
 

Nejznámější koleda na světě slaví výročí:  
200 let „Tiché noci, svaté noci“  
V období adventu 2017 začnou oslavy velkého jubilea 

 
Joseph Mohr a Franz Xaver Gruber zazpívali poprvé píseň „Stille Nacht! 
Heilige Nacht!“ poprvé v Oberndorfu u Salcburku 24. prosince 1818. Text 
vytvořil mladý pomocný kněz ze Salcburku, Mohr. Melodii složil učitel a 
varhaník Gruber, pocházející z Horního Rakouska. O dvě stě let později zpívá 
jejich píseň po celém světě okolo dvou miliard lidí ve 300 jazycích a dialektech. 
„Stille Nacht! Heilige Nacht“ je zapsána na seznam světového dědictví 
UNESCO. Představuje světovou píseň míru, mezinárodní kulturní bohatství a 
hudební perlu. Na 13 různých místech v Rakousku spojených se světoznámou 
koledou se nyní bude slavit velké jubileum. V Salcbursku, Tyrolsku i v Horním 
Rakousku se chystá otevření několika nových muzeí. V Salcburku a Linci 
proběhnou speciální výstavy, v plánu jsou i divadelní představení, muzikál a 
mnoho dalších akcí. Hosté z celého světa si mohou zpestřit dovolenou a vydat 
se po stopách „Tiché noci, svaté noci“.  
 
V listopadu 2017 byly spuštěny nové webové stránky věnované výročí koledy Tichá 
noc, svatá noc: www.stillenacht.com.  Oficiálně tak byly zahájeny oslavy jubilea 
nejznámější vánoční písně na světě. 13 míst spojených s Tichou nocí se nachází ve 
spolkových zemích Salcbursko, Tyrolsko a Horní Rakousko. Oslavy jsou jejich 
společným projektem, kterého se mohou zúčastnit návštěvníci z celého světa. Jen 
málo lidí ví, že koleda pochází ze Salcburska, že se Franz Xaver Gruber narodil a 
vyrostl v Horním Rakousku a že rozšíření písně následovalo přes Tyrolsko. Ještě 
dnes koluje okolo skladby mnoho legend. Jako například, že ji složil Michael Haydn, 
nebo že se jedná o americkou lidovou píseň.  
 
Vznik a rozšíření písně 
Mladý pomocný kněz ze Salcburku, Joseph Mohr napsal působivou báseň o šesti 
slokách již v roce 1816 v obci Mariapfarr v Salcburském Lungau. O dva roky později 
potkal na svém novém působišti v Oberndorfu u Salcburku učitele Franze Xavera 
Grubera a poskytl mu báseň s prosbou o její zhudebnění. Oba autoři pak představili 
píseň ve společném podání v kostele Sv. Mikuláše v Oberndorfu. Jen o několik let 
později přivezl zillertalský stavitel varhan, Carl Mauracher píseň ze Salcburska do 
Tyrolska. Tady v roce 1830 začali být populární takzvaní „Tyrolští národní pěvci“. 
Hudebně nadaná rodina sedláků si přivydělávala v zimě prodejem zboží na trzích 
po celé Evropě. Aby přilákali zákazníky, často zpívali lidové písně ze své domoviny. 
Píseň proslavili po celém světě především sourozenci Strasserovi a pěvci Rainerovi. 
Dostala se tak do různých koutů Evropy, Ameriky i Ruska. O další šíření skladby se 
pak zasloužili misionáři na svých cestách.  
Se salcburskými pěveckými sbory se píseň okolo poloviny 19. století zřejmě dostala 
i do Čech a na Moravu. 
 
„Tichá noc, svatá noc“ se stala poselstvím míru, které se začalo šířit po celém světě. 
Sotva dnes najdete někoho, kdo tuto dojemnou píseň nezná.  
 

  



 

Užít si píseň všemi smysly na 13 místech spojených s Tichou nocí 
Na mnoha ze 13 míst spojených s Tichou nocí již jsou delší dobu věnovány této 
koledě a jejím tvůrcům muzea, výstavy nebo pamětní desky. U příležitosti velkého 
jubilea ale bude vše mnohem intenzivnější. Návštěvníci se budou moci seznámit 
s bližšími okolnostmi vzniku písně a užít si autentickou atmosféru na jedinečných 
místech. Cesta po stopách „Tiché noci, svaté noci“ nabídne poutavé náhledy do 
historických souvislostí, do historie umění, hudby a dějin církve, architektury a 
typických regionálních zvláštností. Podmanivý zážitek, pro všechny, kteří tuto píseň 
znají a milují ji, je zaručen!  
 
7 míst spojených s Tichou nocí ve zkratce:  
Město Salcburk: místo narození Josepha Mohra, autora textu/ prohlídky města 
s průvodcem tematicky zaměřené na píseň Tichá noc  
Arnsdorf: bydliště autora melodie, Franze Xavera Grubera/ Muzeum Tiché noci, 
poutní kostel 
Oberndorf: místo prvního uvedení písně/ Muzeum Tiché noci, vzpomínková kaplička  
Hallein: poslední bydliště a místo odpočinku F. X. Grubera/ Muzeum Tiché noci (v 
současnosti z důvodu rekonstrukce zavřeno), zpívání u Gruberova hrobu 
Mariapfarr: první působiště faráře J. Mohra/ Muzeum Tiché noci/ poutní kostel 
Hintersee: první samostatná farnost J. Mohra/ Muzeum Tiché noci, kaplička, 
tematická trasa 
Wagrain: poslední bydliště a místo odpočinku J. Mohra/ nové Muzeum Tiché noci, 
tematická trasa 
 
3 místa spojená s Tichou nocí v Horním Rakousku  
Hochburg-Ach: místo narození F. X. Grubera/ Muzeum, Mírová stezka Franze 
Xavera Grubera, třetí adventní víkend divadelní představení, historická hra 
Ried im Innkreis: místo studií F. X. Grubera/ originální betlém z doby Grubera a 
Mohra, vystavený v muzeu Innviertler Volkskundehaus 
Steyr: nejstarší výtisk textu písně/ replika tisku v muzeu Vánoc (od 2018) 
 
3 místa spojená s Tichou nocí v Tyrolsku:  
Fügen: domov Carla Maurachera a rodiny Rainerových/ národopisné muzeum, 
pamětní desky 
Hippach: bydliště sourozenců Strasserových/ národopisné muzeum v domě 
Strasser-Häusl 
Region Achensee: domov národního pěvce Ludwiga Rainera/ expozice, kaple, 
hrobka 
 
Perly jubilejního roku 2018 

- Na celkem sedmi místech spojených s Tichou nocí, mimo jiné také v Salcburském 
muzeu, bude od 29. září 2018 do 2. února 2019 připravená velká zemská výstava. 
Muzea v Salcburku, Arnsdorfu, Oberndorfu, Halleinu, Wagrainu a Mariapfarru 
představí rozmanité podoby písně a osobnosti jejich tvůrců. V Hintersee je 
věnována jedna nová tematická trasa. Výstavy se budou konat také za hranicemi 
spolkové země Salcbursko, v Hochburg-Ach (Horní Rakousko) a ve Fügenu 
(Tyrolsko).  

- Nová divadelní hra/ muzikál s předběžným názvem „Silent Night Story“ bude mít 
premiéru 24. listopadu 2018 v úchvatných prostorách Skalní jízdárny v Salcburku. 
Špičkový produkční tým z USA přenese do Rakouska atmosféru jako na Broadwayi. 



 

Autorem hudby je uznávaný filmový skladatel a nositel cen Emmy, John Debney 
(Doba ledová/ Sin City/ Umučení Krista/ Kniha džunglí). Scénář vytvořila Hannah 
Friedman, a režie se zhostil Andreas Gergen, který se úspěšně podílel na 
legendárních snímcích jako je „The Sound of Music“ nebo „Monty Pyton’s 
Spamalot“. 

- U příležitosti 200letého jubilea koledy „Tichá noc, svatá noc“ a 135letého výročí 
vzniku hornorakouské vánoční písně „Es wird scho glei dumper“ („Již brzy bude 
tma“) pořádá od 1. prosince 2018 do 2. února 2019 zámecké muzeum v Linci 
speciální výstavu věnovanou oběma mezinárodně oblíbeným skladbám. Kromě 
toho zde budou představeny také známé, i méně povědomé pastýřské a vánoční 
písně  z oblasti Horního Rakouska. 

Cestování za koledou 
Salcbursko, Horní Rakousko a Tyrolsko jsou pro milovníky adventu a zimy 
opravdovým rájem. Návštěvu romantických vánočních trhů, které své brány otevírají 
většinou již na konci listopadu, je možné skvěle spojit s akcemi u příležitosti jubilea 
Tiché noci. V Alpách se samozřejmě nabízí i mnoho dalších aktivit, jako je například 
lyžování, turistika nebo návštěva termálních lázní. Tipy na výlety s návrhy okruhů 
na místech spojených s Tichou nocí, balíčky dovolených a mnoho dalších informací 
najdete na webových stránkách www.stillenacht.com  

 
 


