrofální povodni, která celé
Liberecko zasáhla v roce 1897, u�
obyvatelé tehdejšího mìsta
Kratzau, ještì v dobì Rakouska-
Uherska, opravili nábøe� ní zeï a
vybudovali novou cestu, tzv. Ufer
Gasse (tedy pozdìji poèeštìnou
Pobøe� ní ulici), která byla zcela
znièena rozbouøenou vodou. Na
nepøíliš dobøe vyèištìném korytu je
vidìl píseèný "ostrov", na kterém si
hrají dìti. Tento snímek je dùkazem
toho, � e naše pøedstavy o tom, � e
pùvodní nìmeètí obyvatelé se lépe
starali o èistotu koryta øeky, mohou
být mylné.

Velký podstávkový dùm vlevo je
èp. 135. Byl postaven na pøelomu
19. a 20. století. Stojí dodnes a znaènì jej poškodila povodeò v roce 1897. Je na soupisu nemovitých národních kulturních památek a
patøí k tìm dobøe udr� ovaným v našem mìstì.

Menší fotografie, vlevo nám pøedstavuje tentý� pohled z mostu tak, jak jsme jej
znali po desítky let a� do srpna 2010. Most spojoval � itavskou a Bílokosteleckou
ulici a pùvodnì po nìm vedla hlavní krajská komunikace z Liberce pøes Chrastavu
na Nový Bor, Dìèín a Ústí nad Labem. Charakteristický byl zejména svým
originálním � elezným zábradlím. Ani tento most však neodolal katastrofální
povodni v roce 2010. Musel být zboøen a postaven znovu.

Souèasná fotografie z roku 2012
zobrazuje tuto oblast ji� po dokon-
èení II. etapy prùtahu mìstem
smìrem na Frýdlant. Levý bøeh
byl vystavìn zcela nový, stejnì tak
i komunikace Pobøe� ní a také
protihluková zeï pøed domy.
Rekonstrukce pravé nábøe� ní zdi
probíhá právì teï v re� ii Povodí
Labe. Zároveò bylo koryto zcela
vyèištìno od nánosù písku a
kamení po povodni 2010.
Text pøipravil: Ivan Vydra, 2013

Fotografie: František Hamáèek a
Jana Zahurancová (2012)


