
I.Bohunické sochy - sv. Jan Nepomucký 

Stojí si a pozorují chodce a auta. Nehybní svědci našich 

uspěchaných životů. Co o nich víme? Zkusme se u nich společně 

zastavit. Začněme na ulici Lány. Zde se nachází socha sv. Jana 

z Nepomuku. Je z roku 1722! Naposledy byla zásadněji 

restaurována roku 1992. Je památkově chráněna. Kdo to tedy byl 

Johan z Pomunku?  Historické prameny jsou poměrně bohaté a tak 

si předem sdělme: bude to seznámení jen základní, bez ambicí 

rozkrýt smysl všech kronikářských legend a skutkových podstat 

skutků „vysochaného“. 

 

Jan se narodil kolem roku 1340 v západních Čechách. Dne 

20. března 1393 tento katolický církevní „právník“ pražského 

biskupství, přišel o život. Přišel o něj v průběhu prozaického 

boje o vládu a majetek mezi nejvyššími pražskými hráči 

tehdejší doby. A to mezi původními spojenci, tedy mezi českým 

králem a římským císařem Václavem IV. (synem slavného Karla 

IV.) a arcibiskupem Janem z Jenštejna. A nebyla to lehká doba: 

řádil mor; katolíci pogromovali na Židy, což se vadilo králi, 

neboť ti patřili k jeho přímým daňovým poplatníkům; papežů 

bylo více než jeden a vzájemné klatby stíhaly jedna druhou… 

Smrt Jana z Pomuku, vyslaného arcibiskupského vyjednavače, 

nebyla však nijak plánována. I když pravda, nebylo s ním 

ve vězeňském sklepení královskými příliš laskavě zacházeno. 

Nicméně přiměřeně středověku, což další tři zatčení 

vyjednavači přetrpěli… Snad i proto měl jeho skon zůstat 

v této zjitřené době utajen. A snad i z tohoto důvodu bylo 

bezduché Janovo tělo zašito do pytle a v noci shozeno 

z Karlova mostu do Vltavy. Voda však své tajemství za pár 

týdnů vydala… Jan tak nastoupil svou závratnou posmrtnou 

kariéru. Její start však byl z důvodu nevhodného politického 

klimatu o více než 300 let odložen. Ano, byl to tehdy mistrný 

tah rekatolizačního pobělohorského jezuitského úsilí. Bylo 

nanejvýš vhodné, aby poražené kacířské husitské Čechy, v rámci 

nápravy své pošramocené pověsti, vydaly Evropě nového světce. 

A zdá se, že nemohlo být lepší volby.  Vždyť zmučený 

arcibiskupský úředník nebyl nikdy zcela zapomenut! 

  

K jeho hrobu, po určitých 

peripetiích nakonec umístěném 

v pražském chrámu sv. Víta, 

se brzy vázaly mnohá vyprávění a 

legendy. Jedno příkladné 

zachycuje  Balbínova kronika: Kdo 

šlápne na Janův hrob, hanby 

neujde a bude vystaven veřejnému 

posměchu. A tak, děvče 

v nevědomosti na hrob s nízkou 

mříží vstoupilo, a když se přes 

Karlův most domů vracelo, tak se 

„zvedl čerstvý vítr a panně 



suknici nad hlavu vyzdvihl a tak ji odhalil, že ji obnaženou 

od pasu dolů zcela veřejně bylo možno viděti“. Inu, že by 

inspirace k slavné filmové průvanové scéna Marylin Monroe až 

v středověké Praze? A kronika pokračuje dále a dokonce 

konkrétněji: mladý jezuita P. Albert Chanovský nevěřil, 

na hrobovou desku střevíc přiložil. Následně na pražském mostě 

šlápl ne na konvalinku, ale do „záležitosti“, kterou obyvatelé 

sídliště znají zcela důvěrně… 

 

A osud tomu chtěl, postupně se v průběhu let stal z kněze 

a právníka mučedník, oblíbený zejména mezi prostým lidem. 

I mnozí hříšníci se jeho sochám jako do mlčenlivých vrb, 

zpovídají… Nikomu nevadí, že není svatořečen, ani blahořečen. 

Zázraky Jan konal i bez oficiální registrace. Ale právě 

z těchto důvodů nešlo Janovi zasvětit kostel, nemohla se za 

něj a s ním sloužit mše… A to byl problém… A tak započal 

poměrně dlouhý proces usilující o jeho svatořečení. Podíleli 

se na něm králové, arcibiskupové, kněží, šlechta, byla 

skládána duchovní, politická, finanční i materiální podpora. 

A mezitím jsou Johánkovi stavěny další a další sochy. Stává se 

patronem mostů, rybářů a převozníků, rozšiřují se pověry 

o jeho smrti a o bezmezné krutosti krále Václava. Je stavěn 

v protiklad kacířskému Janu Husovi…  

Blahořečení se nakonec dočkal Jan Pomucký až v roce 1719. 

O deset let později byl nakonec i svatořečen. Ke svatořečení 

bylo  potřeba mimo stálosti a pevnosti kultu budoucího světce 

doložit také svědectví alespoň o čtyřech zázracích. Vše se 

nakonec zvládlo a na jeho počest byly v Praze uspořádány 

mimořádně drahé, opravdu působivé osmidenní oslavy, které byly 

vlastně přehlídkou celé barokní kultury. Blýskli se zde 

opravdu všichni: malíři, sochaři, hudebníci, básníci, 

spisovatelé, hudebníci a především kazatelé…  



Pro svatořečení je nejlépe třeba, aby mučedník zemřel při 

obraně či šíření víry. Tento předpoklad však Jan rozhodně 

nesplňoval, neboť zemřel „omylem“ a navíc čistě z politicko-

mocenských důvodů. Ale vše se dá napravit. Tak už kronika 

Václava Hájka z Libočan, jako důvod jeho smrti uvádí důvod 

neporušení zpovědního tajemství, coby zpovědníka královny Jany 

(Johany). A jeho vyzrazení se mučením z Jana snažil získat 

její manžel král Václav IV. Pokud by toto tvrzení bylo 

pravdivé, jednalo by se pravděpodobně o nějakou starší 

záležitost, neboť v danou chvíli již byla královna sedm let po 

smrti. Tuto spekulaci pak převzala bez bližšího zkoumání 

většina dalších barokních historiků. Samotný motiv zpovědi je 

pro katolíky velmi významný a mlčenlivý zpovědník je těžko 

nahraditelným ideálem katolické kněžské ctnosti… 

 

V souvislosti s chystaným Janovým svatořečením pak byla 

provedena exhumace jeho ostatků. Při jejich zkoumání z lebky 

tenkrát vypadl kousek načervenalé hmoty. Komise jej prohlásila 

za Janův jazyk, tedy symbol neprozrazeného zpovědního 

tajemství! Objevení této relikvie bylo považováno za nesporný 

zázrak. Dnes se ovšem na celou situaci dívají lékaři dost 

skepticky. Jednak bylo zjištěno, že domnělý jazyk je vlastně 

kousek mumifikované mozkové tkáně… Druhým zázrakem pak bylo, 

že domnělý jazyk po 6 letech uložení v křišťálové schránce při 

opětovném zkoumání mírně nabobtnal, získal červenou barvu 

a začala v něm prý pulzovat krev. Dnešní vysvětlení zní, že 

zázračné zčervenání relikvie bylo způsobeno přijmutím vlhkosti 

při jejím čištění vodou. A pulzující krev je samozřejmě řazena 

spíše mezi přání, než za možnou skutečnost… Třetím doloženým 

zázrakem bylo zachránění malé Rozárky. Ta v zimě spadla do 

řeky a prý byla pod ledovou vodou skoro půl hodiny. Když v tom 

se neobvykle zastavilo kolo nedalekého mlýna a malá dívenka se 

objevila na hladině. Po několika minutách se v teple probudila 

a vyprávěla, že se jí pod vodou zjevil Jan a řekl, že jí 

zachrání… Posledním nutným zázrakem byl záznam o uzdravení 

Terezie Veroniky Krebsové v roce 1701. Dívka dostala do ruky 

těžký zánět, vedoucí až k ochrnutí paže. Prý se ale tak 

vroucně modlila k Janově soše, až se jí ve snu zjevil a ruku 

uzdravil… 

 

 

 



Sv. Jan Pomucký se stal typickým barokním 

světcem, velmi často tesaným z kamene nebo 

vyřezávaným ze dřeva. Nejslavnější světcova 

socha je z roku 1683 a stojí na pražském 

Karlově mostě. Nesčetné sochy světce 

v Čechách na Moravě ale i v Německu obměňují 

pak většinou toto základní zpodobnění. 

Svatého Jana lze v plejádě světců snadno 

rozpoznat: postava kněze oděného v liturgické 

roucho s pokrývkou hlavy vyztuženou žebry 

a s obloukem pěti hvězd kolem hlavy. V náručí 

pak obvykle držívá krucifix jako symbol 

mučednické smrti, někdy pak zámek nebo rybu jako důkazy 

mlčenlivosti. Poměrně často však jen tak stojí s psacím brkem 

nebo knihou, jako odznakem a symbolem jeho funkce vikáře, 

úředníka nebo písaře. Variantně pak s palmovou ratolestí jako 

symbolem vítězství. Pět hvězd 

kolem hlavy zase připomíná 

legendu, podle níž našli rybáři 

ve Vltavě jeho mrtvé tělo. Ano 

tehdy se v hladině zrcadlily 

více než obvykle. Hvězdy 

symbolizují také pět ran 

Kristových a pět liter slova 

TACUI (mlčel jsem). Sv. Jan 

Pomucký je tak jediným světcem, 

vedle Panny Marie, jehož 

svatost je naznačena právě 

hvězdami. Zajímavá je i hvězdná 

symbolika odvozená z tarokových 

karet, kdy karta XVII. svým 

výkladem označuje „nejhlubší 

bod vydanosti, kdy záře 

obloukové arkády 

nedotknutelných hvězd nám 

zjevuje, že vše co mělo být 

vykonáno naším úsilím, je 

již naší minulostí a jakákoliv 

lidská vůle se stává 

svéhlavostí odmítající 

a vylučující zázrak naší 

záchrany…“  

A myslím, že vůbec nevadí, 

v souvislosti s výše 

poznamenaným, že náš bohunický 

Jan má kvadrátek z hlavy 

netradičně sejmutý a stejně 

málo obvykle drží ve vztyčené 

pravici vysoko nad hlavou kříž. 

A vůbec nevadí, že další 

atributy jeho svatosti neznámý 

kameník již do svého díla 

nezakomponoval… 



Ke konci 19. století Janův kult upadá za přispění sáhodlouhých 

rozporuplných disputací, jichž jsou účastni jak kněží, tak 

přední čeští historikové. Po roce 1918, se Jan Nepomucký stal 

jedním z témat tzv. sporu o smysl českých dějin. Dokonce 

dochází k ničení světcových soch a zpochybňování jeho významu. 

Ale Jan odolává…  

A z čeho pramení proměna jména Pomuk na Nepomuk? Inu je třeba 

pátrat v městečku na Plzeňsku, proč již před dávnem změnilo 

své jméno. No a totéž přejmenování pak prodělal i světec. 

Závěrem ještě jedno krátké 

odbočení. V dlouhém seznamu 

katolických svatých lze objevit 

i prachatického rodáka Jana 

Nepomuka Neumanna (1811 – 1860). 

Tento misionář a filadelfský 

biskup, který jako svého 

křestního patrona vždy uctíval 

Jana Nepomuckého, se do USA 

dostal po ukončení kněžského 

semináře. A to z prostého 

důvodu, kterým byl nadměrný počet kněží v českobudějovické 

diecézi. Když byl roku 1977 za své celoživotní evangelizační 

úsilí za velkou louží zapisován do seznamu svatých katolické 

církve, vlály nad Vatikánem americké vlajky. Ale to už je 

zcela jiný příběh… 

 


