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VĚC: Přemyslovský kříž  - vyjádření statutárního zástupce farnosti. 
 
 
 

V kontextu doposud proběhnuvšího „šumu“ kolem této památky, naposledy prezentací tématu na 
zastupitelstvu města Jihlavy v listopadu 2017 mohu jen konstatovat, že mne forma zvolená jedním z 
navrhovatelů (za KDU-ČSL), a to díky téměř desetiletému působení v pozici zdejšího faráře a tedy 
snad již i díky určité znalosti místních reálií, sice mrzí, ale nepřekvapuje. O mnohém vypovídající je i 
poněkud podivuhodný způsob dosavadní (ne)komunikace. 
 

K podstatě věci: 
 

Jsem především velmi rád, že se po opětovném návratu premonstrátů po roce 1990 do jihlavské 
farnosti u sv. Jakuba, pod jejichž patronací tato farnost od svého vzniku v 13. století až doposud je, a 
to hned jak to bylo možné, začalo a úspěšně završilo restaurování tzv. Přemyslovského kříže, 
památky do té doby u místních spíše zapomenuté a nevhodně umístěné v prosklené skříni jedné 
z bočních kaplí kostela sv. Ignáce. Restaurování a související práce (tehdy v době jednoho z mých 
předchůdců) proběhly na náklady Královské kanonie premonstrátů na Strahově, díky nimž se 
jihlavská farnost na nich nemusela jakkoliv finančně podílet. Neutěšený stav, v jakém se památka 
v Jihlavě nacházela v době před rokem 1990, snad není nutné blíže komentovat - popis lze dohledat 
ve vyjádřeních předcházejících vlastnímu restaurování památky. 
 

Je vhodné opět připomenout skutečnost, že uvedená památka je ve vlastnictví církve, není ve 
vlastnictví jiného subjektu, a tudíž se v právním smyslu jedná o interní záležitost vlastníka. Vlastník 
se o tento cenný náboženský předmět a památku stará – a to zcela prokazatelně s péčí dobrého 
hospodáře. 
 

Uvedená památka je církevním předmětem a především předmětem náboženského kultu, jako 
taková je umístěna v unikátním církevním prostoru jednoho z nejstarších klášterů v naší zemi a na 
místě jí odpovídajícímu významu, v podmínkách odpovídajících její hodnotě a zabezpečujících její 
uchování pro budoucí generace a zároveň umožňující vysokou kvalitu prezentace. Vzhledem ke své 
hodnotě a až po jejím restaurování Královskou kanonií premonstrátů na Strahově byla v roce 2010 
prohlášena národní kulturní památkou. 
 

Zmíněnou vysokou kvalitou prezentace je myšlena prezentace jak vlastní památky, tak skrze ni i 
prezentace Jihlavy, která navíc z hlediska lokace a mezinárodního charakteru premonstrátského 
řádu zcela přesahuje jihlavský region. Domnívám se, že na tuto rovinu někteří (snad ne zcela 
úmyslně) zapomínají.  
 

Umístění originálu památky v budoucnosti v Jihlavě se nebráníme, jako jediný prostor by se však 
teoreticky nabízel hlavní kostel (sv. Jakub) zdejší farnosti, který je zároveň nejnavštěvovanějším 
kostelem ve městě a patří mezi několik nejkrásnějších objektů, které se v Jihlavě nacházejí. Zatím je 
zde umístěna (od roku 2012) faksimile originálu památky, zhotovena mimochodem rovněž díky 
Královské kanonii premonstrátů na Strahově a opět bez jakékoliv finanční účasti místních. Ta je také 
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v kostele denně navštěvována a uctívána. Avšak důležitým předpokladem této teoreticky uvažované 
relokace památky v budoucnosti je ukončená kompletní obnova kostela sv. Jakuba (a to především 
v jeho interiéru), nalezení vhodného způsobu prezentace v něm při zabezpečení nutných podmínek 
(teplotních, vlhkostních, bezpečnostních apod.) a také – a to asi především – doporučení nebo 
nedoporučení zainteresovaných odborníků. Pro eventuální umístění originálu památky 
v necírkevním objektu jiného vlastníka (např. v Jihlavě v dnes již bývalém kostele sv. Kříže) 
neexistuje důvod ani opodstatnění. 
 

Těm, kteří vytvářejí umělý „šum“ kolem této památky bych si s úctou dovolil popřát o něco širší 
rozhled a znalost širšího kontextu věci. A také upřímnou radost z toho, jaké památky se již i v Jihlavě 
od roku 1990 dodnes povedlo obnovit a zachránit, jako i z toho, že tato obnova – Bohu díky - nadále 
pokračuje.  
 
Č.j.: 181/2017 
V Jihlavě, 15. 11. 2017 
       ThLic. Petr Ivan Božik, O.Praem. 
                farář  
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