
SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ 
 
Jan se narodil roku 1345 ve vesnici  

 (nápověda: Příbor x Pomuk x Praha) 

. 
Po smrti Karla IV. se ujal vlády jeho syn  

 IV. (nápovědu najdeš na Královských 
piškvorkách) 

Pořádal neustále hony a hostiny, staral se jen o 
svoji zábavu a vůbec mu nezáleželo na 
poddaných. Brzy se dostal do sporu s pražským 
arcibiskupem, který si přizval k vyjednávání 
s králem Jana z Nepomuku, vzdělaného, 
poctivého a odvážného kněze. Jan studoval kromě Prahy také v  

. (nápověda u hodu balónky) 

Jan se stal arcibiskupovým nejbližším 
spolupracovníkem a zároveň zpovědníkem královny  
Nebál se napomínat samotného krále, a tak brzy 
upadl v jeho nemilost a král se rozhodl, že se ho zbaví. Dal Jana 
pozvat na hostinu do královského paláce, kde ho zatkli a krutě mučili. 
Podle legendy chtěl král vyzvědět na Janovi, co mu královna při 
zpovědi svěřila. Jan odmítl zpovědní tajemství vyzradit a na následky 
krutého mučení zemřel. Jeho mrtvé tělo bylo vhozeno do Vltavy 
z mostu nazývaný                                                         . 
 
(nejstarší most přes řeku Vltavu, vede přes něj královská cesta) 

 
V místech, kde Janovo mrtvé tělo vyplulo na hladinu se zjevilo 5 
zářivých hvězd, s kterými je Jan nejčastěji zobrazován jako se 
svatozáří. Dalšími atributy jsou: 1: A) hůl 
                                                    B) palmová mučednická ratolest a kříž v náručí 
                                          C) Bible 
 
 

 9 6   

13   8   

12      

   7 5 

    2    10 11 



Svatý Jan Nepomucký je patronem zpovědníků, poutníků a šťastného 
návratu, lodníků a ochráncem proti povodním. V Příboře se jeho socha 
nachází u: 3: F) mostu u nádraží 
             G) pěší lávky přes řeku pod farním kostelem 
       H) mostu na ulici Místecké vedoucí z náměstí před odbočkou na Klokočov  
      
Která socha stojící nad bránou do farního kostela patří svatému Janu 
Nepomuckému? 4:  (Pomohou ti jeho atributy) 
J)                              K)                               L)                            M)   

Kaple svatého Jana Nepomuckého se nachází: 14: X) na Prchalově 
                                                                        Y) ve Vésce 
                                                         Z) za farním kostelem Narození Panny Marie 
 
 
 Jméno JAN znamená: 
 

 
 

 
 
Svatého Jana Nepomuckého můžeme prosit 
o přímluvu, ať nám Pán dá odvahu říkat 
pravdu a být stateční v nelehkých chvílích 
našeho života.  
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