
 

Místa spojená s Tichou nocí v Salcbursku 
Vznik písně a životní milníky tvůrců koledy 

 
Je skoro zázrak, jak se prostá básnička s jednoduchou melodií spojily 
v jednu píseň, která se rozšířila po celém světě a našla si cestu k srdcím 
milionů lidí. Kněz Joseph Mohr a učitel Franz Xaver Gruber se seznámili 
v Salcbursku. Společně vytvořili koledu „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ a 
poprvé ji společně zazpívali o Vánocích roku 1818 v Oberndorfu. 
V Salcbursku se také nachází dalších šest míst spojených s Tichou nocí. 
Jedná se o důležité milníky obou mužů, kteří se sice znali jen krátce, ale 
zůstali přáteli po celý život. A společně dokázali ovlivnit Vánoce nás 
všech.  
 
Město Salcburk: dětství Josepha Mohra a čas jeho studií 
Joseph Mohr se narodil 11. prosince 1792 jako nemanželské dítě pletařky a 
mušketýra z gardy knížecích arcibiskupů. Poprvé spatřil světlo světa v uličce 
Steingasse 31 v Salcburku, kde také prožil své dětství a školní léta. Pokřtěn byl, 
stejně jako W. A. Mozart, v Salcburském dómu. V průběhu svých studií na 
akademickém gymnáziu, dnešní salcburské univerzitě s Velkou aulou pomáhal 
rodině k drobnému přivýdělku jako zpěvák a houslista. Vystupoval na 
koncertech lycea a benediktýnského kláštera Sv. Petra na úpatí Mnišské hory 
(Mönchsberg). Kněžský seminář navštěvoval na náměstí Makartplatz, kde již 
jako třiadvacetiletý složil závěrečné zkoušky. Roku 1819 se dokonce jako mladý 
kněz zhostil postního kázání v Salcburském dómu, což bylo bráno jako velká 
čest.  
 
Prožít „Tichou noc, svatou noc“ v Salcburku: 
- Na celkem devíti místech spojených s Tichou nocí a v muzeích 
věnovaných této písni, mimo jiné i v Salcburském muzeu, bude od 29. září do 
2. února 2019 k vidění velká Zemská výstava. Muzea v Salcburku, Arnsdorfu, 
Oberndorfu, Halleinu, Wagrainu a v Mariapfarr představí rozmanité podoby 
písně a seznámí návštěvníky s tvůrci vánoční koledy. Hintersee připravilo 
novou tematickou trasu zasvěcenou Tiché noci. Výstavy a nejrůznější akce se 
budou konat i za hranicemi spolkové země Salcbursko, v Hochburg-Ach (Horní 
Rakousko) nebo ve Fügenu (Tyrolsko).  
- Nová divadelní hra s předběžným názvem „Meine Stille Nacht“ (Moje 
Tichá noc) bude poprvé uvedena 24. listopadu 2018 ve Skalní jízdárně 
v Salcburku. Autorem hudby je americký filmový skladatel a nositel ocenění 
Emmy, John Debney („Doba ledová“, „Sin City“, „Kniha džunglí“). Scénář 
vytvořila režisérka a hudebnice Hannah Friedman. Režie se ujal Andreas 
Gergen, který se podílel také na úspěšném a známém muzikálu „Za zvuků 
hudby“ („The Sound of Music“).  
- V Salcburském dómu, kam je vstup zdarma, si můžete prohlédnout 
například historickou křtitelnici. Zdejší varhany postavil mistr svého řemesla, 
Carl Mauracher z Zillertalu. Ten také významně přispěl k rozšíření písně „Tichá 
noc, svatá noc“, kterou si z cest za opravami varhan přivezl do své domoviny 
ve Fügenu.  
- Prohlídky města: návštěvníci se mohou nyní v Salcburku vydat po 
stopách písně „Tichá noc, svatá noc“ na nejzajímavější místa spojená s koledou 



 

a jejími autory (rodný dům J. Mohra, kněžský seminář, klášter Sv. Petra, atd.), 
a to i v doprovodu průvodce.  
- Známá salcburská zvonkohra zahraje 24. prosince v 7.00, 11.00 a 
v 18.00 melodii „Tichá noc, svatá noc.“ 
Arnsdorf: První působiště učitele Franze Xavera Grubera  
Malá obec Arnsdorf nedaleko Oberndorfu byla po staletí známá i za hranicemi 
země jako důležité poutní místo. Do kostela „Maria im Mösl“ dokonce mířili 
poutníci i z dalekého Říma. V Arnsdorfu žil a působil Franz Xaver Gruber jako 
učitel, varhaník a pomocník kněze mezi lety 1807 – 1829. Při nástupu na své 
první místo se oženil, jak bylo zvykem, s vdovou po svém předchůdci, Elisabeth 
Fischinger a po její smrti v roce 1826 s Marií Breitfuß. Z Arnsdorfu se pravidelně 
přesouval od roku 1816 také do Oberndorfu, kde dodatečně převzal místo 
varhaníka, aby si přilepšil ke svému skromnému živobytí. V Arnsdorfu vznikla i 
melodie „Tiché noci, svaté noci“. 
 
Prožít zde „Tichou noc, svatou noc“:  
- V nejstarší dodnes fungující školní budově v Rakousku je od roku 1957 
zřízeno muzeum Tiché noci, Stille-Nacht-Museum. Po rekonstrukci a novém 
uspořádání sbírek bylo muzeum roku 2013 vyznamenáno jako jedno 
z nejlepších v Rakousku. Jedná se o místo k setkávání a k zamyšlení nad tím, 
jak lidé v Gruberových dobách žili prostým způsobem. Pro představu o 
každodenním životě Grubera je zde k vidění například tradiční černá kuchyně, 
kde trávila celá rodina většinu času nebo historické školní třídy se starými 
lavicemi a vybavením. 
- Kromě „Gruberovy školy“ se zde nachází i významný poutní chrám 
„Maria im Mösl“ s originálními varhany, na které hrál sám Gruber od roku 1807 
do roku 1829. V překrásném a bohatě vyzdobeném pozdně gotickém kostele 
se mimo to nachází i nádherný velký oltář. Nese motiv Madony s Jezulátkem a 
jedná se pravděpodobně o dílo významného stavitele, malíře a tvůrce oltářů, 
Michaela Pachera. 
- Světoznámou melodii Tiché noci je možné slyšet ze zdejšího kostela 
jako zvonkohru. 
- Arnsdorf a Oberndorf spojuje tematická stezka věnovaná Gruberovi a 
Mohrovi, „Gruber-Mohr-Gedenkweg“. Cyklotrasa „Stille-Nacht-Route“ je 
pětadvacetikilometrový okruh, který prochází oběma místy. 
- V roce 2018 uvede v poutním kostele v Arnsdorfu salcburská 
filharmonie pod vedením dirigentky MMag. Elisabeth Fuchs dvoudílné Vánoční 
oratorium (kantáty 1-3 v termínech 30.11. a 1.12./ kantáty 4-6 v termínech 14. 
a 15.12.). Orchestr dále doplní sólisté ze Sboru Michaela Haydna a ze školního 
sboru střední hudební školy.  
Mariapfarr: Joseph Mohr vytvořil text písně původně jako báseň 
Třiadvacetiletý Joseph Mohr na podzim 1815 nastoupil na své samostatné 
místo kněze v obci Mariapfarr v regionu Salcburský Lungau po svém 
předchozím působení v Salcburku. Jako pomocný kněz se sem vlastně vrátil za 
svými kořeny. Mohrovi předci z otcovy strany žili v Lungau již od 17. století. 
V roce 1995 se prokázalo na základě jediného nalezeného rukopisu textu „Stille 
Nacht!“ od Josepha Mohra, že jej stvořil v roce 1816 při svém pobytu 
v Mariapfarru.  
 
 



 

Prožít zde „Tichou noc, svatou noc“:  
- Muzeum Tiché noci Stille-Nacht-Museum v Mariapfarru má k dispozici 
přesnou dokumentaci o životě Mohra a jeho předků. K největším zajímavostem 
v muzeu patří stříbrný mariapfarrský oltářík z roku 1443. Ve zrekonstruované 
„Mohrově světnici“ je umístěný velký vánoční betlém. Ten se skládá ze 
stovky postav a pochází z roku 1750. Využíval se tedy již za časů Mohra.  
- Farní kostel „Unsere Liebe Frau“ je významným duchovním i 
historickým místem již od dob salcburského knížecího arcibiskupství. Oltářní 
obraz „Klanění tří králů“ s chlapečkem s kudrnatými vlasy, měl Mohra inspirovat 
v některých slokách jeho básně Tichá noc. Kostel a oltář byly v srpnu 2016 po 
dvouleté rekonstrukci a restaurátorských pracích znovu vysvěceny, stejně jako 
nová kašna věnovaná Tiché noci na opraveném náměstí Joseph-Mohr-Platz.  
Oberndorf: Tam, kde píseň poprvé zazněla  
Oberndorf leží 20 kilometrů severně od města Salcburku. Je známý po celém 
světě jako místo neodmyslitelně spjaté s Tichou nocí. Joseph Mohr působil jako 
pomocný kněz v této loďařské obci mezi lety 1817 a 1819. O dva roky dříve zde 
došlo k oddělení významného Laufenu, který připadl Bavorsku. Učitel 
z Arnsdorfu, Franz Xaver Gruber si přivydělával v Oberndorfu jako varhaník. Ze 
setkání obou mužů se zrodilo přátelství a píseň „Tichá noc, svatá noc“. 
Pomocný farář Mohr předal odpoledne 24. prosince 1818 kantorovi Gruberovi 
svou báseň s prosbou o její zhudebnění. Ještě toho dne večer svou píseň oba 
dvouhlasně zazpívali s Mohrovým doprovodem na kytaru na půlnoční mši.  
 
Prožít zde „Tichou noc, svatou noc“:  
- V Oberndorfu se na místě původního kostela Sv. Mikuláše, který byl 
zničen v důsledku povodně a musel být stržen, nachází kaplička Tiché noci, 
Stille-Nacht-Kapelle. Každoročně se zde před kapličkou již od roku 1953 koná 
vždy na Štědrý večer od 17 hodin vzpomínkové setkání. Tuto akci navštěvuje 
spousta lidí z nejrůznějších zemí. Mohou si tak poslechnout a zazpívat 
společně známou píseň Tichá noc, svatá noc.  
- Na staré faře vedle kapličky Stille-Nacht-Kapelle najdete nové muzeum 
věnované Tiché noci, Stille-Nacht-Museum Oberndorf. Návštěvníci se zde 
mohou ve dvou patrech blíže seznámit s historií písně Tichá noc. Období jejího 
vzniku, rozšíření koledy ve světě a okolnosti, které k tomu vedly, to jsou 
hlavními body expozice. K prozkoumávání lákají jedinečné exponáty a 
interaktivní zastávky. Dvůr muzea je zasvěcen filosofovi pocházejícímu 
z Oberndorfu a nositeli alternativní Nobelovy ceny Leopoldu Kohrovi.  
- Jako magnet působí na návštěvníky také speciální vánoční pošta, Stille-
Nacht-Sonderpostamt. Každý rok odsud putuje do celého světa okolo 30000 
dopisů, opatřených jedinečným vánočním razítkem a známkou.   
- Hry o minulosti písně, Stille-Nacht-Historienspiele, se konají vždy 
první dva adventní víkendy v Oberndorfu a Laufenu. Po historickém úvodu před 
kapličkou Stille-Nacht-Kapelle v Oberndorfu se jde přes most nad řekou 
Salzach do bavorského Laufenu, kde je uvedena historická hra v podání 
souboru místního loďařského divadla.  
- V průběhu celého roku je možné podniknout v Oberndorfu výlety 
s tématem Tiché noci. Vedou například ke kapličce, do muzea nebo se jedná 
o okruhy po jednotlivých místech i po celém regionu.   
Hintersee: první vlastní farnost Josepha Mohra na téměř devět let 



 

Před tím než Joseph Mohr přišel v roce 1828 do Hintersee, staral se již rok jako 
takzvaný provisor o vesničku s 272 katolíky. Po několika letech putování za 
službou opustil Mohr Oberndorf v roce 1819. V Hintersee byl jediným 
uchazečem o místo duchovního. Malá obec byla sice chudá, ale pro Mohra to 
byla konečně první samostatná farnost, na které zůstal až do února 1837. 
Kromě bohoslužeb působil ve zdejší škole tři dny v týdnu jako učitel 
náboženství. O děti a jejich vzdělání měl Mohr velký zájem. Říká se, že jednou 
koupil maso od pytláka, což bylo velmi přísně trestáno, a věnoval ho chudé 
rodině s mnoha dětmi. Mohrův pobyt v Hintersee se ovšem neobešel bez 
konfliktů a výměn názorů s vrchností.  
 
Užít si zde „Tichou noc, svatou noc“:  
- Ve farním kostele v Hintersee je věnovaná Mohrovi a jeho práci pro 
obec pamětní deska s portrétem. Před kostelem najdete jeho bustu.  
- Původní Mohrův dům vedle staré fary slouží jako kulturní centrum a 
Muzeum se stálou expozicí o Mohrovi.  
- V roce 2016 byla nově postavena a vysvěcena vzpomínková kaple 
Josepha Mohra. Jde o místo k zastavení a rozjímání. Vnitřní prostory kaple 
vyzdobil umělec z Hintersee Bernd Horak.  
- V Hintersee se buduje také tematická stezka Josepha Mohra, která vede 
k nové kapli. 
Wagrain: poslední místo Mohrova působení a odpočinku 
Z Hintersee přesídlil Joseph Mohr v roce 1837 do Wagrainu, kde žil až do své 
smrti v roce 1848. Do paměti lidí se zapsal jako duchovní s hlubokým sociálním 
cítěním. Ti nejmenší, nejchudší a nejubožejší mu byli vždy nejbližší. Již po dvou 
letech svého pobytu ve Wagrainu se stal hlavním iniciátorem stavby obecné 
školy, které obětoval téměř vše, co měl. Dále pro obec zakoupil hasičské 
vybavení a zasadil se o péči o chudé a staré lidi. Jeho působení zanechalo ve 
Wagrainu významnou a dlouhodobou stopu. Mohr byl přitom oblíben také jako 
přátelský, společenský a muzikální farář. Udržoval chrámový sbor a věnoval se 
skládání hudby. Joseph Mohr zemřel 4. prosince ve věku pouhých 56 let na 
plicní onemocnění.  
 
Prožít zde „Tichou noc, svatou noc“:  
- Ve Wagrainu připomínají sociálně angažovaného Josepha Mohra 
dobové varhany ve farním kostele. V boční lodi kostela je Mohrovi jako autorovi 
písně věnovaná pamětní deska.  
- Kulturní toulky Wagrainem a okolím lákají k téměř dvouhodinové 
procházce po stopách Mohra a písně Tichá noc. Na trase je možné navštívit 
farní kostel, faru, kde žil Mohr a hřbitov, místo jeho posledního odpočinku.  
- Nově zrekonstruovaný zámeček Pflegerschlössl ve Wagrainu sloužil 
jako někdejší správní budova knížecích arcibiskupů. Od prosince 2017 zde sídlí 
nové muzeum Tiché noci. Výstavní prostory jsou věnované životu a působení 
Josepha Mohra ve Wagrainu, vzniku písně, jejímu mezinárodnímu rozšíření a 
mimořádnému kouzlu koledy.  
- Každoroční „Stille Nacht Advent Wagrain“ spojuje mírové poselství 
Vánoc s tradicemi a zvyky z celého světa. Při „Adventu kultur“ se na různých 
výstavách prezentují hosté z mnoha zemí. Dále se zde konají adventní 
koncerty. Na Ježíškově poště v budově Waggerl-Haus je možné roztomile 
ozdobit vánoční dopisy a pohledy. Pro návštěvníky půlnoční mše ve farním 



 

kostele, a nejen pro ně, je 24. prosince připraveno od 22.15 a od 23. hodin 
romantické vystoupení trubačů. 
 
Hallein: Poslední bydliště Franze Xavera Grubera 
Po svém přeložení z Arnsdorfu do Berndorfu v roce 1929 přesídlil Franz Xaver 
Gruber se svou rodinou roku 1835 do Halleinu. Konečně se mohl zcela naplno 
věnovat své vášni – hudbě. Gruber zastával v Halleinu až do své smrti v roce 
1863 místo chrámového sbormistra a varhaníka v městském farním kostele, 
kde také skládal. Vzniklo tu mnoho duchovních hudebních děl i kompozic, které 
si mohli měšťané zahrát i doma. Po smrti své druhé ženy se Gruber oženil 
v roce 1842 s Katharinou Rieser z Böcksteinu. Jeho nejstarší syn Franz Xaver 
(*1826) založil v roce 1849 „Halleinský hudební špalíček“, jehož byl sám členem 
a soubor dodnes funguje. V Halleinu sepsal Gruber 30. prosince 1854 také 
„Autentische Veranlassung“. Ve spisu vyjasnil okolnosti vzniku písně Tichá noc, 
svatá noc a její autorství. Franz Xaver Gruber zemřel v 76 letech jako uznávaný 
a relativně majetný muž v Halleinu.  
 
Prožít zde „Tichou noc, svatou noc“:  
- Někdejší dům Franze Xavera Grubera na náměstí přímo naproti 
halleinskému městskému farnímu kostelu obývá nyní muzeum Tiché noci, 
které bude nově zpřístupněno 29. září 2018 (v současnosti je muzeum z důvodu 
přestavby uzavřeno). K vidění v něm bude kompletní dokumentace k vánoční 
koledě, kytara Josepha Mohra, vybavení Gruberova tehdejšího domu nebo 
rukopisy, mezi nimiž nebude chybět ani „Autentische Veranlassung.“ Archiv 
obsahuje také tři hudební inventáře skladeb, které Gruber vytvořil v Halleinu.  
- Přímo před muzeem se nachází Gruberovo poslední místo odpočinku. 
Zde pořádá každý rok 24. prosince od 17 hodin „Halleinský špalíček“ akci pod 
názvem „Zpívání u Gruberova hrobu“. Setkávají se zde pravidelně 
návštěvníci z celého světa.  
- Nové varhany pojmenované podle Tiché noci zazní v městském farním 
kostele poprvé 25. listopadu 2018.  
 
 
 


