Tisková zpráva
Socha pod vodou - socha svatého Jana Nepomuckého
na dně slapské přehrady
Od roku 1722 do roku 1954 stála na známém a populárním poutním místě na začátku
Svatojánských proudů socha patrona vorařů - Svatého Jana Nepomuckého. Při výstavbě
slapské přehrady byla socha přesunuta pod hráz, kde – tak trochu pozapomenuta – stojí
dodnes.
V roce 2011 se rozhodli potápěči z klubu Willyteam http://www.willyteam.cz/ obnovit sochu
na původním místě, které je dnes 40 metrů pod hladinou. Oslovili sochaře Petra Váňu
http://petrvana.info/ který vymodeloval a nyní seká do kamene novou sochu podle
vlastního návrhu.
Jeho současné zpodobení světce nekopíruje obecně známou předlohu barokní
sochy z Karlova mostu, ale je nové. Zachycuje postavu Jana z Nepomuku ve chvíli, kdy byl
podle historie shozen do vody z Karlova mostu. Jak říká autor: “ Jan z Nepomuku nebyl za
svého života světec, ale zde je zpodobněna ta mystická chvíle, kdy v poslední vteřině
svého života - pod vodou, kam jej hodili, odchází z tohoto světa a zároveň se k němu sklání
z prostoru za tímto světem anděl s tváří ženy - možná té, kterou chtěl bránit před zlým
králem, s tváří královny. Na kříži, jehož zásad se celý život jako kněz držel, se dotýká
krásných vlasů královny. Proto tato mystická chvíle je naplněna optimismem.”
Socha je zhotovena ze dvou kusů božanovského pískovce a je vytesána tak, že je nejen
určena pod vodu, ale bez vodního prostředí by ani nemohla být sestavena. Podoba sochy
počítá s využitím Archimédova zákona, kdy je kámen tlakem vody nadnášen. Ruce Jana
jsou v kameni odlehčeny a nesou kříž a anděla, to by bez vody nebylo možné a kámen by
praskl. Sestavení sochy pod hladinou bude 9. května vyzkoušeno v potápěčské komoře v
Aquapalace Praha v Čestlicích.
Po dokončení bude socha představena a na slavnostech Navalis v úterý 15. května
večer. Této slavnosti se chce zúčastnit i biskup Jan Vokál, který je příznivcem potápění a
také aktivním potápěčem a sochu zde požehná. Druhý den bude převezena lodí Nepomuk
na Slapskou přehradu a 19. května potápěči z Willy teamu potopena na jí určené místo, 40
metrů pod hladinu, tam, kde kdysi bývaly Svatojánské proudy.
Socha pod vodou se stane tajemstvím, které uvidí jen potápěči. Avšak z hliněného
modelu, který sochař Petr Váňa na počátku vymodeloval ve velikosti podobné kamenné
soše, budou odlity bronzové odlitky. Jeden odlitek bude vystaven až do podzimu v Muzeu
Karlova Mostu. Je již domluveno, že jeden tento odlitek se stane ústřední sochou nově
rekonstruované kašny papežské koleje svatého Jana Nepomuckého v Římě. Socha
Svatého Jana Nepomuckého pod vodu vzniká z nadšení mnoha lidí, bez dotací, bez
finančního přispění institucí. Na závěr tohoto příběhu, vzniku první “podvodní sochy v
Čechách”, je v plánu uskutečnit výstavu, kde by byl zveřejněn dokumentární film, fotografie
a vystaveny sochařské kresby a skici. Zároveň by zde byl vystaven a na závěr výstavy
vydražen bronzový odlitek sochy. Kde se tato výstava na podzim roku 2012 uskuteční, ještě
není domluvené, ale pokud má někdo nějaký nápad, necháme si poradit :-)
Další informace a bohatou dokumentaci ze vzniku sochy najdete na http://sochapodvodou.cz/
Kontakt: dominika@petrvana.info

