
 

Místa spojená s Tichou nocí v Horním Rakousku  
Po stopách skladatele Franze Xavera Grubera a prvních tisků textu písně 
 
V Horním Rakousku se nacházejí tři místa, která jsou silně spjata s písní 
Tichá noc, svatá noc. V Hochburg-Ach se narodil Franz Xaver Gruber. 
Prožil zde čas dětství a mládí. V Ried im Innkreis absolvoval svá učitelská 
studia a ve Štýru se objevil v roce 1830 první známý tisk písně „Stille 
Nacht! Heilige Nacht!“.  
 
Hochburg-Ach: Dětství Franze Xavera Grubera, školní léta a učitelství 
Franz Xaver Gruber se narodil 25. listopadu 1787 do selské rodiny tkalců 
v Unterweizburg 8 v malé vesnici Hochburg, jako pátý ze šesti dětí. 
V Hochburgu, pouze pár kilometrů od řeky Salzach a bavorského Burghausenu 
strávil období svého dětství a studií. Již v této době u něho jeho učitel Andreas 
Peterlechner a farář Simon Dobler rozeznali výjimečný hudební talent. Ve 
farním kostele měl 11letý Franz Xaver Gruber v roce 1798 poprvé možnost 
předvést své schopnosti i před svým otcem, který jeho lásce k hudbě dosud 
příliš nepřál. Učitel, který měl hrát v neděli v kostele na varhany, onemocněl a 
důležitý hudební doprovod ke mši byl ohrožen. Začal se proto hledat jeho 
zástupce. Volba padla na mladého Franze Xavera Grubera. Jeho otec o tom 
však nechtěl ani slyšet. Po počáteční nedůvěře ale nakonec synovi dovolil 
zhostit se úlohy varhaníka a na mši ho dokonce doprovodil. Když Franz Xaver 
začal hrát, nevycházeli všichni přítomní včetně jeho otce z úžasu. Chlapec 
ovládal varhany stejně dobře jako jeho učitel. Vystoupení nakonec přesvědčilo 
i Gruberova otce, který tak upustil od svého negativního postoje k hudbě. To 
byla v životě Franze Xavera klíčová událost. Dostal jako svůj první hudební 
nástroj spinet, který dokonce sám jeho otec dopravil z Burghausenu do 
Hochburgu. Mladému „Franzlovi“ bylo dovoleno cvičit a hrát večer nebo ve 
volném čase. Jeho rodný dům, Steinpointsölde se nezachoval. Dům postavený 
na jeho místě ale nese pamětní desku. Gruber se na naléhání otce vyučil 
tkalcem, ve svých 18 letech ovšem mohl s jeho svolením začít studovat 
učitelství v Riedu. Kvůli nutné praxi se na jeden rok přestěhoval zpět do 
Hochburgu a pracoval v místní škole jako pomocník u svého někdejšího učitele.  
 
Prožít zde „Tichou noc, svatou noc:  
- V domě Franze Xavera Grubera („Grubahäusl“) je zřízeno muzeum, kde si 
mohou návštěvníci udělat obrázek o bydlení sedláků, o jejich každodenním 
životě a práci okolo roku 1800. Kopie více než 200 let starého domu ze dřeva 
je v identickém stylu a s podobným vybavením, jako Gruberův rodný dům. 
Předměty a zařízení v domě mají připomínat rodinu Gruberových. 
Nejcennějším exponátem je zde originální tkalcovský stav, na kterém se Gruber 
sám učil tkalcovskému řemeslu. Správce Hanz Schwarzmayr a jeho tým po 
předchozí domluvě nabízejí i komentované prohlídky. 
- Mírová cesta Franze-Xavera- Grubera je překrásná okružní trasa, kterou je 
možné absolvovat přibližně za hodinu. Podél cesty si mohou lidé prohlédnout 
sochy od tyrolského umělce Huberta J. Flörla. Hlavní myšlenkou jeho díla je 
mírové poselství nesené na andělských křídlech do jednotlivých kontinentů. Ke 
každé části země je tu jeden citát o míru.  



 

- Vždy třetí adventní víkend je uváděna v Hochburgu historická hra: „Po 
stopách Tiché noci“ místního ochotnického souboru. Diváci jsou přeneseni 
díky podmanivé atmosféře na napínavou cestu kolem světa za písní Tichá noc. 
 
Ried im Innkreis: učitelská studia Franze Xavera Grubera 
Franz Xaver Gruber složil v roce 1806 v Ried im Innkreis závěrečné učitelské 
zkoušky. Do roku 1779 byl Ried, stejně jako celý Innviertel, bavorský a teprve 
v důsledku válek o bavorské dědictví připadl Rakousku. V dobách Napoleona 
se několikrát měnil z bavorského na rakouské území a naopak. Stejně jako 
okolnosti vzniku Tiché noci, je osudová také cesta oberndorfského betlému, 
před kterým Gruber a Mohr poprvé zazpívali svou píseň.  
 
Prožít zde „Tichou noc, svatou noc“:  
- V Muzeu Innviertler Volkskundehaus je k vidění originální „betlém 
Tiché noci“, před kterým Gruber a Mohr poprvé zazpívali svou píseň. Po 
zbourání kostela Sv. Mikuláše v Oberndorfu mezi lety 1906 a 1913 betlém 
získaly oberndorfské jeptišky. V období finanční krize byl prodán obchodníkovi, 
který jej pak v roce 1933 znovu prodal faráři Johannu Veichtlbauerovi ze Sv. 
Pantaleonu. S jeho sbírkou se důležitý betlém darem opět vrací do Riedu. 
Oklikou se tak dostal do muzea Innviertler Volkskundehaus v Riedu a dnes patří 
k vrcholům expozice. Jesličky určené k vystavení v kostele byly vytvořeny podle 
benátského vzoru okolo roku 1800. Zahrnuje typické postavy pro innsko-
salzašskou oblast. Ruce a nohy mají figurky vyřezané ze dřeva, hlavy jsou 
zhotoveny z vosku. Pastýři mají na sobě kroje jako tehdejší sedláci a loďaři.  
 
Štýr: Tam, kde byla píseň poprvé vytištěna, namnožena a prodávána 
V červnu 2016 se objevila v jednom vídeňském antikvariátu dosud neznámá 
brožura s názvem: „Čtyři hezké nové vánoční písně“. Na titulní straně je 
uvedena na čtvrtém místě píseň „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ a „Steyr, vytištěno 
u Josepha Greise“. Tím bylo dokázáno, že sešit pochází od sazeče Josepha 
Greise, který provozoval obchod s knihami na adrese Grünmarkt 7 ve Štýru. 
Brožuru vydal Joseph Greis v období mezi lety 1827 a 1832, přesné datum je 
neznámé. Protože Greis nebyl jen tiskař, ale také obchodník s knihami, bylo u 
něho možné sbírku písní koupit. Tištěný text písně obsahuje všech šest slok, i 
když s několika nesrovnalostmi. Joseph Greis měl k dispozici pravděpodobně 
špatně čitelnou předlohu nebo nastala chyba při tisku. Jak k písni přišel, není 
známo. Je tím ale doloženo, že píseň byla poprvé vytištěna, rozmnožena a 
prodávána ve Štýru. Pravděpodobně se jedná o nejstarší tištěnou verzi známé 
vánoční písně.  
 
Prožít zde „Tichou noc, svatou noc“:  
- V 1. rakouském muzeu Vánoc ve Štýru bude od listopadu 2018 
k vidění replika prvního tisku textu písně. Prohlídky vánočního muzea jsou 
možné po celý rok po předchozí domluvě v turistickém spolku ve Štýru.  
 
Výjimečný tip k jubileu Tiché noci 2018 
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 prvního 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. 
 


