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Anotace 

Předmětem této bakalářské práce je představení kostela sv. Jana Nepomuckého na 

Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou v dějinných souvislostech. Pojednává se zde 

o působení řádu cisterciáků ve Žďáru, v textu je popsána zejména činnost opata 

Vejmluvy, jeho spolupráce s architektem Janem Blažejem Santinim a také události, které 

měly vliv na samotnou stavbu i na život lidí. Další zmíněnou osobností je postava 

P. Matěje Josefa Sychry, kněze a buditele, jehož život je s památkou spojený. Část práce 

je věnována zpracování relevantních a dosud nezveřejněných materiálů pocházejících 

z let od konce druhé světové války až do přelomu 20. století a týkajících se problematiky 

hřbitova zřízeného za ambitem kostela. Velmi zajímavé podněty poskytl archiv 

církevního oddělení ONV ve Žďáru nad Sázavou, kde jsou zachycena hlášení o průběhu 

svatojánských poutí pohledem tehdejší státní moci. 
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Abstract 

The pilgrimage church of St. Jan Nepomucký on the Zelená hora in the Žďár nad 

Sázavou in historical connections 

 

This bachelor thesis presents the church of St. Jan Nepomucký on the Zelená hora in 

the Žďár nad Sázavou in historical connections. The work treats activities of Cistercian 

order in Žďár, particularly the ones of the abbot Vejmluva, his collaboration with the 

architect Jan Blažej Santini and events, which influenced the very building and a life of 

peoples as well. Another mentioned personality is P. Matěj Josef Sychra, a priest and 

revivalist, whose life was connected with the monument. A part of the work deals with 

a treating of relevant and so far not published materials dating back from 1945 to the turn 

of the century and relating to problems of a cemetery established at the back of a cloister 

of the church. Very interesting stimulations were provided by an archive of Church 

Department of the ONV, where there are recorded courses of the St. John‘s fairs through 

a view of a state power of that time. 
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Úvod 

Žďár nad Sázavou byl od roku 1252 spojen s cisterciáckým řádem, který ovlivňoval 

život zdejších lidí a utvářel krajinu. Zdejší klášter se stal svědkem mnoha dramatických 

událostí, zároveň sloužil jako útočiště lidem v těžkých dobách, během hladomoru v roce 

1281, za válečných rozbrojů mezi císařem Albrechtem a Václavem II. v roce 1304. 

Přečkal pronásledování duchovenstva a poddaných purkrabím lichtenburského hradu 

Štěpánem kolem roku 1330. Život se do kláštera vrátil i po jeho rozboření, vypálení 

a vydrancování Viktorinem z Poděbrad v roce 1442. Část řeholníků byla tenkrát 

pověšena, někteří byli rozsekáni. Na krátký čas po úpadku za dob reformace převzali 

klášter františkáni, než je zase nahradili cisterciáci z jiných klášterů. V letech třicetileté 

války řeholní kněz P. Hubáček s najatými střelci dokázal ubránit klášter proti švédským 

oddílům. Klášter se dokázal vzpamatovat z několika požárů, až na ten poslední v roce 

1784, po kterém pak bylo žďárské opatství zcela zrušeno císařským listem ze dne 4. října 

1784. Jako svědek působení cisterciáků ve Žďáru na kopci za bývalým klášterem stojí 

architektonicky výjimečná stavba, kostel sv. Jana Nepomuckého s ambity na Zelené hoře. 

Cílem práce bylo posbírat dostatečné množství informací z různých zdrojů, roztřídit 

je, porovnat a dát do souvislostí. Nemělo se jednat o novou výzkumnou studii, ale shrnutí 

dosavadních poznatků. K dosažení tohoto cíle bylo nutné, kromě nezbytné vstupní 

orientace v rozsáhlé literatuře dnes již pramenné povahy, prozkoumat hlavně dokumenty, 

které dosud nebyly použity, jak v literatuře, tak v jiných pracích zabývajících se tématem 

cisterciáckého kláštera ve Žďáru, či kostela na Zelené hoře. Zajímal mě vliv stavby na 

život lidí (a naopak), zejména v době po druhé světové válce až do současnosti. V první 

kapitole jsem se snažil nalézt odpověď na otázky, proč vlastně stavba vznikla, kdo ji 

navrhnul a jaký je její ideový koncept. S poutním kostelem jsou od ideového záměru po 

vznik nerozlučně spojena jména opata Vejmluvy a architekta Santiniho – dvou osobností, 

díky kterým tato jedinečná stavba vznikla. Další z výjimečných osobností spojenou 

s následnou záchranou kostela po požáru je kněz, farář Matěj Josef Sychra. Zejména 

o staviteli Santinim je v dostupné literatuře mnoho informací. Protože jsou tato jména 

v práci často zmiňována, pokládal jsem za vhodné tyto osobnosti zvlášť představit. Cílem 

čtvrté kapitoly bylo předložit soupis podstatných událostí přímo spojených s kostelem na 

Zelené hoře. Výčet určitě není úplný, mojí snahou však bylo zachytit aspoň jejich 

základní časovou osu. 
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Samostatnou kapitolou je problematika hřbitova na Zelené hoře. Proč se tam 

vybudoval, proč bylo koncem 20. století rozhodnuto o jeho zrušení, jak postupovala při 

vymístění hrobů státní správa a jak to vnímali lidé. Poslední kapitolou je pohled na průběh 

poutí po jednotlivých dekádách od let padesátých až po léta osmdesátá. Jedná se 

o zpracování hlášení, podávaných tajemníky církevního oddělení nadřízeným orgánům, 

respektive politickým činitelům státní správy, ve které tito lidé zajišťovali naplnění tehdy 

ústavní jednoty stranické a státní moci. V archivu se mi nepodařilo dohledat všechny 

záznamy OCT.1 Nalezené dokumenty však stačí k tomu, aby se dal vytvořit obraz tradice 

svatojánských poutí, uvědomit si jejich důležitost při udržování náboženského života 

a ukázat, jaké metody tehdejší státní správa používala v boji proti církvi.  

Ačkoliv to nebyl původní záměr, poslední dvě kapitoly vychází z dosud 

nepublikovaných pramenů a přináší pár střípků do mozaiky událostí druhé poloviny 

dvacátého století, spojených se zelenohorským kostelem. 

                                                 
1 Okresní církevní tajemník, zaměstnanec církevního oddělení Okresního národního výboru. 
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1. Prameny a literatura 

1.1. Archivní prameny 

Národní archiv Praha 4 – Chodovec, 4. oddělení, fondy státní správy z let 1945 - 

1992 

Mojí snahou bylo probádat dostupné materiály archivního fondu SÚC.2 V době sběru 

dat probíhala na oddělení archivu revize fyzického stavu fondů a platilo omezení zápůjček 

na 3 kartony na jeden den, příprava archivních materiálů se pohybovala kolem pěti dnů.  

Informace týkající se předmětu mojí práce nebyly zvlášť katalogizované, a proto bylo 

nutné prohlížet celé kartony archivních dokumentů s nadějí, že tam budou relevantní 

informace k tématu. Takto jsem prozkoumal kartony archivů roku 1950 a částečně roku 

1951, ale nebyly nalezeny žádné informace související s tématem této bakalářské práce. 

S ohledem na časovou a finanční náročnost zkoumání tohoto zdroje bylo bádání 

v archivech SÚC po domluvě s vedoucím práce ukončeno. 

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, pracoviště Žďár nad Sázavou 

Okresní archiv nabízel ucelenou řadu archivních dokumentů vztahujících se ke kostelu 

na Zelené hoře. Většina informací se ale týkala informací o projednávání stavebních 

úprav a financování prováděných prací. Z těchto materiálů jsem vybral dokumenty, které 

se týkaly problematiky přemístění hřbitova. Druhým pramenem byl archiv OCT uložený 

tamtéž. Předmět činnosti byl určen dle pokynů KCT,3 který určoval také osnovu 

situačních zpráv jednotlivých OCT, které vznikaly na základě plnění měsíčních úkolů. 

Zprávy byly vypracovávány dle jednotlivých odborů: 

1. Odbor katolický 

2. Odbor nekatolický 

3. Odbor – práce osvětová, masově politická, propagační, tisk, přednášky 

4. Odbor hospodářský – údržba, pokladní deníky, plánování, nájemní smlouvy. 

Zprávy obsahovaly i hodnocení celkové církevně politické situace v okrese, včetně 

informací z duchovenských porad, kterých se příslušný okresní tajemník účastnil. 

                                                 

2 Státní ústav pro věci církevní – dle zákona č. 217/49 Sb. Jeho úkolem bylo: „(…) dbát o to, aby se 

církevní a náboženský život rozvíjel v souladu s ústavou a zásadami lidově demokratického zřízení, a 

zajistit tak pro každého ústavou zaručené právo svobody vyznání, založené na zásadách náboženské 

snášenlivosti a rovnoprávnosti všech vyznání." 

3 Krajský církevní tajemník, zaměstnanec církevního oddělení Krajského národního výboru. 



 

10 

Vypracované zprávy se poté, označené jako tajné, zasílaly nejpozději do 3. dne každého 

měsíce krajskému církevnímu tajemníkovi, který musel zajistit, aby 5. den v měsíci měly 

celokrajskou situaci k dispozici SÚC a ÚV KSČ.4 Ohledně zpráv z průběhu poutí (nejen) 

na Zelené hoře je zajímavý pokyn v dokumentu, který určoval pro OCT osnovu výročních 

zpráv: „Nálada mezi věřícími. Zde budeme chtít, aby bylo uvedeno, jak věřící reagují na 

různé naše opatření, jak se zapojují do budování, jaké jsou návštěvy na církevních 

obřadech, jaký vliv na ně vykonávají kněží nebo naopak.“5 

Situační zprávu vyžadoval každoročně zmocněnec MŠK,6 od roku 1967 

KNV7 –  KCT.8 

Poměrně pečlivě se tito úředníci zabývali popisem průběhu poutí, včetně zajímavých 

statistických údajů. Otázkou je, jak dalece je možné tyto údaje považovat za správné, zda 

nemohly být kvůli vykázání úspěšné činnosti tajemníka upraveny. Lze však předpokládat, 

že potřeba zakrývání skutečností v tomto případě byla ze strany státní moci určitě menší 

než ze strany církevních společenství. 

Farní kronika Zámek Žďár 

Při bádání ve farních kronikách jsem se soustředil zejména na poválečné období 

a popis svatojánských poutí na Zelené hoře. Zápisů zde není mnoho a jsou vesměs 

omezeny na krátká konstatování. V kontextu doby to bylo pochopitelné a prozíravé, 

nějaký odsudek mohl znamenat i mnohaleté vězení pro pisatele, či dokonce i osoby s ním 

spojené. Záznamy v kronice zachycující události roku jsou shrnuty pouze do malých 

odstavců o několika větách. U některých z nich je i krátký popis svatojánských poutí, 

omezující se však jen na obecná konstatování, např. o počasí, počtu návštěvníků, 

celebrantů. Asi nejucelenější informace z tohoto pramene o farnosti a průběhu poutí 

představuje nalezená kopie zprávy, která byla 28. října 1987 vložena do nově opravené 

věže před nynější bazilikou. 

                                                 
4 Státní okresní archiv ve Žďáru nad Sázavou (dále jen SOA ZR), Církevní záležitosti 1952–1959, inv. č. 

432, Pokyny pro vypracování měsíčních situačních zpráv ze 7. 5. 1953. 

5 Tamtéž, Návrh na novou osnovu situačních zpráv OCT ze dne 4. 6. 1953, 10. 

6 Ministerstvo školství a kultury. 

7 Krajský národní výbor. 

8 SOA ZR, Korespondence OCT – zprávy, pokyny a metodické materiály, 1960–1970, 186. 



 

11 

Archiv městského úřadu Žďár nad Sázavou 

V tomto archivu jsem pátral po dokumentech týkající se Zelené hory, vyjma 

dokumentů související s ekonomickou stránkou stavebních úprav. Zkoumal jsem Pamětní 

knihu obce Zámku Žďáru z roku 1923 a Kroniku města Žďáru II. díl od roku 1900. 

Informací týkajících se předmětu této práce zde bylo minimum, za zmínku stojí popis 

událostí konce druhé světové války, kdy hrozila kostelu přímá zkáza od postupující Rudé 

armády. 

1.2. Literatura 

Literární prameny, ze kterých jsem čerpal informace pro tuto práci, lze rozdělit do 

několika skupin. První skupinu reprezentuje literatura regionálních autorů. Jedná se 

především o práce zabývající se dějinami kláštera a města Žďáru nad Sázavou, sepsané 

žďárským lékařem Bedřichem Drožem, ze kterých, krom jiných pramenů, čerpá 

i společné dílo Metoděje Zemka a Antonína Bartuška. Historií žďárského kláštera se 

věnoval ve své knize „Klášter na hranicích“ i právník a archivář Alois Plichta. Dalším 

citovaným autorem je Ing. Josef Pohanka, předseda společnosti Cisterciana Sarensis, 

který se podílel na vydání několika publikací, zabývající se tématem poutního kostela 

a přepisy svatonepomucenských kázání z první poloviny 18. století v knihách – „Nádoba 

zapálená“ a „Medotekoucí sláva na hůře Libanu“. 

Dále bylo čerpáno z prací autorů věnujících se tématu barokní gotiky. Mezi tyto autory 

patří Viktora Kotrba, Zdeněk Wirth, Jan Sedlák a Jaromír Neuman. Celý poznávací 

proces je zakončen pracemi Mojmíra Horyny a Zdeňka Kalisty. Těžiště Horynovy práce 

je v symbolice architektury, u Kalisty v poutním obsahu fenoménu pozdního baroka. 

Údaje související s osobou světce Jana Nepomuckého jsem čerpal z děl autorů 

Jaroslava V. Polce, Václava Ryneše, Víta Vlnase a Tomáše Nováka. Pro téma této 

bakalářské práce byla nejpřínosnější společná publikace Jaroslava Polce a Václava 

Ryneše „Svatý Jan Nepomucký II“, vydaná v Římě, zabývající se vývojem úcty k tomuto 

světci. 

Poslední skupinou literatury jsou díla autorů zabývajících se tématem souvisejícím 

s předmětem této práce, která sloužila pro doplnění informací a vysvětlivek. Využity byly 

i diplomové práce studentů filozofie a novinové články. 
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1.3. Rozhovory 

Při sběru dat jsem měl tu čest setkat se osobně s lidmi zajímajících se o historii (nejen) 

Žďáru, kláštera a Zelené hory. Jako první člověk, se kterým jsem mohl vést rozhovor, byl 

historik a muzeolog, pracovník Regionálního muzea Žďáru nad Sázavou, Stanislav 

Mikule. Jeho výklad mi pomohl s orientací v tématu této práce, zvlášť cenné pak byly 

kontakty a doporučení pro získávání archivních materiálů. 

Další osobou byl bývalý ředitel Knihovny Matěje Josefa Sychry ve Žďáru nad 

Sázavou, pan Petr Peňáz. Jeho výjimečný přehled o autorech zabývajících se Santinim 

a zelenohorským kostelem, stejně tak jeho ochota se o své znalosti podělit byla a je pro 

mě stěží ocenitelná, stejně tak, jako jeho bibliotéka obsahující i jinak těžko dostupné 

svazky. 

Posledním ústním pramenem uvedeného v této práci byl P. Vladimír Vojtěch Záleský, 

farář Římskokatolické farnosti Nanebevzetí Panny Marie Žďár nad Sázavou II. Žďár nad 

Sázavou. 

Informace získané z těchto rozhovorů v práci nejsou zvlášť citované, ale byly použity 

k určení některých témat této práce.  
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2. Kostel sv. Jana Nepomuckého – představení 

architektury a krajiny 

Město Žďár nad Sázavou se nalézá na Českomoravské vysočině (současný Kraj 

Vysočina), na pomezí Čech a Moravy. Město (původně osada) spadalo pod 

Arcibiskupství olomoucké, od roku 1777 pod brněnského biskupa z „nedávno založené“ 

diecéze. Zelená hora se nachází ve farnosti Žďár nad Sázavou - II, pro místní „patří ke 

klášteru“, v děkanství žďárském. Farnost se nachází na samém okraji brněnské diecéze 

a sousedí s diecézí královéhradeckou. V současné době spravuje farnost zahrnující 

i svatojanský kostel na Zelené hoře R. D. Mgr. Vladimír Záleský, rektor Baziliky minor 

Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, která je současně farním kostelem. Kostel na 

Zelené hoře je spjatý s bývalým cisterciáckým klášterem, nyní po restituci opět Zámkem.9 

Kostel je zakomponován do krajiny na nedalekém návrší východně od komplexu kláštera 

a zrcadlí se v hladině Konventního rybníka.[1] Vlastníkem poutního kostela byla do roku 

1953 církev římskokatolická, poté bylo vlastnictví uzurpováno od roku 1953 poúnorovým 

režimem. V rámci církevních restitucí byl v roce 2014 vrácen kostel zpět církvi. Pro 

úplnost dodávám, že okolní pozemek, přiléhající k ambitům kostela, byl rodinou 

Kinských předán výměnou za jiné pozemky Městu Žďár nad Sázavou, které tak spravuje 

okolní terén včetně přístupových komunikací. 

Není předmětem této práce zabývat se architekturou kostela, ale též není možné ji 

úplně pominout, protože právě vzhled stavby je to, do čeho byl promítnut ideový koncept 

tvůrců a tento ovlivňuje poutníky, kteří sem dodnes přicházejí. Stavbu nelze jednoduše 

popsat slovy, není nad to vidět ji na vlastní oči. Stručně, ale výstižně popisuje dílo Mojmír 

Horyna: 

 
Dokonale centrální stavba kostela je situována ve středu prostoru, vymezeného ambitem na 

půdorysu pravidelného desetiúhelníka s konkávně proláklými stranami. Ve středu jednotlivých 

ramen ambitu vsazeny dvě pětice vertikálních subdominant (pět vstupních bran a pět kaplí). Samotný 

kostel je založen na půdorysu pěticípé hvězdy, určujícím jeho hlavní hmotu. Mezi cípy hvězdice jsou 

vloženy nižší objemy předsíní. Exteriér naprosto nezvyklého tvaru je dokonalou centrálou, 

v půdorysu i objemovém a výškovém vyvinutí rafinovaně, avšak exaktně geometricky určenou.10 

                                                 
9 Klášter a Zámek je pro místní jedno a to samé označení pro městskou část. Tyto názvy se i různě 

používají jak v dostupné literatuře, tak i mezi lidmi. 

10 HORYNA 1993, 15. 
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2.1. Nové poutní místo 

Poutní místa byla vesměs vázána na tradice zbožné úcty k danému místu po dobu 

několika generací. Doba baroka se nechtěla vázat pouze na tato stará tradiční kultovní 

místa, pro české baroko bylo příznačné to, že samo vytvářelo svoje kulty, svoje svaté, své 

nové poutní objekty, budované mimo tradiční místa, bez zázračných soch a zázračných 

příběhů. To je případ i poutního kostela sv. Jana Nepomuckého a svatojánských poutí na 

Zelené hoře, i když žďárský klášter samozřejmě bez kultu nebyl. Jako u všech cisterciáků, 

i tady byla pěstována hluboká úcta k Bohorodičce, klášter se jmenoval oficiálně „Fons 

Beatissimae Virginis“ – „Pramen nejblahoslavenější Panny“, podle kultovní studnice 

uvnitř Rajského dvora. Ve sváteční mariánské dny do konventního kostela zřejmě 

přicházely skupiny poutníků, nicméně o nějakých poutích se kroniky nezmiňují. Jednalo 

se jen o slavnosti, které se slavily a slaví v kostelích i dnes.11 Poté, co byl opatem zvolen 

v roce 1705 Václav Vejmluva, který se staral jak o hospodářský, tak i kulturní růst 

kláštera, objevila se i myšlenka barokní poutě. Je možné se setkat i s názorem, že 

vybudování poutního místa ve Žďáru mohlo být ovlivněno finančním příjmem plynoucím 

z darů poutníků, což je ale vhledem k velkým počátečním nákladům dost 

nepravděpodobné. Zbudování zelenohorského poutního místa a dalších kostelů 

v patronaci žďárského kláštera bylo možné díky hospodářskému vzestupu klášterních 

statků po nástupu opata Vejmluvy.12 Stávající klášterní chrám se pro poutní středisko 

nehodil už kvůli své konstrukci (velký presbytář určený k modlitbám mnichů) a celkové 

orientaci cisterciáckého řádu, která spočívala v duchu řeholí traktovaných společných 

modliteb a ticha samoty. Poutní ruch by na místě kláštera směřoval proti původnímu 

určení cisterciáckého řádu a rušil jak klauzuru, tak určení kostela. Případné poutní 

středisko k oslavě opatem vybraného světce muselo být proto situováno mimo zdi 

kláštera.13 Pro stavbu kostela byl vybrán nedaleký pahorek, zvaný původně Černý les, 

kdysi nazývaný Strmou horou. Místo bylo tehdy již odlesněno a dřevo bylo spotřebováno 

pro stavbu kláštera a pro otop.14 

Protože žďárský klášter byl v polovině 13. století založen mnichy z kláštera na Zelené 

hoře u Nepomuku, byl i nový světec úzce spjatý s komunitou žďárského kláštera. To byly 

                                                 
11

 KALISTA 2001, 202–203. 

12 Tamtéž, 203. 

13 KALISTA 2001, 205. 

14 KALISTA 2001, 206. 
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patrně důvody, které dlouholetého ctitele mučedníka Jana Nepomuckého, opata 

Vejmluvu, vedly k rozhodnutí zasvětit nové zamýšlené poutní místo tomuto světci doby 

gotické. O jeho svatosti byl ostatně dávno před kanonizací hluboce přesvědčen, jak 

dokládá i svatojanská socha postavená z jeho podnětu na vysokém pylonu poblíž kláštera 

v době, kdy byl ještě hospodářem kláštera za opata Bagnera.15 

Svatojanský kult začal ostatně vznikat už nedlouho poté, co byl Jan z Pomuku na 

příkaz krále Václava IV. mučen a poté 20. března 1393 shozen z mostu do Vltavy.16 První 

zmínka o svatosti vikáře Jana pochází ze stížnosti arcibiskupa Jana z Jenštejna papeži 

Bonifáci IX. z roku 1393, kde svého generálního vikáře Jana z Pomuku nazývá „iam 

myrtar snactus“ – „již svatý mučedník“.17 Blahoslaveným byl nazýván i v seznamech 

listin a zápisu o domech pocházejících z let 1480–150018 a jako svatý byl zmíněn 

i v modlitbě z počátku 17. století.19 Janův odkaz a jeho legenda vyústila v podání žádosti 

o jeho blahořečení pražskou metropolitní kapitulou v roce 1675. Beatifikační proces však 

pokročil teprve poté, co se ho ujal energický pražský arcibiskup Ferdinand hrabě 

Khuenburg20 a jmenoval komisi, která se sešla poprvé v roce 1715. Tato arcibiskupská 

komise zkoumala nepomucenskou úctu podle svědeckých výpovědí a podle dostupných 

písemných pramenů z knihoven arcibiskupství, svatovítské kapituly a strahovských 

premonstrátů.21 Na základě vyšetřování bylo přistoupeno 15. dubna roku 1719 k otevření 

hrobu Jana Nepomuckého. Poté, co byla z hlavy vysypaná hlína, byl nalezen „červený, 

ještě čerstvý a neporušený“ jazyk.22 Zachování domnělého jazyka nebylo možné 

                                                 
15 Edmund Bagner (Wagner), (1691–1705) působil ve žďárském klášteře, kde v roce 1658 složil 

profesní sliby. Přednášel na filozofickém studiu ve Velehradě. Od roku 1691 až do roku 1705, kdy 

zemřel, byl opatem ve žďárském klášteře. SCHUTOVÁ 2016, 75–77. 

16 POLC 1993, 235–236. 

17 POLC 1993, 254, VLNAS 1993, 31. 

18 POLC/ RYNEŠ 1972,8. 

19 POLC/ RYNEŠ 1972,17. 

20 František Ferdinand Khuenburg (Küenburg) (1649–1731) vystudoval v Římě teologii, stal se 

solnohradským a pasovským kanovníkem, lublaňským biskupem a vykonával také funkci císařského 

vyslance v Lisabonu. Od roku 1711 byl pražským arcibiskupem. 

http://opac.nm.cz/authorities/42278?locale=cs#?locale=cs&id=rwedz5_qRoCWbY-

Ci5jnAQ&pageSize=10&sorting=relevance, vyhledáno 14. 11. 2016 

21 VLNAS 1993, 109. 

22 NOVÁK 1862, 39–40, Výsledky vědeckého zkoumání relikvie z roku 1973, histologické a sérologické 

průzkumy objevily, že se nejedná o jazyk, ale o pozůstatky mozkové tkáně. VLNAS 1993, 143. 
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přirozeně vysvětlit. Na základě této skutečnosti a dokázané nepamětné úcty prokazované 

Janu s vědomím a tichým souhlasem pražských arcibiskupů potvrdil 31. května 1721 

papež Inocenc XIII. dekret o Janově beatifikaci. Od té doby se pak 16. května mohla slavit 

památka v českém království, v diecézích celého Německa a dědičných zemí rodu 

habsburského.23  

Svatojanský kult nejen spojoval husity zničený mateřský klášter v Pomuku se 

žďárským klášterem, ale byl rovněž velkým znamením kontinuity gotického založení 

cisterciáků s dobou barokní, kdy se začaly i konkurenčně proti starobylým řádům 

prosazovat řehole nové. Odkaz Jana Nepomuckého, obnovení lidové zbožnosti a pozici 

cisterciáků měly povznést plánované svatojánské poutě.  

2.2. Kdo je architektem stavby 

Autoři publikací zabývajících se stavbou kostela na Zelené hoře poměrně často řeší 

otázku, kdo je jeho architektem, kdo nakreslil plány ke stavbě. Na zdánlivě jednoduchou 

otázku není jednoznačná odpověď. Myšlenka poutního kostela náleží opatu Vejmluvovi. 

Starší literatura jej pokládá dokonce i za spoluatora projektu,24 například poslední 

žďárský opat Otto Steinbach25 napsal v roce 1783, že Vejmluva roku 1719 položil 

základní kámen „k novému kostelu, jenž měl být postaven podle vlastnoručně 

zhotoveného plánu v podobě pěticípé hvězdy, stavba pak rostla vůčihledně za 

starostlivého vedení zručného architekta Santiniho“26 Minimálně spoluautorství opata 

zmiňuje i čáslavský děkan Karel Václav Černý ve svém kázání v roce 1727 

v zelenohorském kostele, kdy Vejmluvovi říká: „(…) od vaší vysoce důstojné velebnosti 

ostrovtipně nalezený a s velikým vynasnažením, nákladem a prací jest vystavený.“27 

Podobně se o spoluatorství zmiňuje v kronikářském vyprávění i jiný historik:  „Tady je 

prej světnička, kde Vejmluva rejsoval se svejma pomocníkama Taliánama plány nový 

stavby (…)“.28 V některých pramenech je Vejmluvovi připisováno provedení celého 

                                                 
23 VLNAS 1993, 114. 

24 ZAHRADNÍK 1997, 9. 

25 Otto Steinbach z Kranichštejna (1751–1791), jako poslední žďárský opat byl zvolen v roce 1782. Po 

požáru kláštera požádal o zrušení opatství císaře Josefa II., který mu vyhověl a 22. 10. 1784 bylo zrušení 

provedeno. http://www.zisterzienserlexikon.de/wiki/Steinbach,_Otto, vyhledáno 23. 12. 2016. 

26 KALISTA 1970, 20. 

27 POHANKA 1995, 15. 

28 MAZEL 1947, 120. 
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plánu stavby: „Plán k této svou zvláštností, důmyslem a uměleckým provedením 

vynikající stavbě vyhotovil opat Vejmluva sám, svěřiv provedení stavby věhlasnému 

vlašskému staviteli Santinimu.“29 Zajímavá jsou i slova kazatele Pachera30 (potvrzující 

přímou účast opata při projektování díla), který v kázání „Slavnostní řeč“ proneseném 

v roce 1722 před olomouckým biskupem a samotným opatem říká, že Vejmluva používal 

různá dřívka, která si různě skládal, aby si udělal představu o různých úsecích projektu.31 

Příběh s dřívky, pomocí kterých se Vejmluva snažil vytvořit napodobeninu chrámu, 

popisuje i P. František Dědek, farář v Zámku, zmiňující i legendu o zjevení sv. Jana ve 

snu.32 Proti autorství Santiniho je uváděn i argument, že mu byl připisován větší počet 

prací, než byl schopen provést.33  

Pro Santiniho autorství hovoří jeho dva originální plány zelenohorského 

kostela – půdorys a nárys, které jsou součástí plánové sbírky barokní stavitelské rodiny 

Grimmů z Brna. [2,3] Realizovaná stavba se jen nepatrně liší od těchto plánů. I když 

plány nejsou signovány, jejich grafické provedení v porovnání s jinými známými 

Santiniho výkresy potvrzují jeho autorství.34 Další faktum pro autorství Santiniho je 

doloženo doklady o Santinim zprostředkovaném zaslání plechu z Prahy na pokrytí střech 

zelenohorského kostela v roce 1723, kde je uvedena zvláštní odměna pro „architekta“.35 

 Autorství konceptu stavby, plánů a realizace nelze směšovat, je ale nezbytné oddělit 

naznačený podíl jisté invence opata Vejmluvy (spočívající možná ve společném 

diskutovaném zájmu opata a architekta o uplatnění geometrických, resp. číselných 

ikonografických prvků podle svatojanské legendy a kabalistických příruček 

v architektuře díla) od vlastního suverénního rukopisu Santiniho v konceptu a provedení 

stavby. Je zřejmé, že architektura a symbolika díla mohla vzniknout jen díky mimořádné 

spolupráci a hlubokým vzájemným pochopením obou těchto osobností.36 Podíl opata 

Vejmluvy spočívá možná na formulaci ideového obrazu (spekulace s čísly 3 a 5), všechno 

ostatní, tedy koncepční, výtvarné a konstrukční práce, stejně jako základní výzdoba 

                                                 
29 DROŽ 1903, 142. 

30 Jan Jakub Pacher (+1731), v době proslovu působil jako farář v Měříně. HORÁKOVÁ 2000, 213. 

31 KALISTA 2001, 208. 

32 DĚDEK 1901, 5–6. 

33 KOTRBA 1976, 124. 

34 SEDLÁK 1978, 147, HORYNA 1993, I/10. 

35 ZAHRADNÍK 2009, 23. 

36 POHANKA 1996, 3. 
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a výbava kostela je nepochybně dílem Santiniho.37 Opatově naznačené vizi dal tedy 

komplexní umělecký tvar Santini, který s ním byl v nejužším kontaktu, vyměňoval si 

s ním myšlenky.38 Propojení architektury a ikonografického programu díla tak vzniklo 

díky mimořádné spolupráci obou osobností a jejich vzájemným pochopením.39 

2.3. Ideový koncept 

Zejména svatojanský kult užíval gotické archaismy, aby aspoň v zevnějšku navázal na 

dobu domnělého světce. Krom hrotitých oken a několika dnes zachovalých detailů uvnitř 

stavby určuje ráz gotické formy i symbolická pětka.40 Pěticípý půdorys kostela a různé 

druhy hvězd, které se v různých sestavách opakují, mají svůj význam. Celá stavba je 

prodchnuta symbolikou, mluví se o určitých kabalistických prvcích41 – křesťanské kabale 

i tradovaném zájmu opata Vejmluvy o toto myšlení. Za zmínku však stojí symbolika 

zřejmá, symbolika hvězd, ale i jiných geometrických útvarů. Symbolika staveb 

realizovaných architektem Santinim je výrazná a zřejmá i na sakrálních a profánních 

stavbách blízkého okolí, jejichž investorem byl žďárský klášter. Jde o stavby v Obyčtově 

(půdorys želvy, mariánského symbolu), ve Zvoli (půdorys kříže a tvar knížecích 

pokrývek obou věží) nebo o hostinec v Ostrově nad Oslavou (půdorysného tvaru W, 

naznačujícího jméno opata Václava Vejmluvy). Pěticípý půdorys zelenohorského kostela 

vystupuje jako svatojánský symbol, desetihroté mariánské ambity mají zjevně upomínat 

na Studnici Panny Marie v Rajském dvoře kláštera.42 Vysvětlení ale potřebuje také 

použití mnoha šesticípých hvězd vně i uvnitř kostela. Se sv. Janem Nepomuckým byla 

původně spojována hvězda šesticípá, jak dokládá půdorys a okna kaple sv. Jana 

Nepomuckého v Běstvině, tato praxe však nebyla výlučná. Pěticípá hvězda se například 

nalézá na relikviáři na jazyk sv. J. Nepomuckého z roku 1729 ve svatovítském pokladu 

nebo na svatozáři sochy Jana Brokofa na Karlově mostě z roku 1683. Na Zelené hoře jsou 

použity jak pěticípé, tak i šesticípé hvězdy. Použití motivu pěticípé hvězdy, jak 

v půdorysu kostela, tak u pěti kaplí v ambitu, které mají pěticípý půdorys a kde kdysi bylo 

zavěšeno pět zvonů, naznačuje, že to nebyla pouze náhoda, ale že uplatnění pěticípých 

                                                 
37 HORYNA 1993, I/6. 

38 NEUMANN 1971, 238–239. 

39 HORYNA 1993, I/6. 

40 KOTRBA 1976, 167. V publikaci je uveden přetisk článku Zdeňka Wirtha z roku 1908. 

41 ZAHRADNÍK 1995, 4. 

42 BURIAN 1971, 239. 
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hvězd vedle šesticípých nemělo jen dekorativní význam. Odpověď lze najít v kázání 

faráře Jakuba Felixe Pachera při vysvěcení kostela 27. září 1722. Motiv hvězdy byl 

spojován se sv. J. Nepomuckým několika způsoby. Legenda praví, že nad místem ve 

Vltavě, kde leželo tělo mučedníka, se zjevilo pět hvězd. Hvězda se též objevila i v místě, 

kde se Jan Nepomucký narodil. Podle místní pověsti se objevila hvězda v pravé poledne 

i nad kopcem, kde byl později postavený zelenohorský žďárský kostel. Hvězdou měl být 

sv. Jan Nepomucký oslaven i jako hrdina a vítěz, hvězda je znakem nesmrtelnosti.43 

Úlohou hory pak bylo vyvyšovat tuto hvězdu, její volbou také došlo k symbolickému 

spojení kláštera s novým světcem. Číslo pět jako motiv k volbě pěticípého tvaru kostela 

symbolizuje i to, že před pěti stoletími přišli cisterciáci z Nepomuku ke žďárské 

mariánské cisterně.44 Vnímání rozdílu mezi pěticípou a šesticípou hvězdou lze najít ve 

slovech již zmíněného Pacherova kázání pronesených na Nepomukovu počest v nově 

postaveném chrámu:45 „(…) pět věků mně se zdá, vyznamenává pět papršlků této hvězdy, 

a chrámu na způsob hvězdy kunštovně vystaveného: šestý tedy nový věk s připojením 

Božské Venuše – Marie začne nový hospodář Dobropán, Nepomucký svatý Jan, to jest 

nové milostivé léto.“46 Ve svém kázání Pacher rozvíjí i symboliku čísel spekulací s věkem 

sv. Jana, s jeho dožitým věkem 53 let, kdy číslo padesát znamená milostivé léto a trojka 

třikrát šťastné a milostivé – skrze které pak lze dosáhnout milosti, milostivé léto. 

Zajímavá zmínka o pěticípé koncepci kostela z tohoto kázání má vztah nejen ke klášteru, 

ale i přímo k osobě opata Vejmluvy: „Já jen to pozoruji: WejmluVWa má pět V. Pět 

V a pět rohů znamená pět paprslků hvězdy, neb spojíce je spolu hvězdu pětihranatou. 

Samým tedy příjmením hvězda.“47 Toto ukazuje na to, že opat Vejmluva měl zájem, aby 

byla pěticípá symbolika kostela pochopena i jako odkaz na jeho osobu a zásluhy. Dalším 

motivem vyskytujícím se v architektuře kostela je symbol světcova jazyka, který je 

považován za meč, hlavní zbraň sv. Jana Nepomuckého. Tento symbol dominuje klenbě 

[4] a můžeme jej nalézt i ve tvaru oken kostela. Tvar oken připomíná také symbol 

biskupské mitry, další, menší okna ve tvaru sférického trojúhelníka symbolizují 

Nejsvětější trojici.48 

                                                 
43 Zj 2, 26–28. 

44 BURIAN 1971, 242. 

45 HORÁKOVÁ 2000, 6. 

46 BURIAN 1971, 242, HORÁKOVÁ 2000, 46. 

47 BURIAN 1971, 243, HORÁKOVÁ 2000, 48. 

48 LAŠTOVIČKA 2009, 24. 
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Vliv křesťanské kabaly může trochu poodhalit tajemství některých symbolů. Celý 

půdorys kostela [5] a ambitů je konstruován pouze pomocí kružítka, kruh je zde chápan 

jako symbol dokonalosti. Zajímavá je úvaha nad poloměrem kostela, ovšem po přepočtu 

metrických jednotek na lokty.  

 

Vnitřní poloměr kostela měří 12 loktů. Toto číslo dává počet znamení zvěrokruhu, počet posvátných 

kamenů města Jeruzaléma a především číslo 12 je v násobku 3 x 4 spojením mezi nebem a zemí: tři 

jsou božské osoby, čtyři světové strany, živly, roční období. Dvojnásobek poloměru tvoří vnější 

obvod kostela a postupně se dostaneme až k devítinásobku: tím je poloměr kružnice, ze které jsou 

konstruovány obvodové zdi ambitů, tedy hranice posvátného okrsku. Sama devítka je číslem počtu 

blažených andělů.49 

 

V podobných úvahách nad symbolikou čísel by se dalo pokračovat. Dvanáctka může 

symbolizovat počet Jákobových synů – kmenů Izraele, dvanáct apoštolů, dvanáct bran 

nebeského Jeruzaléma. Další číslo, jež se dá z půdorysu odvodit, je devítka. Na kružnici 

o poloměru devítinásobku výchozí kružnice, která určuje půdorys kostela, leží středy 

kružnic, které určují křivky půdorysu vnější obvodové zdi ambitu.50 Není ale správné 

hledat v symbolice stavby pouze nějakou magii a mystiku, jak také připomíná Pavel 

Zahradník: „ (…) při používání barokních kázání k pochopení stavebníkova záměru je 

třeba postupovat opatrně, neboť ne vždy musely dodatečné symbolické či alegorické 

interpretace kazatele souhlasit s interpretacemi stavebníkovými.“51 Správné pochopení 

odkazu takového díla, jako je kostel na Zelené hoře, je pak možné jen s podobnými 

znalostmi, a hlavně hlubokou vírou, jakou měli tehdy Santini s Vejmluvou. 

                                                 
49 RŮŽIČKA/ KUNC 2014, 155. 

50 TOUFAR 2005,158. 

51 ZAHRADNÍK 2009, 10. 
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3. P. Václav Vejmluva, Jan Blažej Santini, P. Matěj 

Josef Sychra 

3.1. Václav Vejmluva 

Václav Vejmluva [6], jeden z nejvýznamnějších opatů žďárského kláštera, se narodil 

19. září 1670 jako syn sládka z pivovaru kláštera cisterciaček na Starém Brně.52 Do 

cisterciáckého noviciátu ve žďárském klášteře vstoupil 1. ledna 1689. Z období noviciátu 

je o něm zajímavá zmínka, že již tenkrát při stavebních pracích vylézal na lešení a hledal 

staré zdivo, omítky s nápisy a zajímal se o historii kláštera. Za tuto horlivost a někdy 

i destruktivní metody, kterými poznatky získával, býval nadřízenými i kárán.53 Po požáru 

kláštera v roce 1689 byl pro nedostatek místa spolu s dalšími novici poslán do kláštera 

v Plasech54, kde 28. března 1690 složil slavné sliby. V Plasech se Vejmluva díky opatu 

Ondřeji Trojerovi55 setkal s živou stavební činností a s formováním nové barokní podoby 

velkého klášterního komplexu. Po absolvování studia na pražském arcibiskupském 

semináři byl vysvěcen na kněze 16. ledna 1695. Od tohoto roku pak působil ve žďárském 

klášteře v důležitých funkcích ekonoma, později jako sekretář opata Edmunda Bagnera.56 

Jako osudové datum v dějinách kláštera a v životě Vejmluvy můžeme označit 28. květen 

1705, kdy byl zvolen klášterní komunitou opatem. Volebního aktu se tehdy zúčastnil 

i generální vikář cisterciáckého řádu v českých zemích, osecký opat Benedikt Litweig, 

sedlecký opat Jindřich Jenweich a zástupci zemského tribunálu hrabě Braida a Cyril 

Koschinský.57 Opatský slib složil 24. června 1705 poté, co byla volba stvrzena císařem. 

Do funkce byl slavnostně uveden 15. září toho roku. Ihned po zvolení se zaměřil na 

zlepšení špatné hospodářské situace kláštera. Neústupností a diplomatickým jednáním se 

mu podařilo ukončit téměř stoletý finanční spor o tzv. „chropyňský úrok“. To mu 

umožnilo zvětšit klášterní velkostatek a realizovat četné stavby.58 

                                                 
52 KOTRBA 1976, 83, ZEMEK/ BARTUŠEK 1962, 49. 

53 Tamtéž. 

54 LAŠTOVIČKA 2009, 31. 

55 Ondřej Trojer (1648–1699), opat cisterciáckého kláštera v Plasích v letech 1681–1699, od roku 1688 

generální vikář. http://www.zisterzienserlexikon.de/wiki/Trojer,_Andreas, vyhledáno 12. 11. 2016. 

56 ZAHRADNÍK 2009, 10. 

57 ZEMEK/ BARTUŠEK 1962, 49. 

58 ZEMEK/ BARTUŠEK 1962, 53. 



 

22 

Patrně koncem dubna v roce 1706 vstoupil Vejmluva do kontaktu s architektem Janem 

Blažejem Santinim – Aichlem a přijal ho do svých služeb, stejně tak jako i další umělce, 

sochaře a malíře. Žďárský klášter se díky této spolupráci stal střediskem 

architektonického stylu, označovaného jako barokní gotika, nebo gotizující baroko. Vedle 

hospodářské a stavební činnosti se Vejmluva zasloužil i o podporu a rozvoj vzdělanosti, 

staral se o blaho lidí, a to nejenom o blaho duchovní. V letech morových epidemií 

rozdával poddaným naturálie z klášterních sýpek, aby mohli lépe vzdorovat nemoci. Jako 

člen komise pro vyšetření přiměřenosti zatížení poddaných pro ně prosazoval pracovní 

úlevy a rozšíření jejich práv. Je doložena i jeho trvalá snaha o rozšíření klášterní 

knihovny, v roce 1724 založil Šlechtickou akademii.59 Za zmínku stojí vydávání knižních 

tisků klášterem, kdy všechny knihy byly v českém jazyce, což dokazuje vlastenecké cítění 

kláštera v první polovině 18. století.60 Rozsáhlý požár v roce 1737, který velkou měrou 

poničil Vejmluvovo dílo, měl zřejmě vliv na opatovo zdraví. I kvůli výtkám ostatních 

řeholníků, že stavební činností a koupí statků přivedl klášter do dluhů,61 byl den po požáru 

postižen prvním záchvatem mozkové mrtvice, ze kterého se sice probral, ale ne na 

dlouho.62 Zlomen událostmi pak po opakovaném záchvatu Vejmluva umřel 17. března 

1738.63 Pohřben byl původně do hrobky, v roce 1749 byly jeho ostatky přeneseny 

do opatské krypty konventního chrámu Páně Nanebevzetí Panny Marie.64 

3.2. Jan Blažej Santini – Aichel 

Jan Blažej Santini – „nejskvělejší jméno“ barokně-gotické architektury, architekt 

mnoha pozoruhodných staveb, nejvýznamnější zástupce evropské barokní gotiky a přední 

představitel českého baroka.65 Přesný datum narození není znám, pravděpodobně se 

narodil 3. února 1677 v Praze. Co se však ví přesně, je datum jeho křtu, 4. únor 1677.66 

Pocházel z italské zednické a kamenické rodiny. Jeho otec patřil mezi nejlepší kameníky 

baroka, jeho syn Jan však trpěl vrozenou tělesnou vadou, takže se fyzicky náročnému 

                                                 
59 Akademie po požáru v roce 1737 upadla, činnost ukončila v roce 1740. 

60 ZEMEK/ BARTUŠEK 1962, 70. 

61 ZEMEK/ BARTUŠEK 1962, 72. 

62 LAŠTOVIČKA 2009, 29. 

63 PLICHTA 1995, 66. 

64 ZEMEK/ BARTUŠEK 1970, 111. 

65 KOTRBA 1976, 182. 

66 KOTRBA 1976, 124–125. 
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kamenickému řemeslu nemohl věnovat. Jako mimořádně nadaný a inteligentní žák proto 

absolvoval učení stavitelské a malířské. Umělecké vzdělání ukončil v Praze jako 

devatenáctiletý v roce 1696, důkazem umělecké kvalifikace je jeho vlastnoruční podpis 

s titulem „Mahler und Architectus“ na žádosti o malostranské měšťanství z roku 1705. 

Jako tovaryš podnikl v roce 1696 studijní cestu, především do Itálie. Pro potvrzení této 

cesty však neexistují žádné doklady, nezmiňoval se o ní později ani sám Santini. Zmínka 

o takové cestě byla v té době dobrou referencí pro možné objednatele. Je proto možné, že 

v literatuře zmiňovaná cesta do Říma, Milána a na jiná místa se možná vůbec 

neuskutečnila.67 

Od roku 1700, dle vlastního svědectví, zcela samostatně provozoval stavitelskou 

činnost.68 Existuje však podezření, že Santini žádné stavitelské zkoušky nesložil; neví se 

totiž, kdy a kde je měl skládat. Proto se nemohl stát mistrem pražského zednického cechu 

a tím pádem ani nesměl v Praze podnikat. Jeho jméno snad proto nefigurovalo 

v seznamech, ani v dobových katalozích děl.69 Měl se proto jako stavitel obracet pouze 

tam, kde by nepodléhal cechovním pravidlům. Tyto domněnky však vyvrací jeden právní 

spor, během kterého bylo u Santiniho jména vždy uváděno „architekt a stavitel“. Svědčilo 

zde několik přísežných zednických a kamenických mistrů. Jako členové cechu, kteří vždy 

byli hrdi na svůj stav, by jistě nestrpěli, aby se za stavitele vydával někdo, kdo by 

stavitelské zkoušky neměl.70 

 Jako pětadvacetiletý začínal svoji uměleckou kariéru při obnově zničeného kostela 

v Sedlci u Kutné Hory, poté následovala přestavba kladrubského klášterního kostela 

a dostavba chrámu v Želivi. Sedlecký opat Jindřich Snopek Santiniho doporučil i do 

dalších cisterciáckých klášterů v Plasech, Žďáru nad Sázavou a Pohledu.71 Stal se tak 

nejvýznamnějším barokním architektem cisterciáckých klášterů. Svoje služby dal 

k dispozici i benediktinům, když pracoval pro hradčanský klášter, klášter v Kladrubech 

a v Rajhradě u Brna. Pro řád premonstrátů pracoval v Želivi a v Zábrdovicích a pro další 

církevní instituce v Praze, v Novém Městě, či v Hradci Králové. Menší část zakázek měl 

i z okruhu světských stavebníků. 

                                                 
67 KROUPA/ SEDLÁK 2015, 18. 

68 HORYNA 1993, I/4. 

69 RŮŽIČKA/ KUNC 2014, 50. 

70 LAŠTOVIČKA 35. 

71 KUČERA 1997, 84. 
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Santini byl ženatý, s Veronikou Alžbětou Schröderovou měl tři syny a jednu dceru. 

Všichni synové ale zemřeli ještě jako děti a v roce 1720 mu umírá i manželka. Poté si 

vzal za ženu příslušnici jihočeského rytířského rodu, Antonii Ignatii Chřepickou 

z Modliškovic. Tím povýšil do šlechtického stavu. Z tohoto manželství se v roce 1721 

narodila dcera a za dva roky i syn. Santini umírá předčasně v kruhu své rodiny 7. prosince 

1723, dva měsíce před dožitím 47 let.72 Pohřben byl následující večer do hrobu v kostele 

sv. Jana Křtitele v Oboře na Malé Straně. Když pak byl kostel v roce 1784 v důsledku 

josefínských reforem zničen, bylo zapomenuto přesné místo uložení Santiniho ostatků. 

Byla ztracena i jeho dokumentace více než 80 realizovaných staveb, ze které se zachovalo 

pouze několik málo originálů.73 

3.3. P. Matěj Josef Sychra 

Osoba Matěje Sychry [7] je v této práci zmiňována pro jeho zásluhy na záchraně 

kostela na Zelené hoře. Kněz a obrozenecký spisovatel Matěj Josef Sychra se narodil 21. 

prosince 1776 v Ústí nad Orlicí. Jeho otec Matěj působil jako městský písař a kronikář. 

V jedenácti letech (po smrti rodičů) odešel Sychra do Prahy na německou základní školu, 

v letech 1792–1796 byl studentem piaristického gymnázia na Novém Městě pražském. 

I zde se vyučovalo pouze německy, což vedlo k Sychrově odnárodnění. Po absolvování 

gymnázia přešel v roce 1797 na pražskou univerzitu, kde se věnoval filozofii, a v roce 

1799 vstoupil do pražského semináře. Na kněze byl vysvěcen 17. září 1801 

královéhradeckým biskupem M. Tadeášem hrabětem z Trautmansdorfu.74 

Dlužno vysvětlit ještě jednu věc, jak se odnárodněný absolvent německých škol mohl 

stát národním buditelem a českým spisovatelem. Když M. J. Sychra nastoupil kněžský 

úřad, kromě němčiny ovládal i francouzštinu a zřejmě i latinu a řečtinu. Vnímal to jako 

překážku pastorační činnosti, kdy s farníky musel komunikovat špatnou češtinou, proto 

začal studovat českou gramatiku, číst v českých knihách a spisech, rozmlouvat 

s venkovany – řemeslníky, rolníky a čeledíny, jejichž jazyk dosud nebyl prostoupen 

němčinou. Během let nabyl takových jazykových dovedností, že se mu málokdo 

vyrovnal. Nicméně jeho osobnost zůstala bilingvně rozdvojena.75 

                                                 
72 SEDLÁK 1978, 10. 

73 RŮŽIČKA/ KUNC 2014, 24. 

74 VYHLÍDAL 2002, 5–7. 

75 VYHLÍDAL 2002, 8–9. 
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Ohledně Sychrovy kněžské služby je významné zejména jeho působení v Jimramově, 

kde byl vyrovnaný poměr katolické a evangelické komunity, vztahy mezi nimi byly dost 

napjaté a docházelo k nevraživostem. Sychra se snažil tyto problémy řešit, navazoval 

společenské kontakty i s evangelíky, což ale v tu dobu vzbuzovalo u leckoho nelibost, 

včetně některých „konsistoriánů brněnských“. Jeho působení v Jimramově je považováno 

za literárně nejplodnější. Když se v roce 1824 v Zámku ve Žďáru nad Sázavou uvolnila 

fara, požádal o přeložení.76 Ve Žďáru se zapojil, organizačně i finančně, do oprav kostela 

na Zelené hoře, což ho stálo mnoho duševních, ale i fyzických sil. Kostel se mu podařilo 

opravit a jeho snaha byla dovršena znovuvysvěcením chrámu a velikou poutí, která se 

však stala Sychrovi osudnou. Ten den, 16. května 1829, bylo totiž mrazivé počasí. Sychra 

od časného rána až do odpoledních hodin zpovídal a nachladil se. Onemocněl a z lůžka 

už nevstal. Začátkem následujícího roku se jeho stav prudce zhoršil a 19. března 1830 

umírá.77 Pohřben byl do hrobu bez náhrobku, dokonce pak přes jeho hrob vedla cesta 

k hlavní bráně. 

  

                                                 
76 VYHLÍDAL 2002, 9–12. 

77 KRYŠPÍN 1877, 7. 
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4. Milníky a události spojené s poutním kostelem 

Započetí samotné stavby kostela je archivně doloženo 13. srpna 1719.78 Začátek 

stavby uprostřed stavební sezony byl poněkud nezvyklý a podporuje myšlenku, že 

definitivní rozhodnutí o stavbě padlo zřejmě až po zázračné události ve svatovítské 

katedrále z dubna téhož roku.79 Základní kámen poutního kostela byl položen 29. září 

1719. Ten pak byl vysvěcen při slavnosti, která proběhla již v rozestavěné stavbě 

16. května 1720.80 Hrubá stavba byla dokončena během necelých tří stavebních sezon 

během roku 1721.81 V den, kdy bylo v Římě apoštolskou autoritou definitivně schváleno 

rozhodnutí o povolení veřejného uctívání Jana Nepomuckého, 26. května 1721, došlo na 

Zelené hoře k podivné události, kdy jasné světlo nové hvězdy celý den osvěcovalo nově 

vznikající stavbu. O tomto zázraku se později zmiňovali i pozdější kazatelé a tato událost 

je zaznamenána i v jiných dobových pramenech. Zajímal se o ni i životopisec sv. Jana 

Nepomuckého Jan Tomáš Berghauer.82 Událost popisují i pozdější prameny, avšak 

přiřazují ji už k době, kdy se teprve kácel les pro výstavbu chrámu.83 Nově postavený 

kostel posvětil 27. září 1722 olomoucký světící biskup hrabě Braida84 a jednalo se o jednu 

z prvních85 svatyní zasvěcených nově beatifikovanému sv. Janu Nepomuckému 

v českých zemích.86 Ve výpisech opata Steinbacha je však uváděn jako den vysvěcení 

kostela 27. září 1723, tedy o rok později. Uváděný rok 1722 však potvrzuje list biskupa 

                                                 
78 POHANKA 1996, 3. 

79 Nalezení domnělého neporušeného jazyka budoucího světce. 

80 KALISTA 2001, 208; HORYNA 1993, 7. 

81 HORYNA 1993, 8. 

82 Jan Tomáš Vojtěch Berghauer (1684–1760), na kněze byl vysvěcen v roce 1707, kanovník a děkan 

vyšehradské kapituly, autor historického díla o životě sv. Jana Nepomuckého „Protomartyr 

poenitentiae“. http://www.kkvys.cz/obrazova-a-portretni/jan-tomas-vojtech-berghauer-8-10-1684-22-

3-1760/, vyhledáno 12. 12. 2016. 

83 ZAHRADNÍK 1995, 10–11. 

84 Mons. František Julián hrabě Braida (1654–1729), od roku 1703 byl jmenován světícím biskupem 

olomouckým. http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bbraida.html, vyhledáno 23. 12. 2016. 

85 V letech 1643–1660 kostel v Nepomuku sice zasvěcen sv. Janu Křtiteli, ale přes porušení platných 

církevních předpisů Jan Nepomucký připomenut přímo na hlavním oltáři. V roce 1691byla vybudována 

kaple zasvěcená úctě k doposud neprohlášenému světci na Skalce v Novém Městě v Praze, kaple však 

byla neveřejná na soukromém pozemku s povolením výjimky pražského arcibiskupa. KALISTA 2001. 

86 KALISTA 2001, 208. 
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Braidy ze 4. září 1722, ve kterém slibuje, že přijede do Žďáru, aby vysvětil kostel,87 

tenkrát ještě bez ambitů, jejichž budování probíhalo ještě po samotném vysvěcení až do 

roku 1727,88 podle některých pramenů byla zcela dokončena výstavba ambitu až v roce 

1769.89 Stejně tak nebyl hotový ani hlavní oltář, který byl dokončen až v roce 1729, 

nebyla úplná ani výbava a výzdoba kostela, která byla definitivně dokončena koncem 

třetího desetiletí 18. století.90 

Lesk a barokní krása poutního kostela utrpěla první vážnou ránu 16. července 1784, 

kdy byl od ohně v kuchyni zapálen klášter a klášterní chrám.91 Hořící šindel i přes 

poměrně velkou vzdálenost92 zapálil střechu poutního kostela a poničil i část vnitřního 

zařízení. Tento požár kláštera, byť nebyl jediný, měl osudový vliv na existenci kláštera 

ve Žďáru. Dle nařízení císaře Josefa II. byl dne 22. října 1784 klášter zrušen a peněžní 

dary věnované na opravu kláštera a kostela po požáru měly být navráceny. Byl dán též 

rozkaz ke stržení okolních kostelů. Kostel na Zelené hoře sice stržen nebyl, byl však 

ponechán svému osudu a zániku, mobiliář byl pomalu rozebírán, rozprodáván a odvážen 

do okolních farností. Z tohoto období je dochována nejstarší inventarizace 

zelenohorského kostela.93 Ještě následující rok, 15. dubna 1785, požádal P. Vavřinec 

Anderle brněnského biskupa Matyáše Chorinského94 o povolení sloužit v kostele mši na 

svátek sv. Jana Nepomuckého a i jiné dny. Odvolával se přitom na úctu obyvatelstva ke 

světci a biskupa též ujistil, že lidem nehrozí žádné nebezpečí z vyhořelé střechy. Nakonec 

bylo povolení biskupem uděleno, ale jen na svátek sv. Jana Nepomuckého.95 Kostel byl 

pak v roce 1786 uzavřen a další části mobiliáře byly odvezeny. O rok později byly do 

nedaleké Radešínské Svratky odvezeny i varhany a kostel se začal měnit v ruiny. Někteří 

novoměstští a žďárští občané se s osudem kostela nechtěli smířit a 6. prosince 1791 

                                                 
87 ZAHRADNÍK 1995, 8. 

88 HORYNA 1993, 8. 

89 POHANKA 1996, 3. 

90 HORYNA 1993, 8. 

91 KALISTA 2001, 225. 

92 Více než 400 metrů vzdušnou čarou, navíc je mezi klášterem a zelenohorským kostelem vodní plocha 

konventního rybníka. 

93 ZAHRADNÍK 1995, 16. 

94 Matyáš František hrabě Chorinský z Ledské (1720–1786), od roku 1777 první biskup brněnský 

a zakladatel brněnské diecéze. CHAROUZ 2006, 22. 

95 ZAHRADNÍK 1995, 19. 
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požádali brněnské gubernium o povolení k opravě kostela. Jejich snahu podporoval 

i tehdejší jihlavský krajský úřad. Kdo se k žádosti stavěl zamítavě, byl brněnský 

osvícenský biskup, typický josefinista Jan Lachenbauer.96 Ten v listě z 1. března 1792 

jako důvod k zamítnutí uvedl zbytečnost kostela pro bohoslužby, protože se ve Žďáru 

nachází farní kostel a je k dispozici i bývalý kostel klášterní. Z dnešního pohledu dost 

nepochopitelný byl další důvod, že by oprava mohla sloužit k novému oživení již 

zaniklého poutního místa. Opravu kostela nepodpořil ani argument, že by v klenutých 

chodbách ambitu mohl být v případě nouze uskladněn proviant. Odmítnuta byla i pozdější 

žádost o zřízení hřbitova kolem zelenohorského kostela – stávající kostely na hřbitovech 

podle tehdejšího platného nařízení měly zůstat zachovány, s odůvodněním, že není 

žádoucí, aby měl každý hřbitov svůj kostel.97 I přes zamítavé stanovisko nakonec 

7. března 1792 gubernium rozhodlo o žádosti kladně a povolilo nové pokrytí kostela, 

ochozu a pěti kaplí,98 s podmínkou, že k zelenohorskému kostelu bude přenesen hřbitov 

a že se bude kostel využívat pouze pro pohřby. Pro povolení oprav původně poutního 

kostela byla dána další podmínka, a to že se zde již nikdy nebudou konat poutě. Opravu 

kostela měl provést žďárský hospodářský úřad, který měl navíc povinnost ohlásit, z čeho 

bude oprava kostela a následná údržba financována. S těmito podmínkami ale 

novoměstští a žďárští žadatelé nesouhlasili, šlo jim zejména o poutní mše a procesí 

k sv. Janu Nepomuckému a o to, aby starost o údržbu kostela přešla na zemské úřady. 

Brněnský biskup se proti těmto požadavkům opět ohradil a tak 13. června 1792 

gubernium v listě sdělilo, že žádosti nebylo vyhověno a pokud žadatelé nepřijmou 

podmínky, bude kostel zbořen a materiál vydražen na účely náboženského fondu. Bylo 

nařízeno, že mše v kostele může sloužit pouze farář či kaplan z klášterské farnosti. Procesí 

se budou moci konat jen s biskupským svolením, navíc pouze v rámci jedné farnosti, 

„slavné svěcení svátku sv. Jana nemůže být v této zemi na žádný způsob trpěno“. 

Žadatelům pak nezbylo nic jiného, než na tyto podmínky přistoupit, poté mohli začít 

s opravou kostela.99 Práce na obnově kostela pak začaly 13. srpna 1792. Bývalý 

                                                 
96 Jan Křtitel Lachenbauer, OCr. (1741–1799), brněnský biskup v letech 1787–1799. CHAROUZ 

2006, 22. 

97 ZAHRADNÍK 1995, 23. 

98 KALISTA 2001, 226. 

99 ZAHRADNÍK 1995, 23. 
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cisterciák, kaplan Bonifác Procházka100 provedl osobně sbírku, která pomohla pokrýt 

střechu kostela, takže se v chrámu mohly konat bohoslužby. Pokryto bylo i pět kaplí 

v ambitu a zákristie. Původně nouzový hřbitov začal plnit funkci normálního hřbitova 

z důvodu nárůstu počtu obyvatel, kdy stávající farní hřbitov přestával vyhovovat.101 

Opravy byly dokončeny v roce 1803 a obnovený kostel byl opět vybaven lavicemi, 

kazatelnou a varhanami a mohl sloužit k bohoslužebným účelům. Následující rok však 

musela být střecha chrámu a ambitu opravována znovu poté, co byla poničena silnou 

vichřicí.102 

V roce 1826 původní cisterciácké žďárské panství vydražil a odkoupil nejvyšší 

maršálek Království českého, hrabě Josef Vratislav z Mitrovic. Protože byl svatojánský 

chrám opět v povážlivém stavu, znovu se uvažovalo o jeho stržení, areál obklopený 

ambitem měl být proměněný na ovčinec. Naštěstí zůstalo jenom u úvah, zřejmě na to měl 

vliv nesouhlas lidu a rozhodnutí M. J. Sychry pro opravu. Ohrožení zelenohorského 

komplexu ale stále trvalo.  Hrabě Vratislav v roce 1827 navrhl prodat jednotlivé chodby, 

které by pak byly strženy, a tím by byl získán stavební materiál. Svoji myšlenku obhajoval 

poněkud alibisticky – lepším vyniknutím samotného chrámu, který by už nezakrývala 

zeď, a snížením nákladů na údržbu.103 Ve věci tohoto návrhu Sychra požádal vrchní úřad, 

aby upozornil hraběte, že vydražení a demolice chodeb a kaplí nejsou možné bez škod 

a rozhořčení. A pokud by se toho někdo odvážil, bylo by zde nebezpečí, že by s ním 

mohla žďárská „chátra“ zle zacházet. Dnes těžko říct, zda slovo „chátra“ bylo použito 

opravdu s despektem, zaměřeno proti prostému lidu, nebo coby nátlakový argument při 

vyjednávání s hrabětem. Dalším argumentem pro zachování ambitu bylo pohřebiště, které 

se nalézá uvnitř, a existence tzv. německé kaple, ve které se při poutích kázalo pro 

německý lid a kam chodili lidé o poutích pro svaté přijímání, když se nevešli do kostela. 

Kryté chodby také tvořily ochranu lidí před špatným počasím a chránily kostel před 

zloději. Po stržení kaplí by bylo také nutno postavit zvonici. Posledním důvodem byla 

                                                 
100 P. Bonifác Procházka (1754–1813), řádový kněz v cisterciáckém klášteře ve Žďáru nad Sázavou, 

sekretář opata Vejmluvy s právnickým vzděláním. Po zrušení kláštera v 90. letech 18. století působil ve 

Žďáru jako pomocný duchovní. http://zelena-hora.cz/cz/o-zelene-hore/osobnosti-zelene-hory/bonifac-

prochazka, vyhledáno 23. 12. 2016. 

101 ZAHRADNÍK 1995, 24. 

102 ZAHRADNÍK 1995, 25. 

103 ZAHRADNÍK 1995, 39. 



 

30 

nízká cena oprav díky darovanému šindeli.104 Sychra vyvinul nemalé úsilí ve shánění 

finančních prostředků, dokonce sám upadl do dluhů, nicméně během roku 1829 dokončil 

opravu omítky, střechy chrámu a okolních staveb.105 V témže roce 16. května bylo 

provedeno znovuvysvěcení chrámu. Obrovské poutní slavnosti se zúčastnilo několik tisíc 

věřících, dokonce i z Uher a ze sousedních zemí. 

Nový majitel panství, kníže Dietrichštejn106 v roce 1839 rozhodl, že se půda na Zelené 

hoře, dosud využívaná jako pastvina, zkultivuje na les. Tento záměr nakonec realizován 

nebyl, správce vrchního úřadu, básník a dramatik, vrchní na panství František Turinský107 

argumentoval proti výsadbě lesa. Z této argumentace je zajímavý údaj o počtu poutníků, 

kteří se sem sjížděli na oslavu svátku sv. Jana Nepomuckého a určitě by zničili výsadbu 

– mělo jich být přinejmenším 4000 až 5000.108 

Zelenohorský kostel musel opět čelit nebezpečí 17. března 1842, kdy došlo k požáru. 

Ačkoliv byl spatřen pouze jediný blesk a bylo slyšet pouze jediné zahřmění, přesto byla 

zapálena věž kostela. Z důvodů hustého sněžení byl požár zpozorován až po delší době, 

hasičské práce začaly asi až po hodině. Pomocí hasičské techniky se podařilo zabránit 

proniknutí požáru do interiéru kostela. Shořela (pouze) kostelní věž, která byla ještě toho 

roku opravena, už 18. září se zde mohla konat slavnostní mše.109 Požár způsobený 

bleskem zasáhl šindelovou krytinu severní strany kostela i 22. února 1850. Je zajímavé, 

že k zásahu bleskem došlo opět mimo bouřkovou sezónu, v čase pro bouřky netypickém. 

Oheň byl tentokráte však brzy uhašen a poškození bylo ještě ten rok opraveno. 

V polovině 19. století došlo k zalesnění Zelené hory. Impulzem byla výzva žďárského 

vrchního úřadu z 20. září 1843, kdy byl kníže Dietrichštejn požádán o proměnu půdy na 

anglický park. Součástí proměny mělo být i vybudování schodů s odpočívadly. Kníže 

                                                 
104 ZAHRADNÍK 1995, 40. 

105 KALISTA 2001, 227; ZAHRADNÍK 1995, 41. 

106 František Josef z Ditrichštejna, celým jménem František Serafinský Josef Karel Jan Nepomucký 

Quirin Dietrichstein (1767–1854), majitel žďárského panství v letech 1831–1854. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Josef_z_Ditrich%C5%A1tejna, vyhledáno 3. 10. 

2016. 

107 František Turinský (1797–1852), český básník, spisovatel, úředník a soudce. 

http://www.nakladatelstvimillennium.cz/turinsky-frantisek/, vyhledáno 3. 10. 2016. 

108 ZAHRADNÍK 1995, 47. 

109 KALISTA 2001, 227; ZAHRADNÍK 1995, 47. 
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však tento návrh neschválil, povolil pouze vysázení „přiměřenými“ stromy.110 Nakonec 

kolem roku 1850 byla celá Zelená hora znovu zalesněna, čímž došlo k narušení výlučné 

atmosféry místa,111 které umocnilo povolení zřízení krytého tanečního sálu a čepování 

piva v letních měsících.112 Další léta kolem kostela se odehrávala ve znamení shánění 

peněz a neustálého provádění oprav, jak kostela, tak ambitu i kaplí.113 Do roku 1882 byly 

tyto nákladné opravy financovány pouze z darů, pak se však do financování zapojil stát. 

Paradoxně toto zapojení státu znovu vážně ohrozilo jednotu zelenohorského komplexu. 

Z technického nálezu c. k. stavebního adjunkta Hugo Hartla z 11. dubna 1884 vyplývá, 

že bylo uvažováno o stržení ambitu. Měly být zachovány pouze hlavní vchody 

a ponechány jenom zdi. Je dobře, že ani tento návrh nebyl nikdy realizován.114 

Péče o kostel se neustále potýkala s nedostatkem prostředků. Větší oprava se 

připravovala v roce 1914, po vypuknutí války však přislíbené státní a zemské subvence 

nebyly vyplaceny a zastaveny byly i veškeré práce. V roce 1917 proběhla válečná 

rekvizice, kdy z pěti zvonů zůstal pouze jediný. Po válce probíhaly sice menší úpravy, 

byly pořízeny dva nové zvony – Cyril a Metoděj, ale areál dál chátral. (Jen pro zajímavost 

– v  meziválečném období došlo k natření již plechových střech kostela a ambitu na 

červeno, prý je to „pro aeroplány výhodnější“.115 Tyto červené střechy jsou na ambitu 

i dnes.)  

Stavba přečkala i druhou světovou válku, i když byly na jaře roku 1942 zvony opět 

zrekvírovány a věže kostela a ambitů zůstaly prázdné. Osudným dnem pro kostel se však 

mohl stát 10. květen 1945, kdy nechybělo mnoho, a kostel by byl srovnán se zemí. Před 

příjezdem Rudé armády pod vedením maršála Malinovského uteklo mnoho německých 

vojáků a příslušníků SS do okolních lesů, aby kladli další odpor. Někteří se zakopali na 

Zelené hoře, odkud chystali přepad sovětských vojsk. Na žďárském náměstí byla proto 

Rudou armádou postavena děla do palební pozice (včetně kaťuší, raket, též zvaných 

„Stalinovy varhany“) a byla zaměřena na Zelenou horu a svatojánský kostel.116 Lidé 

museli sundat antény stojící v palebné dráze a sovětští vojáci začali s přípravami 
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111 HORYNA 1993, 27. 

112 ZAHRADNÍK 1995, 50. 

113 ZAHRADNÍK 1995, 50. 

114 ZAHRADNÍK 1995, 56. 

115 CHUDÁREK 1997, 34–37 . 

116 Městský úřad Žďár nad Sázavou: Kronika města Žďáru od r. 1900, 229. 
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a zaměřováním. Žďárští partyzáni mezitím vyslali na Zelenou horu spojku na motorce. 

Ta se vrátila těsně před zahájením palby s informací, že na Zelené hoře již žádní Němci 

nejsou. Sovětské velení nato útok zrušilo a stavba byla zachráněna.117 

Dalším milníkem byl rok 1953, kdy přešla budova kostela do rukou státu. 

Dle protokolu upravujícího nový majetkoprávní stav měl zajišťovat stavební údržbu 

a opravy stát. Římskokatolická církev pak měla udržovat pouze inventář nezbytný 

k liturgii. Farní správa prováděla nezbytnou údržbu a úklid areálu kostela.118 V roce 1959 

došlo k pokusu o zapsání areálu kostela do seznamu národních kulturních památek. Návrh 

Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze (předchůdce NPÚ) však zůstal 

bez odezvy.119 V dobách normalizace byly snahy o opravy kostela, bylo ale nepřímo 

způsobeno mnoho škod. Při výměně oken došlo k vandalskému zničení původní výplně 

oken uskladněných uvnitř ambitu. Zachovalo se pouze několik větších úlomků. Ztratily 

se i dekorativní barokní zámky ze dveří, které byly předány do konzervační dílny 

Okresního muzea ve Žďáru nad Sázavou (muzeum bylo po roce 1989 zrušeno).120  

21. června 1965 byla inženýry SPS121 zaměřujícími kostel na Zelené hoře otevřena 

hrobka pod podlahou kostela. Její otevření bylo dokumentováno i tehdejší 

Československou televizí.122 Dále pak byla krypta komisionálně otevřena v říjnu 2001, 

kdy byly provedeny dokumentační práce, stavebně technický a stavebně historický 

průzkum. Byl rovněž proveden předběžný restaurátorský průzkum malovaných rakví.123 

V prosinci 1994 pak byl v thajském Pukhetu zapsán na seznam světového kulturního 

a přírodního dědictví UNESCO,124 což v mezinárodním vnímání podtrhuje jedinečnost 

místa a architektury, která má vynikající hodnotu z hlediska dějin a umění.125 V tomto 

                                                 
117 KOPČÁKOVÁ 2009, 11. 

118 CHUDÁREK 2009, 72. 

119 Tamtéž. 

120 CHUDÁREK 1997, 40. 

121 Státní památková správa. 

122 Farní kronika Zámek. 

123 CHUDÁREK 2009, 147–148. 

124 POHANKA 1996, 1. 

125 Pojem „kulturní dědictví“ specifikuje Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 
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kontextu je tak trochu na pováženou, že kulturní památkou byl areál kostela vyhlášen 

nařízením vlády až 16. srpna 1995.126  

V roce 2001 byl kostel v souvislosti s rušením okresních úřadů převeden ze správy 

Okresního úřadu Žďár nad Sázavou převeden do správy  SPÚ127 v Brně. Pod touto 

správou byly provedeny opravy omítek, krovu a restaurátorské práce dveří a podlah.128 

V letech 2006–2007 byly vykáceny stromy na svazích Zelené hory, které dominantu 

kostela zcela zakrývaly. Vykácení vzrostlých stromů se ne u všech místních obyvatel 

setkalo s pochopením, u moha lidí bylo v povědomí přesvědčení, že právě zelený les na 

svazích dal hoře jméno. 

V roce 2008 přešel kostel pod správu Územního odborného pracoviště NPÚ v Telči 

a od l. ledna 2013 pod Územní památkovou správu NPÚ v Českých Budějovicích. 

V červnu 2013 podalo Brněnské biskupství žádost na základě zákona o majetkovém 

vyrovnání s církvemi o vydání poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. 

Zástupci NPÚ po pečlivém vyhodnocení této žádosti podepsali 27. srpna 2014 dohodu 

o vydání majetku s Římskokatolickou farností Žďár nad Sázavou II a Biskupstvím 

brněnským.129 Toto datum je možné brát jako zatím poslední milník zelenohorského 

kostela v jeho bezmála tři sta let dlouhé historii.  

                                                 
126 JERIE 1997, 7–8 . 

127 Státní památkový ústav. 

128 http://www.zelena-hora.cz/cz/o-zelene-hore/chronologie-dejin-zelene-hory/novodoba-historie, 

vyhledáno 14. 1. 2017. 
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5. Hřbitov na Zelené hoře 

Areál kostela na Zelené hoře měl původně sloužit jako poutní místo. Zastřešené 

chodby ambitu obepínající poutní kostel skýtaly poutníkům ochranu před větrem 

a deštěm, prostor mezi ambitem a kostelem sloužil k shromáždění lidí. Zřízení hřbitova 

na tomto místě nebylo plánováno, okolí kostela nemělo být využíváno k pohřebním 

účelům a pozemky pro tento účel nebyly nikdy vykoupeny, pomineme-li k tomuto účelu 

zbudovanou kryptu kostela. Jak bylo zmíněno v předešlé kapitole, návrh zřízení hřbitova 

v roce 1792 v areálu kostela zachránil tuto dnešní památku před likvidací. Postupem času 

však vznikající hroby zaplnily celé prostranství mezi ambitem a kostelem a byl problém 

projít mezi hroby [8]. Vznikem hrobových míst podél zdi ambitu byla znemožněna jeho 

oprava a také došlo k zvýšení úrovně terénu, který začal značně převyšovat horní část 

základů ambitu a bránil odtékání vody. V důsledku toho začaly zdi vlhnout, drolit se, 

omítka opadávala. 

V roce 1965 byl zpracován SÚRPMO Praha pasport130 pro státní zámek Žďár. Na 

základě zjištěných skutečností byl vznesen požadavek na zrušení hřbitova na Zelené hoře 

a doporučena celková obnova areálu.131 Zrušení hřbitova byla i podmínka pro zapsání 

stavby na seznam kulturního dědictví UNESCO. 

Postupy rušení se nabízely dva, jak dosvědčuje dopis náměstka ministra zdravotnictví 

náměstku ministra kultury ze dne 10. června 1996.132 První postup by předpokládal 

zrušení hřbitova.133 Výhodou by bylo, že pouze v souvislosti se zrušením hřbitova lze 

přemístit ostatky ještě před uplynutím tlecí doby134, což by jinak nebylo možné. Druhou 

                                                 
130 Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby, obsahuje popis stavby, jednotlivých konstrukcí 

a dále zjednodušené výkresy stavby s ověřenými a zaměřenými rozměry dílčích konstrukcí. 

131 CHUDÁREK 2009, 72. 

132 Státní okresní archiv ve Žďáru nad Sázavou, dopis MZČR ze dne 10. 6. 1996, č. j. 6529/96, 

nezařazeno. 

133 § 24 zákona č. 19/1988, Sb. odst. 2 „Hřbitov lze zrušit až po uplynutí tlecí doby od uložení posledního 

mrtvého. Před uplynutím tlecí doby lze hřbitov zrušit, vyžaduje-li to obecný zájem, a to po převozu 

ostatků na jiný hřbitov určený správou hřbitova. U hrobů, kde tlecí doba dosud neuplynula, je nutno 

převézt spolu s ostatky na jiný hřbitov i příslušenství hrobu. Při zrušení hřbitova před uplynutím tlecí 

doby nese náklady spojené s vynětím ostatků ze země, odstraněním příslušenství hrobu a s jejich 

převozem na jiný hřbitov organizace, v jejímž zájmu byl hřbitov zrušen." 

134 § 19 zákona č. 19/1988, Sb.  „Tělo mrtvého musí být uloženo v zemi po dobu, která se zřetelem ke 

složení půdy nesmí být kratší než 10 let (tlecí doba). Délku tlecí doby určí na základě výsledků 

geologického a hydrogeologického průzkumu příslušný orgán hygienické služby při zřízení hřbitova." 
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možností bylo hřbitov nerušit a po uplynutí tlecí doby, na kterou bylo propůjčeno hrobové 

místo dotčené stavebními pracemi, naložit s ostatky, urnami a náhrobky tak, jako při 

rušení pohřebiště, provést tzv. vymístění. Úřad MZČR zastával přitom názor, že na 

provedení výkopových prací nutných pro odvodnění kostela by byla vhodnější druhá 

varianta.135 

V této době nebylo jasno, kdo má toto rozhodnutí vykonat, zda Okresní, nebo Městský 

úřad ve Žďáru nad Sázavou. Po společném jednání dne 28. 6. 1996 bylo konstatováno, že 

se jedná o úkony prováděné nikoliv v oblasti státní správy, ale samosprávy.136 Vydáním 

opatření 1. července 1996 přednostou Okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou byl 

vyjádřen obecný zájem na zrušení hřbitova před uplynutím tlecí doby, a to po převozu 

ostatků na nový hřbitov. Tento obecný zájem se týkal obnovy části národní kulturní 

památky, na základě které vydalo Město Žďár nad Sázavou rozhodnutí o zákazu 

pohřbívání a zrušení pohřebiště po převozu všech určených ostatků a příslušenství hrobů 

na hřbitov určený správou hřbitova.137 Vyhlášení obecného zájmu bylo dle tehdy platného 

zákona podmínkou pro zrušení hřbitova138a umožňovalo provést záměr i bez souhlasů 

pozůstalých, nájemců hrobových míst. Dlužno poznamenat, že s vyhlášením obecního 

zájmu se původně nepočítalo a OkÚ chtěl řešit přemístění hřbitova domluvou s občany 

a získáním jejich souhlasu. Už 3. července 1996 byly rozeslány pronajímatelům 

hrobových míst v areálu kostela na Zelené hoře dopisy s dosti ultimativní výzvou: 

 

(…) vyzývám Vás (…) abyste prostřednictvím správy hřbitova zajistili přemístění ostatků 

a příslušenství hrobu č. xxx na hřbitově u kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru 

nad Sázavou na místo určené správou hřbitova nejpozději ke dni 15. 7. 1996. Pokud do stanoveného 

termínu přemístění nezajistíte, bude provedeno osobou pověřenou správou hřbitova.139 

                                                 
135 Státní okresní archiv ve Žďáru nad Sázavou, dopis MZČR ze dne 10. 6. 1996, č. j. 6529/96, 

nezařazeno. 

136 SOA ZR, Zápis z jednání, které se uskutečnilo dne 28. 6. 1996 u tajemníka Městského úřadu ve 

Žďáru nad Sázavou, nezařazeno. 

137 SOA ZR, Opatření č. 9/96, nezařazeno. 

138 § 24 zákona č. 19/1988, Sb. odst. 1 „Národní výbor zakáže pohřbívání nebo zruší pohřebiště 

v obecném zájmu nebo nevyhovuje-li pohřebiště nebo jeho část zdravotnímu zájmu. Na hřbitově, kde je 

zakázáno pohřbívání těl mrtvých, lze ukládat i nadále urny s popelem, neurčí-li příslušný národní výbor 

jinak. Zrušení pohřebiště, kde jsou válečné hroby, na něž se vztahují zvláštní předpisy11), je nutno 

předem projednat s federálním ministerstvem zahraničních věcí." 

139 SOA ZR, Opatření č. 9/96, nezařazeno. 
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To znamená, že od obdržení výzvy měl adresát pouhých 12 dní na zajištění přemístění 

ostatků a hrobu. Dopis byl podepsán tehdejším starostou města Mgr. Jaromírem 

Brychtou. Zástupce starosty Ing. Jiří Šenkýř poslal dne 8. července 1996 požadavek 

k rukám přednosty OkÚ Žďár nad Sázavou, zda připravovaná opatření neodporují 

zákonu.140 Přímo na žádost pak tehdejší předseda Ing. Bc. Jan Teplý rukou ještě ten den 

dopsal: „Dle mého právního názoru „Výzva“ ze dne 3. 7. 1996 města Žďár neporušilo 

žádný právní předpis.“141  

Způsob vymístění hrobu měl začínat přípravnými pracemi, které spočívaly v tvorbě 

fotodokumentace a uzavírání smluv. Před vlastní realizací měli být písemně vyrozuměni 

a přizváni účastníci řízení, zástupci OHS142, OkÚ, Farního úřadu a Městské policie. Za 

účasti všech přítomných pak mělo být hrobové příslušenství rozebráno (včetně výsadby 

na hrobě) a převezeno na nový hřbitov. Základy starého hrobu pak měly být demolovány 

a odváženy na skládku a v místě zrušeného hrobu pak měly být provedeny hrubé terénní 

úpravy. Ostatky zesnulých měly být vykopávány ručně, poté uloženy do odpovídající 

schránky a převezeny na nový hřbitov, kde pak měly být uloženy po vysvěcení hrobu do 

země. Nový hrob měl pak být ihned zasypán a co nejlépe povrchově upraven.143 (Je 

faktem, že někteří občané toto rozhodnutí pochopili i jako příležitost, jak si klást 

nepřiměřené podmínky pro přemístění. [9]) Do 18. září 1996 bylo vymístěno celkem 222 

hrobů144 ležících podél ambitu. Přemísťování se však neobešlo bez pochybení, jak při 

přípravě nových hrobů, tak hlavně při zacházení s lidskými ostatky. V historii hřbitova 

zelenohorského kostela to nebylo poprvé, již v 70. létech dvacátého století byla prodána 

hrobka rodiny Hafenbrädlů a kosterní pozůstatky byly vyhozeny na smetiště u ambitu. 

Tento počin je o to více odsouzeníhodný, že zmíněná rodina přispívala na poutní kostel 

finančními dary, stavebním materiálem a liturgickým vybavením a Franz Hafenbrädl145 

                                                 
140 § 24 zákona č. 19/1988, odst. 1 Sb. odst. 3 „Rozhodnutí o zrušení pohřebiště se zveřejní na pohřebišti 

způsobem, který je v místě obvyklý, a to nejméně 1 rok přede dnem, jímž se pohřebiště zrušuje. Uživatelé 

propůjčených míst se přitom upozorní, jakým způsobem se naloží s ostatky a příslušenstvím hrobu v 

případě, že se o ně sami nepostarají ve lhůtě nejméně 6 týdnů ode dne zrušení pohřebiště." 

141SOA ZR, Posouzení připravovaného opatření Města Žďáru nad Sázavou, nezařazeno. 

142 Okresní hygienická stanice 

143 SOA ZR, Zápis z jednání postupu prací při vymísťování ze dne 9. 8. 1996, nezařazeno. 

144 SOA ZR, Zápis z jednání postupu prací při vymísťování ze dne 1. 11. 1996, nezařazeno. 

145 Franz Ignaz Hafenbrädl (1753–1828), sklář, výrobce tabulového skla. 

http://zdvorily.wz.cz/sklarna_heralec.htm, vyhledáno 8. 10. 2016. 
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jako nájemce sklárny v nedalekém Herálci od roku 1797 více než 50 let zdarma zasklíval 

všechna okna kostela.  Za to jim bylo umožněno si vybudovat hrobku u zdi západní brány 

„na věčné časy“.146 

Někteří pronajímatelé hrobů měli ke způsobu přemisťování hrobů a jednání úředníků 

námitky a svůj nesouhlas vyjádřili ústně (veřejně v Českém rozhlase dne 9. července 

1996), nebo i písemně. Dovolím si citovat z několika dopisů, které poukazují na dosti 

necitlivý přístup úředníků a nespokojenost s pracemi spojenými s přemístěním hrobů. 

Několik rodin ve společném dopise městu napsalo: 

 

 (…) musím s politováním konstatovat, že přístup ze strany představitelů města není v přímém 

souzvuku s křesťanskou morálkou, o kterou se opíráte. Chci podotknout, že v našem případě nejde 

o přemístění hrobu, ale o exhumaci. To, že zde máme takovou historickou památku, toho si vážíme 

a chápeme, že je třeba opravit, ale nejen že je historie ve stavbě kostela, ale každý zde má svou 

historii ve svých předcích. (…) Při každém jednání s představiteli Městského úřadu i Okresního 

úřadu nám bylo slibováno, že přemístění hrobů bude důstojné, ale opak je pravdou. Při každé 

návštěvě vidím povalující se kosti a zbytky rakví, což je velmi nedůstojné.(…)
147

 

 

V dalším z dopisů se píše: 

 

Dne 29. 7. 1996 jsem od Vás obdržela doručenkou sdělení (…) o zahájení správního řízení ve věci 

přemístění hrobových míst. Nechápu, proč bylo proti mně zahájeno správní řízení, neboť si nejsem 

vědoma, že bych porušila zákon, či vyhlášku. Naopak, pokud jsem se snažila zúčastnit se jednání na 

Okresním úřadu stran vymístění hrobů, byla jsem neslušně vykázána spolu s dalšími zúčastněnými 

(…) bylo slibováno důstojné vymísťování hrobů s náležitou pietou. Pod pojmem důstojné přemístění 

si v žádném případě ani Vy nemůžete představovat to, co se na hřbitově děje. (…) Chápu, že kostel 

sv. J. Nepomuckého je národní kulturní památkou. To však v žádném případě nesouvisí se způsobem, 

jak jsou hroby vymísťovány. Copak je vůbec možné, že se tímto způsobem zachází s lidskými 

pozůstatky?
148

 

 

Na zelenohorském hřbitově spočinuly i ostatky sedmi z deseti vojáků Rudé armády, 

kteří zde zahynuli, nebo byli smrtelně ranění v posledních dnech války. Nejčastěji umírali 

v souvislosti s likvidací německé munice. Souhlas s přemístěním hrobu musela vydat 

                                                 
146 CHUDÁREK 2009, 32. 

147 SOA ZR, Odpověď na dopis č. j. DKS/598/96/ Kov ze dne 29. 7. 1996, nezařazeno. 

148 SOA ZR, Zahájení správního řízení ve věci přemístění hrobových míst – sdělení, nezařazeno. 
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ruská ambasáda, která chtěla záruky, že budou ostatky padlých přeneseny na důstojné 

a přístupné místo. Toto bylo zřízeno na nedalekém novém hřbitově, kudy chodí množství 

lidí. Byl tam také z areálu Zelené hory přesunut pomník, který Město Žďár nechalo 

opravit a osadit novými deskami, byly také opraveny i nepřesnosti ve jménech padlých, 

která byla psána azbukou. Zachována byla i pěticípá hvězda se srpem a kladivem na 

vrcholu obelisku. Ostatky byly nově uloženy při pietním aktu na začátku oslav 

sedmdesátého výročí ukončení druhé světové války. Aktu se tehdy účastnil i první 

tajemník velvyslanectví Ruské federace v České republice Anatoly Tomnikov, pomocník 

vojenského atašé Aleksandr Fedyajev a pravoslavný kněz Vladimir Abrosimov.149 

V současné době již jsou skoro všechny hroby vymístěny, na Zelené hoře by měl zůstat 

pouze hrob Matěje Josefa Sychry, kterému dal v roce 1874 P. Josef Šimek zřídit obrubník 

a desku s nápisem: „Zmrtvýchvstání zde očekávají P. Matěj Josef Sychra, farář, zemřel 

1830, a P. Bonifác Procházka, zemřel 1813“ a „Kdo v nouzi s vlastí kráčel snášeje s ní 

vší nehodu, slaven bude věčně, žije v ústech národu.“[10] V polovině 90. let byla 

provedena celková oprava Sychrova hrobu, byly exhumovány ostatky M. J. Sychry 

i B. Procházky, nalezeny byly i další neidentifikovatelné ostatky. Znovu byly pohřbeny 

16. května 1999 při církevním obřadu generálním vikářem Jiřím Mikuláškem.150 

  

                                                 
149 http://jihlava.idnes.cz/stehovani-ostatku-vojaku-rude-armady-dw9-/jihlava-

zpravy.aspx?c=A150425_152525_jihlava-zpravy_mav, vyhledáno15. 12. 2016. 

150 VYHLÍDAL 2002, 17–18. 
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6. Poutě na Zelené hoře 

Kostel na Zelené hoře byl vystavěn jako hlavní centrum pro nově vzniklou tradici 

svatojánských poutí a již záhy po vysvěcení se stal jedním z nejnavštěvovanějších míst 

Čech a Moravy.151 Poutníci se sjížděli na Zelenou horu vždy v květnu o svatojanském 

oktávu, kdy pak byly slaveny slavnostní mše. Tyto poutě vynikaly barvitostí a leskem, 

začínaly slavnostním osvětlením, ohňostrojem a lampiónovým průvodem. Pohled 

z širého okolí na osvětlenou horu musel být tenkrát opravdu impozantní. Druhého dne na 

vlastní svátek sv. Jana Nepomuckého vycházel průvod z konventního kostela na Zelenou 

horu. V čele průvodu byly neseny korouhve kostelů města Žďáru a vsí klášterních 

panství. Pak šli sedláci z okolních i vzdálenějších vsí. Za nimi pak šli představitelé cechů 

klášterních panství a ze Žďáru se svými prapory. Následovala je pak školní mládež, 

studenti a za nimi rychtáři, úředníci a myslivci. Pak teprve šli mniši ze samotného 

kláštera, hudební sbor a světští kněží. Na konci průvodu byla nesena stříbrná socha 

sv. Jana Nepomuckého, nesena byla čtyřmi kněžími, za nimi kráčel s berlou a slavnostní 

mitrou opat, následován šlechtou v slavnostních oděvech a velkým zástupem dalšího lidu. 

Procesí bylo doprovázeno zvoněním zvonů konventních i zvonů zelenohorských 

a stoupalo do kopce do kostela, kde příchozí vítala hudba varhan a slavnostní kázání. 

Odpoledne pak před konventním kostelem bývalo žáky šlechtické akademie odehráváno 

divadelní představení zaměřené nábožensky, k osobnosti sv. Jana Nepomuckého, nebo 

k dějinám kláštera.152 Při slavnostnějších příležitostech se na Zelené hoře konávaly 

kazatelské festivaly, např. při oslavách kanonizace sv. Jana Nepomuckého, nebo při 

oslavě domnělého 500. výročí založení žďárského kláštera letech 1730–1735. Texty 

těchto kázání byly vydány tiskem a jsou dnes výraznou ukázkou barokní homiletické 

literatury.153 Slavnostní slavení svatojanských poutí pod patronací kláštera trvalo až do 

roku 1784, kdy byl klášter zrušen.154 Jak vypadaly zdejší poutě v letech 1879–1885, 

popisuje ve svém kronikářském vyprávění Adolf Mazel.155 Na Zelené hoře bývaly 

zástupy lidí, křik a shon. U nedaleké hospody u silnice hrála hudba a stánky lemovaly 

cestu až na Zelenou horu. Podél cesty stáli žebráci. Lidi se modlili růženec už po cestě 

                                                 
151 HORYNA 1993, 9. 

152 KALISTA 2001, 210–211, ZEMEK/ BARTUŠEK 1962, 64. 

153 KUČERA/ LÍBAL 1997, 93, KALISTA 2001, 211. 

154 HORYNA 1993, 10. 

155 Adolf Mazel (1878–1944 ) ředitel škol v Praze. 
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a pak ve všech pěti kaplích v ochozu kostela. Samotný kostel už chátral a pustl, zdi oltáře 

zely prázdnotou. Lidé už se moc nemodlili, jen okukovali zbytky zašlé slávy kostela.156 

Podle žďárského historika Stanislava Mikuleho se však první pouť po požáru v roce 

1784 konala až v roce 1803, poté už poutě probíhaly každoročně.157 Poutní tradice 

pokračovala i v meziválečném období, byť dle pamětníků již převládal ráz více 

jarmareční než poutní – duchovní. Už od počátku května se do Zámku sjížděli „kramáři 

a komedianti“. Přímo na Zelené hoře stály stánky, kde se vařila dršťková a nudlová 

polévka, prodávalo se pečivo a nápoje. Pod kopcem stály kolotoče, střelnice, k vidění zde 

byl bleší cirkus, zápasník s hadem i medvědář. Součástí poutě byl i ohňostroj. V den poutě 

se pak sešly pod Zelenou horou dva průvody s cechovními korouhvemi, jeden z města 

Žďáru, druhý ze Zámku. V kostele se konaly slavnostní mše a zněla oslavná kázání.158 

Před válkou, kolem roku 1938, sem přicházelo v průměru přes 15 000 poutníků, kteří se 

bezezbytku zúčastnili pobožností, ke svátosti smíření pak přišlo v tomto roce 6 až 7 tisíc 

věřících.159 U tohoto údaje je ale pravděpodobné, že se jednalo spíše o celkový počet 

návštěvníků, a ne o počet lidí, kteří vykonali svátost smíření – svatou zpověď. Po druhé 

světové válce se poutě slavily vždy v sobotu odpoledne a pak celou neděli, a to buď 16. 

května, nebo následující neděli.  

Po únorovém převratu v roce 1948 tradice svatojánských poutí na Zelené hoře 

pokračovala, průběh poutí byl ale ovlivňován tajemníky OCT. Míra zásahu do života 

farnosti a společenského života při poutních slavnostech vychází najevo ze zpráv, hlášení 

a námětů podávaných po proběhnuvších akcích.  

6.1. Průběhy poutí mezi lety 1950–1989 

Z padesátých let byly v archivu nalezeny hlášení z poutí z let 1951–1954 a 1958–1959. 

Jedno hlášení je nedatované a vztahuje se k jednomu z roků 1955–1957. Ze zápisů se dá 

vyčíst snaha státní moci ovlivňovat výběr celebrantů a obsah homilií, hledat způsoby, jak 

co nejvíce snížit přitažlivost poutí pro návštěvníky. Poměrně přesně zde úředníci 

informují o počtu návštěvníků: jak návštěvníků doprovodných poutních akcí, tak 

účastníků bohoslužeb na Zelené hoře. V základních rysech je zaznamenán i obsah kázání. 

                                                 
156 MAZEL 1947, 111–113. 

157 MIKULE 2008, 61. 

158 MIKULE 2008, 64. 

159 SOA ZR, Složka z roku 1977, Přehled poutních míst v okrese Žďár nad Sázavou, 3–6, nezařazeno. 
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Svatojánské poutě navštěvovalo v těchto letech poměrně hodně lidí, údaje se pohybují 

od 6 tisíc v polovině padesátých let do 12 tisíc lidí v roce 1953, s tím, že bohoslužeb se 

účastnilo 35 až 50% lidí z tohoto počtu. Samotný kostel na Zelené hoře dokázal pojmout 

1500 až 2000 věřících. Pečlivě byly počítány i stánky a atrakce. Jejich počet není tak 

zajímavý jako úvahy církevních tajemníků o jejich pozitivním či negativním vlivu na 

religiozitu a o tom, zda tyto doprovodné akce podporovat, či nikoliv. Na jednu stranu tyto 

atrakce zejména mladé lidi přitahují, na druhou stranu se tato mládež stále více odpoutává 

od konání pobožností,160 jak se píše i v další zprávě: „ (…) velká část účastníků poutě je 

z mládeže, která tam jde z větší části za zábavou a seznámením. Projevuje se již po řadu 

let větší účast až odpoledne, kdy se uplatňují hlavně zábavné podniky.“161 Ze zápisu 

z roku 1954 vyplývá, že si tajemník uvědomoval sílu tradice poutí na Zelené hoře: „(…) 

těžko se dá proti ní bojovat, třeba zákazem přítomnosti zábavných podniků a různých 

stánků.“162 V roce 1959 paradoxně přítomnost „Lunaparku“ z Jihlavy zachránila tradiční 

průvod se soškou sv. Jana Nepomuckého z hlavního kostela na Zelenou horu. Majitel si 

vyjednal možnost ponechání atrakcí v obci kolem hlavní silnice a původní úmysl, průvod 

nepovolit z bezpečnostních důvodů, poté nebylo možné použít.163 

Že to nebude mít státní moc s likvidací poutí lehké, konstatoval soudruh tajemník již 

v roce 1953: „(…) Jak bylo zřejmé z návštěvy pouti na Zelené hoře a chování účastníků 

této církevní slavnosti, jest náboženské cítění v nitrech občanů našeho okresu velmi 

hluboko uloženo a bude vyžadovati mnoho naší trpělivé práce, abychom jed, jež tam 

církev po staletí ukládala, odstranili.“164 

Ze strany úřadů docházelo i k dalším snahám, jak narušit, byť nepřímo, průběh poutí. 

V den poutě se měly pořádat různé slavnosti, přehlídky a soutěže a jiné podobné akce, 

aby došlo „k omezení tradičních poutí a podchycení tohoto shromáždění lidí pro naše 

masově politické akce“.165 Tyto snahy ale narážely na liknavost a nezájem oslovených 

organizací. Např. v roce 1952 bylo osloveno okresní vedení ČSM,166 aby tam tato 

                                                 
160 SOA ZR, inv. č. 431, 63. 

161 SOA ZR, inv. č. 431, číslo listu nečitelné. 

162 SOA ZR, inv. č. 431, 77. 

163 SOA ZR, inv. č. 43, 147. 

164 SOA ZR, inv. č. 430,  4–6. 

165 SOA ZR, inv. č. 430,  4–6. 

166 Československý svaz mládeže byla jednotná mládežnická organizace v Československu řízená KSČ. 

Vznikla v roce 1949 sloučením existujících mládežnických organizací. V roce 1968 se rozpadla, později 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_%C4%8Ceskoslovenska
https://cs.wikipedia.org/wiki/1949
https://cs.wikipedia.org/wiki/1968
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organizace provedla „odpoledne nějaké zpěvné a recitační čísla“, což bylo i přislíbeno. 

Nakonec se svazácká akce nekonala, protože „prý bylo zima a pršelo a pak prý svazáci 

tam neměli žádnou tribunu, ani si ji sami nechtěli připravit.“167 V roce 1954 zase 

plánované akce, které měly konkurovat pouti, ztroskotaly pro nezájem Svazarmu.168 

Další snahou státní moci bylo ovlivňování výběru kazatelů a obsahu kázání. Skutečně 

dobrý kazatel byl pro OCT takový, který by promlouval v kázání „v lidském, mírovém 

a budovatelském duchu“ a k tomu měl být ještě i oddaný režimu.169 Někteří kněží těmto 

požadavkům vyhověli, někteří se vymluvili, např. na slabý hlas v důsledku nemoci 

v krku. Do zprávy pak bylo možné napsat, že kázání mělo dobrý průběh ve smyslu 

mírového úsilí.170 Někdy se stalo, že určený kazatel „zklamal“ a své kázání omezil pouze 

na náboženská témata. To ho usvědčilo z toho, že se jedná o silně církevně a nábožensky 

založeného kněze.171 Poté následoval pohovor tajemníka s děkanem, kterému pak 

nezbývalo nic jiného, než konstatovat, že kázání bylo v „ intenci státní nedostatečné“. 

Takovýto průběh pouti vedl tajemníka k závěru, že: „Z uvedeného plyne pro nás poučení, 

že bude nutno používati jiných způsobů k omezení tradičních poutí a podchycení tohoto 

shromáždění lidí pro naše masově politické akce.“172 Navzdory snahám státní moci zněla 

zelenohorským kostelem o poutích i kázání na tu dobu odvážná, jež vyžadovala od kněží 

statečnost, byť z dnešního pohledu se to nemusí tak jevit. V roce 1954 měl kaplan Ambrož 

ze Žďáru I kázání nábožensky vyhraněné a v několika bodech zaměřené na marxismus. 

Svůj postoj ke kompromisům a materialistickému smýšlení zmínil ve svém kázání 

„rafinovaným způsobem“ třikrát.173 

                                                 
byla obnovena jako Socialistický svaz mládeže (SSM). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%BD_svaz_ml%C3%A1de%C5%BEe, 

vyhledáno 2. 2. 2017. 

 

167 SOA ZR, inv. č. 430, 46. 

168 SOA ZR, inv. č. 431, 77. 

169 SOA ZR, inv. č. 431, 63. 

170 SOA ZR, inv. č. 430, 46. 

171 SOA ZR, inv. č. 430, 7. 

172 SOA ZR, inv. č. 430, 4–6. 

173 SOA ZR, inv. č. 431, 63. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Socialistick%C3%BD_svaz_ml%C3%A1de%C5%BEe
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Za pozornost stojí zmínky o kázání kancléře Franty174 z biskupské konzistoře v Brně. 

Z nedatované zprávy [11] (z let 1955–1957) lze se strohého zápisu plného gramatických 

chyb vyčíst vymezení se kazatele proti komunistické ideologii175 a i to, jak jeho slova 

zapůsobila na lidi. Věřící byli kázáním nadšeni a některé ženy tiše plakaly. Kázání bylo 

pouze nábožensky zaměřené a „rafinovaně podané (…), každý věřící mohl z jeho kázání, 

protkané přirovnáním a podobenstvím vybrati to – našemu lid. dem. zřízení 

a pokrokovému smýšlení – nepřátelské.“ Slova kancléře musela opravdu na lidi 

zapůsobit, protože i předseda Lidové strany ve Žďáru nadšeně (a neuváženě) vykládal 

tajemníku Čejkovi, jak bylo kázání výstižné a že již dlouho takové na Zelené hoře 

nebylo.176 Kancléř měl kázání na Zelené hoře i v roce 1959, ale to už bylo dle zápisu OCT 

„lepší“. Z tohoto roku je zajímavá poznámka, že se průvodu po promluvě s rodiči 

neúčastnily družičky.177 

Další dokumenty OCT zaměřené na poutě na Zelené hoře jsou datovány až na konec 

šedesátých let. Nalezené zprávy z let 1963 a 1969 byly psány pouze stroze, dle dotazníků 

zasílaných zmocněncem178 MŠK.179 Stejně tak ještě před konáním poutě musel OCT 

vyplnit dotazník s informacemi o plánovaném průběhu poutě, časech mší, jmény 

zpovědníků a kazatelů [12].180 Určitou vypovídající hodnotu má zpráva OCT B. Plevy ze 

dne 1. 10. 1963, jednak díky struktuře dotazníku, jednak pro odpověď na „Zvláštní 

poznatky“, kde soudruh tajemník odhalil příčinu religiozity: 

 

V prostorách bývalého kláštera je umístěno Státní muzeum knihy, Okresní vlastivědné muzeum, jsou 

zde výstavní síně a to všechno má také vliv na příliv mnoha set návštěvníků z celé republiky. Že si 

                                                 
174 Petr Franta, nar. 1909 v Boršicích u Buchlovic, studoval filozofii v Itálii, teologická studia vykonal 

v Lublani. Působil jako profesor na soukromém salesiánském gymnáziu ve Fryštáku u Holešova, jako 

katecheta v Ostravě a později v Brně. Od roku 1946 až do svého jmenování kanovníkem brněnské 

kapituly v roce 1951 byl farářem ve Veverské Bítýšce. Z jeho podnětu byla opravena starobylá kaple 

Matky Boží na hradu Veveří. Byl od roku 1948 aktivně činný v okresním výboru obránců míru. 

http://www.getsemany.cz/node/177, vyhledáno 15. 10. 2016. 

175 Nutno číst „mezi řádky“ s povědomím o situaci doby padesátých let. 

176 SOA ZR, inv. č. 431, 150. 

177 SOA ZR, inv. č. 431, 147. 

178 Více o zmocněncích a jejich práci na konzistořích na http://www.getsemany.cz/node/177. 

179 SOA ZR, Korespondence OCT – zprávy, pokyny a metodické materiály, 1960–1970, 335. 

180 Tamtéž, 334. 
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mnozí lidé dovedou najít příležitost pro ukojení náboženských potřeb, je nasnadě. A tak místo 

abychom religiozitu omezovali, dopomáháme ji takto ještě k rozšiřování.181 

 

Naštěstí zůstalo pouze u slov a návrh soudruha na snížení religiozity rušením muzeí 

nebyl realizován.182 V obou zprávách se též uvádí, že již nebyly realizovány průvody ze 

Zámku na Zelenou horu. Pro rok 1969 je uveden i důvod – množství atraktivních podniků 

a lunaparků by nepřispělo ke zbožnému projevu kolemjdoucích věřících.183 V tomto roce 

se poutě účastnilo až 10 tisíc návštěvníků, kolik jich však navštívilo pobožnosti, není 

uvedeno. Na rozdíl od zápisů ze šedesátých let nejsou zmíněna témata nebo obsahy 

kázání. 

V dnes už bývalém okresu Žďár nad Sázavou byla původně čtyři poutní místa, ve 

Vítochově, Netíně, Obyčtově a na Zelené hoře. Do roku 1977 přežilo pouze jediné, a to 

Zelená hora. Toto místo bylo zařazeno v tomto roce mezi sledovaná místa v ČSR MK. 

Bylo to zároveň jediné poutní místo bez putovní sezóny, pouť se zde uskutečňovala 

v jednom dnu.184 Státní dohled nad poutěmi trval i v sedmdesátých letech. Pro snížení 

významu poutí byly vypracovány církevně politické zásady: 

a) Hlavní kazatele a vysluhující hlavních bohoslužeb povolovat výhradně z řad 

kladných duchovních, především členů PIT.185 

b) U ostatních duchovních neudělit souhlas vysloveně negativním duchovním. I tyto 

povolovat pokud možno z řad členů PIT. 

                                                 
181 Tamtéž, 332. 

182 Muzeum knihy bylo zrušeno po 57 letech existence 31. 10. 2014. 

183 SOA ZR, Složka z let 1960–1970 a 1984–1989, 49, nezařazeno. 

184 SOA ZR, Složka z roku 1977, Přehled poutních míst v okrese Žďár nad Sázavou, 3–6, nezařazeno. 

185 Sdružení katolických duchovních Pacem in terris – sdružení katolických duchovních 

spolupracujících s komunistickým režimem v Československu, působící v letech 1971–1989. Na 

zakládajícím zasedání bylo 17. 11. 1971 přítomno asi 400 duchovních z tehdejšího Československa. 

Hnutí mělo vést duchovní k tomu, aby: „(…) spolupracovali při upevňování hodnot socialistického 

společenského řádu. Organisace bude napomáhat k vytváření příznivých vztahů mezi církví a státem. 

V oblasti mírové činnosti bude postupovat v duchu encykliky Pacem in terris papeže Jana XXIII., 

a proto vyvine úsilí k podpoře mírových snah SSSR a ostatních socialistických zemí v boji za světový 

mír, u vědomí toho, že jen toto společenství a pevné spojenecké svazky v něm jsou zárukou světového 

míru (…)“. Zbranek 2007. 
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c) Taktickými zásahy omezovat, nebo znemožňovat koncelebrované a asistované 

mše, které zvyšují lesk bohoslužeb. Zakázat je nelze především při účasti 

církevních hodnostářů. 

d) Povolovat úměrný počet zpovědníků s vyloučením neschůdných duchovních. 

Tyto zásady byly na Zelené hoře uplatňovány už od roku 1971. Hlavním kazatelem 

byl vždy Karel Šindelář, známý pracovník PIT, jak se píše v dokumentu.186 Také se od 

tohoto roku dařilo bránit účasti církevních hodnostářů, kapitulního vikáře, nebo některého 

z kanovníků, jejichž včas ohlášená přítomnost zvyšuje nesrovnatelně účast. Přímo 

zakázat účast pro režim nepohodlné osoby nebylo možné ani v té době, přesto byly 

úředníky vymýšleny důvody a způsoby, jak účasti zamezit. Konkrétní případem bylo 

zabránění návštěvy pouti na Zelené hoře kapitulnímu vikáři profesoru Horkému187, když 

byl za pomoci KCT a Ministerstvem kultury vyslán na jednání do Varšavy. Kapitulní 

vikář Ludvík Horký měl sice důvěru státní správy a byl dokonce na tuto funkci vikáře 

cílevědomě připravován, avšak nutno dodat, že bez svého vědomí. Angažoval se i při 

vzniku SKD PIT, kde zastával několik funkcí. (V roce 1982 mezi kněžími však rozšiřoval 

vatikánský dekret, který toto sdružení zakázal, a jako jediný ordinář v Československu 

z něj i vystoupil!)188 

V této dekádě se změnil předmět kontroly u probíhajících poutí. Neodhadoval se počet 

návštěvníků poutě, ale od roku 1971 byla poprvé sledována návštěvnost bohoslužeb, coby 

„nejsrovnatelnější ukazatel významu a vlivu“. Tento rok byla účast odhadnuta na 6 až 6,5 

tisíce návštěvníků. Nejnižší účast na bohoslužbách byla v roce 1973, kdy klesla pod 

4 tisíce, v roce 1976 byla odhadnuta na 4 až 4,5 tisíce lidí. Poprvé se lze ve zprávě OCT 

dočíst i údaj o počtu lidí, kteří přišli ke zpovědi. V roce 1971 to bylo 700 – 800 osob, 

o osm let později jen 400. Tyto údaje pochází z „vnitrocírkevních ukazatelů“ a můžeme 

se jen domnívat, zda byly poskytnuty hodnoty přesné, nebo jen nahlášeno nějaké číslo 

pro uspokojení tajemníka. 

Nižší účast byla i v roce 1972, zřejmě i díky jednání OCT, kdy se podařilo jednáním 

s ČSPO ve stejný den zajistit Okresní vyhodnocení soutěže „Plamen 72“ v nedalekém 

                                                 
186 SOA ZR, Složka z roku 1977, Přehled poutních míst v okrese Žďár nad Sázavou, 3, nezařazeno. 

187 Mons. Ludvík Horký (1913–2008), na kněze byl vysvěcen 5. 7. 1939, dne 1. 2. 1972 jmenován 

1. prelátem a děkanem kapituly. V letech 1972 až 1990 v období sedisvakance působil jako 

administrátor brněnské diecéze. Poté jmenován biskupským vikářem a papežem Janem Pavlem II. 

apoštolským protonotářem. HANUŠ 2005, 53.  

188 ZBRANEK 2007, 66. 
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Sněžném a současně přebory Jezdeckého klubu v Sázavě. Že se pořádání souběžných akcí 

nakonec podařilo organizovat a tyto pak měly vliv na návštěvnost poutí, potvrzují závěry 

prověrky poutního místa MK SPC, kdy při hodnocení i ostatních míst bylo konstatováno, 

že takováto opatření jsou z hlediska omezování a potlačování vlivu nejúčinnější. 

K narušováním těchto společensko-politických akcí ze strany poutníků nedocházelo. 

Proti čemu byli pracovníci na církevním oddělení bezmocní, byly poutní zájezdy. I když 

se počet zájezdových autobusů snižoval, „přece jen zvyšují lesk a zbožnost, i obětavost 

poutníků je povzbuzením“. Proti pouti se bojovalo i pomocí stánků s různým zbožím 

a atrakcemi, kdy se vylučovaly prodejní stánky s atraktivním zbožím, hračkami, textilem, 

dokonce i prodejem uzenin a dalšího zboží, které „na normálním trhu není“.189 Naopak 

bylo potřeba „povolit podniky lidové zábavy, proti nimž tak duchovní vystupují, za 

předpokladu, že provoz neomezí v době bohoslužeb, jak se v některých místech již stalo. 

Z období poutí je nutné vyloučit také výstavy domácích zvířat a další“.190 

V roce 1974 se stal farářem v zámecké farnosti P. Josef Krchňavý.191 V jedné zprávě192 

píše o průběhu poutí. V dokumentu je jen konstatována pěkná účast věřících na 

svatojánských poutích, krom několika málo výjimek, kdy bylo mimořádně nepříznivé 

počasí. Účastníci poutí byli jednak žďárští farníci z obou farností, jednak poutníci 

z různých částí Čech a Moravy, jež byli sváženi autobusy. P. Krchňavý zavedl o poutích 

celkem devět mší svatých, z toho většina jich probíhala v chrámu na Zelené hoře. Hlavní 

mše sloužili děkanové, nebo významnější kněží, například ThDr. Josef Bradáč,193 při 250. 

výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého 20. května 1979 byl hlavním celebrantem 

správce brněnské diecéze prelát Ludvík Horký, tentokráte se jeho účasti zřejmě 

nepodařilo zabránit.  

                                                 
189 V té době tyto komodity nebyly často běžně v obchodech dostupné, dnešní člověk, který tuto dobu 

nezažil, si asi těžko dokáže představit, že například za celý rok 1988 nebyl k dostání např. toaletní papír. 

190 SOA ZR, Složka z roku 1977, Přehled poutních míst v okrese Žďár nad Sázavou, 3–6, nezařazeno. 

191 R. D. Josef Krchňavý (1925–2012), na kněze byl vysvěcen 5. 7. 1949, od roku 1974 působil 25 let 

jako farář ve Žďáru nad Sázavou II, poté až do své smrti tam také vypomáhal. 

192 Zprávu o farnosti Žďár nad Sázavou II napsal 8. 10. 1987 příštím generacím zdejší farář Josef 

Krchňavý a byla vložena do makovice nově opravené samostatné věže v areálu Zámku, kopie tohoto 

dopisu je vložená ve farní kronice. 

193 Doc. ThDr. Josef Bradáč (1920–1986), kněz, teolog, profesor liturgiky a rektor arcibiskupského 

kněžského semináře na Teologické fakultě v Olomouci. Vysvěcen byl v roce 1945. HANUŠ 2005, 19. 
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Ani poutě osmdesátých let neunikly dohledu OCT. Ze zápisů je možné pozorovat 

některé rozdíly oproti minulým dekádám, největší pochopitelně oproti období padesátých 

let. Paradoxně, v padesátých letech byli tajemníky lidé, kteří měli k církvi vztah, který 

byl dán výchovou, prostředím, ve kterém vyrůstali. Byť stáli na straně státní moci proti 

církvi, přesto označovali kněze titulem, jako např. pan farář, pan administrátor, slovo Bůh 

psali s velkým „B“. Pečlivě poslouchali kázání a jimi psané zprávy byly uspořádanější 

a měly jistou stylistickou úroveň. Naproti tomu zprávy z let osmdesátých se nesou 

v duchu statistických údajů. Kolik lidí přišlo, kolik autobusů a odkud přijelo (včetně 

poznávacích značek), kolik minut trvalo kázání. Počet osob účastnících se bohoslužeb 

a zpovědí byl rozdělen do kategorií podle věku. Chybí ale koncepce zpráv, a tak se 

jednotlivé údaje za různé roky těžko dají porovnat. V roce 1984 je v hlášení pouze počet 

lidí za nedělní bohoslužby (800 – 900 lidí), v roce následujícím je odhad za dva dny (1000 

lidí). Od roku 1980 byly z nařízení MěNV194 zábavní podniky a prodejní stánky přesunuty 

od prostor vedle bývalého kláštera k zimnímu stadionu, kde bývají umístěny až doposud. 

Toto přeložení mělo podle zprávy OCT195 za následek snížení počtu návštěvníků 

bohoslužeb. Pouze u kostela prodávala opavská Charita devocionálie, o které byl zájem. 

To už si však v příštím roce 1985 MěNV pohlídal a podle nové vyhlášky o tržnici nedal 

k prodeji devocionálií mimo vyhrazené místo v okolí Zelené hory souhlas. Charita se tak 

poutě nezúčastnila. Další doporučené opatření, které mělo snížit počet poutníků, byl 

návrh na omezení, nebo přímo zákaz parkování v ulicích vedoucí k Zelené hoře, mělo být 

ponecháno pouze parkoviště u hlavní silnice před klášterem.  

O průběhu svatojánské pouti, která se konala v roce 1984 je drobná zmínka i ve farní 

kronice: „Pouť ke cti sv. Jana Nepomuckého slavena 20. května – jako každoročně 

s hojnou návštěvou poutních návštěvníků. Též tentokrát hlavní dvě mše svaté celebroval 

a kázal ThDr. Josef Bradáč z Velkého Meziříčí. Ve zpovídání vypomáhají pravidelně 

kněží z Moravce.“196 A jak tu samou situaci zhodnotil církevní tajemník: 

                                                 
194 Městský národní výbor, označení národních výborů, které vykonávaly v Československu v letech 

1945–1990 správu měst. Byly podřízené okresním národním výborům (ONV). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%BD_n%C3%A1rodn%C3%AD_v%C3%BDbor, 

vyhledáno 2. 2. 2017. 

195 SOA ZR, Složka let 1984–1987, Zprávy z kontrol a jednání realizovaných okresním církevním 

tajemníkem, 88, nezařazeno. 

196 Farní kronika Zámek. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_v%C3%BDbor_%281945%E2%80%931990%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/wiki/1990
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okresn%C3%AD_n%C3%A1rodn%C3%AD_v%C3%BDbor


 

48 

V neděli 20. května 1984 – bohoslužby na Zelené hoře v 6,00 hod., 9,00 hod. a v 10,30 hod., kromě 

správce farnosti duchovního Krchňavého sloužil bohoslužby Dr. Bradáč, duchovní na § 16 

z Velkého Meziříčí – člen PIT, který měl kázání trvajíce 13 minut k otázkám víry a nevybočilo 

z průměru. (…) Celá akce postrádala také bývalou okázalost – jen 2 ministranti. Jinak v průběhu 

bohoslužeb vždy jeden duchovní seděl ve zpovědnici – nebyl nijak zvlášť zájem. 197 

 

V zápisu OCT z roku 1985 krom již zmíněného počtu a věkových kategorií 

přítomných lidí na bohoslužbách nic podstatnějšího není. Za zmínku možná stojí, že 

úvodní mši měl 18. května tehdejší kooperátor a pozdější spirituál kněžského semináře 

v Praze Miloš Kabrda ze Starého Brna a 19. května sloužil bohoslužbu kooperátor 

z Velkého Meziříčí, karmelitán Vojtěch Kodet. Kvůli nepříznivému a deštivému počasí 

přišlo tento rok méně lidí.198 

Ze zápisů církevních tajemníků vyplývá, že míra ovlivňování svatojánských poutí 

státem byla omezená. Nedošlo nikdy k přímému zákazu, průběh slavení svátku však byl 

ovlivňován snahou o dosazení celebrantů a kazatelů, kteří byli slabšími řečníky, nebo byli 

nějakým způsobem svázáni se státní mocí. Ani to však nebylo zárukou „dobrého“ kázání. 

Až trochu úsměvně působí pokusy o rušení poutních slavností snahou o pořádání 

souběžných svazáckých akcí a spekulace, zda pouťové atrakce a prodejní stánky zvyšují, 

či snižují účast poutníků na bohoslužbách. 

  

                                                 
197 SOA ZR, Složka let 1984–1987, Zprávy z kontrol a jednání realizovaných okresním církevním 

tajemníkem, 88, nezařazeno. 

198 Farní kronika Zámek. 
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Závěr 

V předešlých kapitolách jsem se pokusil alespoň krátce přiblížit události spjaté 

s poutním kostelem na Zelené hoře. První poznatek, který mi systematický sběr informací 

přinesl, je ten, že rozsah vymezený požadavky na bakalářskou práci nedokáže pojmout 

vše, co se dá považovat za zajímavé, přínosné a nezbytné. Každá z kapitol by vydala na 

samostatnou práci. Na druhou stranu zase témata těchto kapitol přináší ucelenější přehled 

jak o stavbě samotné, tak i o lidech a událostech. Mnohdy nelehkým rozhodováním bylo, 

co z práce vypustit, nebo co v ní nechat. Témata, jež se na počátku jevila jako zajímavá, 

nakonec byla vzpomenuta pouze okrajově. Jako příklad může sloužit zapsání 

zelenohorského areálu na seznam světového dědictví UNESCO. To, co se na první pohled 

jeví jako důležitá událost, pro pravé poslání kostela moc velký význam nemá. Tím ale 

nechci popírat či znevažovat přínosy, které kostel coby památka UNESCO má, zejména 

při propagaci a vlivu na turistický ruch, ze kterého plynou prostředky tak potřebné 

k údržbě a opravě areálu. Nicméně, poutník stoupající po schodech na Zelenou horu, 

k modlitbě, či rozjímání, nějaký zápis nevnímá. Na rozdíl od místních organizací či firem, 

jež si siluetou kostela doplňují loga a reklamní materiály. Navíc některá kontroverzní 

rozhodnutí samotné organizace UNESCO umenšují její prestiž.199 

Zelenohorský kostel, často nazývaný perlou baroka, je dnes pořád hodně vzdálený 

lesku a kráse, kterou měl po svém dokončení. A nelze za to vinit pouze působení živlů 

a zubu času. Během historie stavby bylo lidským přičiněním zničeno, ztraceno, či 

přestěhováno mnoho původních částí původního mobiliáře, zničeny, či poškozeny byly 

i některé stavební prvky. Těžko dnes můžeme slyšet vyladěné zvuky zvonů v kaplích 

ambitu a vidět hru barev z různobarevně zasklených oken. Jestli působí na návštěvníka 

tento kostel svou koncepcí mysticky i dnes, jaké to muselo být v době opata Vejmluvy!  

Pro dnešního křesťana, katolíka, je dost těžko pochopitelný postoj biskupství na konci 

18. století nejen k této stavbě, ale i k duchovnímu životu se zelenohorským kostelem 

spjatým – zákaz sloužení mší a poutí. Jak málo času stačilo na to, aby z věhlasných poutí 

a „medotekoucí slávy“ barokních kázání nezbylo skoro nic. Naštěstí se vždy našel někdo, 

kdo dokázal dílo opata Vejmluvy a architekta Santiniho zachránit.  

V současné době jsou v kostele slouženy pravidelné bohoslužby, každého 16. dne 

v měsíci se zde slaví „Nikodémova noc“, kdy je kostel otevřen pro možnost rozjímání, 

                                                 
199 Např. rezoluce, ve které se pomíjí židovské vazby na Chrámovou horu a Zeď nářků v Jeruzalémě. 
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modlitby, přemýšlení, či duchovního rozhovoru s knězem či jáhnem. Pokračuje se 

i v tradicích svatojanských poutí, kterých se účastní mnoho lidí. (Jen je nemá kdo počítat.) 

Poutní homilie sice nejsou tak dlouhé a průvody a mše nejsou tak okázalé jako v dobách 

Vejmluvových, ale doba baroka pominula a troufám si říct, že mnoho lidí by při takovém 

kázání z kostela odešlo. Je škoda, že jako tenkrát nejsou pronesená kázání vydávána 

knižně (a přitom je to dnes tak snadné, zachytit a zapsat mluvené slovo). Můžeme však 

doufat, že se nevrátí doby, kdy kněžím někdo nařizoval, o čem mají kázat, a musíme si 

vážit i toho, že slova vyřčená v chrámu nebudou znamenat pro jejich autory ztrátu 

svobody, výslechy a nepříjemnosti, jak tomu bývalo v padesátých letech dvacátého 

století. 

V kostele a areálu pokračují i po navrácení památky církvi opravné a restaurátorské 

práce, které jsou stále zapotřebí, a pokud bychom se mohli poučit z dosavadní historie 

kostela, tak nikdy neskončí. Po 75 letech se v neděli 18. září 2016 znovu rozezněly na 

Zelené hoře nové zvony, v létě zde jako turističtí průvodci působí množství mladých lidí, 

ve farnosti jsou organizovány tematické přednášky k době baroka od renomovaných 

lektorů. Kostel sv. Jana Nepomuckého tak nadále působí na společenství lidí ze žďárské 

farnosti a nabídkou vhodných duchovních kulturních programů a koncertů společně se 

vzdělávacími programy pro školy se otevírá široké veřejnosti a přitahuje i ty, kteří by do 

kostela jinak nepřišli.
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