
Z HISTORIE KAPLIČKY SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO

16.květen je  každoročně pro  náš Český spolek  v Košicích  poutním dnem,  kdy si 
připomínáme významného českého světce – svatého Jana Nepomuckého, kterému 
je zasvěcena kaplička na Dolním Bankově.

Svatý Jan Nepomucký je patronem kněží, horníků, ochráncem mostů a vod, 
loďařů, mlynářů a právníků.

Kaplička  svatého  Jana  se  nachází  v nadmořské  výšce 375 m  a mnohé 
návštěvníky okouzlí  svojí  krásou. Rouškem tajemství  je zahalen i vydatný pramen 
dobré  vody,  vytékající  ze  svahu  pod  kaplí.  Z dějin  tohoto  pietního  místa  se 
dozvídáme,  že  v roce  1852  založili  košičtí  akcionáři  v Myslavě  železárnu  a huť 
svatého Jana, která byla v provozu do roku 1867. O vznik Janovy hutě se zasloužil 
Jan  Nepomuk Kloczko,  spolu  se  svým  bratrem  Ignácem  a hrabětem 
Janem Nepomukem Klobušickým.  Oni  nad  pramenem  navrhli  osadit  první  sochu 
svatého Jana Nepomuckého, kterou postavili  pracující horníci jako svého patrona. 
K soše a prameni  pod ním putovali  slovenští  věřící  již  do  roku 1867.  U sochy se 
konaly pravidelně křížové cesty – vždy ve velikonoční úterý. Náboženské poutě se 
konaly  každoročně  ve  svatodušní  úterý.  Zastavovaly  se  zde  procesí  věřících, 
směřujících na pouť do Levoče. 29.června, na svátek Petra a Pavla se zde konaly 
mše svaté.

Dřevěný sloup, který držel zastřešení sochy vlivem povětrnosti chátral a na 
podnět Jana Straky byl v roce 1888 nahrazen přístřeškem na čtyřech sloupech, který 
již  měl  podobu  kapličky  a s pevnými  dubovými  schody  vedoucími  od  cesty  ke 
kapličce.

V roce 1890  byl  k pramenu  svatého  Jana Nepomuckého  vystavěn 
vycházkový  chodník.  V roce 1892  pramen  upravil  a obezdil  stavitel  Imrich Lang. 
Košičtí  turisté  později  na  vyvýšené  plošině,  těsně  nad  pramenem,  postavili 
jednoduchý dřevěný altánek, který sloužil veřejnosti ještě před 50 lety. Vzpomínaná 
úprava pramene se bohužel nezachovala. Voda vytékala ze svahu z jedné kovové 
rourky a po její záměrném ucpání si voda našla vývěr níže.

Ve vlhkém lesním prostředí dřevěná kaplička opět chátrala a po skončení 
1.světové války Košičané pomýšleli  postavit  novou zděnou kapličku.  Jozef Straka 
zorganizoval  finanční  sbírku  na  její  výstavbu.  V květnu 1921  neznámí  vandalové 
rozbili  sochu  svatého  Jana Nepomuckého.  Tato  událost  urychlila  postavení  nové 
železobetonové kapličky a schodiště se čtrnácti stupínky pod ní. O necelé tři měsíce, 
15.srpna 1922, za velké účasti věřících ji vysvětil správce košické farnosti Barnabáš 
Tost.  Na  oltář  kapličky  umístili  novou  sochu  Jana Nepomuckého,  kterou  daroval 
Jan Straka. Starou, poškozenou sochu, uložili  pod oltář nové kaple. I když se zde 
téměř 30 let nekonali pravidelné bohoslužby, kromě 2.světové války, sloužila kaplička 
i pramen pod ní jako místo motliteb i odpočinku pro procesí směřující do Levoče.

Ani  v dnešní  době  se  vandalizmus  nevyhnul  kapličce.  V dubnu 1993 
neznámý násilník vylomil a poškodil pěknou kovanou bránu a odcizil dřevěnou oltářní 
sochu.  Na  její  místo  byl  dočasně  umístněn  obraz  Panny Marie Bohorodičky 
a keramická podobizna svaté Terezie.

Na popud jezuity P.Kaľavského převzal v roce 2000 péči o kapličku Český 
spolek  v Košicích.  Dík  jeho  iniciativě,  za  finančného  přispění  Ministerstva kultury 
Slovenské Republiky a Městské části Košice–Sever byla v květnu 2001 zrealizovaná 



její  důsledná  rekonstrukce.  Kaplička  byla  při  poutní  slavnosti  24.května 2001 
vysvěcena panen děkanem ThDr.Pavlem Drábem z Dómu svaté Alžběty. Socha byla 
zapůjčena od řádu Uršulinek. Na poutní slavnost 16.května 2002 v kapličce již byla 
dřevěná  barokní  socha  svatého  Jana Nepomuckého,  kterou  nám  darovali 
z Kongregace milosrdných sester svatého Karla Boromejského z Prahy.

Po zlých zkušenostech z předcházejícího období barokní socha se dává na 
oltář  jen  při  poutních  slavnostech.  Jinak  ji  nahrazuje  fotografie,  kterou  posvětil 
monsignore  Mgr.Ján Krajňák.  V roce 2003  byla  zhotovena  kopie  barokní  sochy 
studentkou  Fakulty  umění  Technické  university,  obor  dizajn,  slečnou 
Monikou Murínovou,  kterou  9.listopadu 2003  posvětil  Mgr.Ján Krajňák  a následně 
byla  slavnostně  uložená  do  kapličky  svatého  Jana  Nepomuckého  na 
Dolním Bankově.  Dne  7.května 2005  byla  kaplička  násilím  otevřená  a neznámým 
pachatelem byla kopie sochy odcizena. Od té doby v kapličce zůstává jen obraz.

Další  opravu  kapličky  Český  spolek  v Košicích  vykonal  za  přispění 
Městské části  Košice–Sever  v srpnu 2007.  Kaplička  byla  opět  vysvěcena  panem 
kaplanem Vyhonským.  V té  době  Městské lesy  nad  pramenem  svatého 
Jana Nepomuckého vybudovali  novou dřevěnou stříšku a vybetonovali  prostor pro 
odběr  vody.  Před kapličku  osadili  lavičku,  kterou  vandali  vytrhli  ze  země a hodili 
k ohništi. V roce 2008 spreyeři postříkali kapli a bylo ji nutno opět opravit. Podobně 
i v roce 2009 byla  kaplička poškozená, ale chemickými prostředky bylo  poškození 
odstraněné.
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