
 

 

  

 

VYHLEDÁVÁNÍ SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO 

 

Datum: 11. 5.2019, od 14 hod. 

Místo konání: Základna a výcvikové centrum Vodní záchranné služby ČČK Dolní Vltavice 

 

Vodní záchranáři z Dolní Vltavice připravují ojedinělou akci. Potápěči se chtějí pokusit najít 

a případně vyzdvihnout sochu sv. Jana Nepomuckého, která při napouštění Lipna skončila 

pod vodou. Letos je tomu právě 60 let, co bylo Lipno napuštěno. 

Vyhledávání se bude účastnit 8 potápěčů a dalších asi 20 členů podpůrného týmu. 

Očekávaná viditelnost pod vodou je méně než 1 metr.  „Pokud je socha ještě pod hladinou, 

pak je hluboko v bahně, není vidět na sonaru a potápěč ji musí nahmatat rukou. Bude to 

nesnadná usilovná hodinářská práce,“ vysvětlil Milan Bukáček, předseda Vodní záchranné 

služby ČČK Český Krumlov.   

Na akci se budou podílet společně s lipenskými záchranáři také záchranáři z Horního 

Rakouska v rámci projektu "Společně pro bezpečnost na vodě uděláme víc". Smyslem 

projektu je realizace společných aktivit přeshraniční spolupráce v souladu s posláním Vodní 

záchranné služby ČČK a Rakouska. Jedná se o aktivity v oblasti společných setkání, kurzů a 

výcviků, s cílem výměny zkušeností, zvýšení odborné připravenosti členů vodní záchranné 

služby obou stran. Součástí vlastního vyhledávání sochy bude také doprovodný program, 

kde budou prezentovány momenty od historie až po současnost s historiky a pamětníky, 

ukázky výcviku mládeže vodní záchranné služby a záchranářských psů, výletní loď Adalbert 

Stifter také hudební vystoupení dívčí skupiny Andromeda a Hany Havlíčkové a další. 

Aktivita je organizována členy Českokrumlovské Vodní záchranné služby ČČK a obcí Černá 

v Pošumaví za finanční přispění z Fondu malých projektů EU z programu Interreg V-A 

Rakousko – Česká republika. 

Socha sv. Jana Nepomuckého byla vsazena ve výklenku kamenné kapličky z roku 1725. 

Kaplička stála po levé straně mostu přes řeku Vltavu v Dolní Vltavici.  Sochu údajně svalili 

neznámí vandalové po II. Světové válce do Vltavy. Kaplička pak byla, v souvislosti 

s výstavbou Lipenské přehradní nádrže, zbourána. 

 



Z historických pramenů: 

„Kamenná socha sv. Jana Nepomuckého stála v roce 1725 u vltavského mostu a osadníci 

nad ní pořídili zděnou mušli. Ta byla v roce 1763 obnovena. Když pak byl postaven nový 

železný most přes Vltavu, byla socha přenesena k němu. Socha je z jemného 

eggenberského pískovce nezdařilých poměrů, široká a krátká, jemně detailovaná a hrubě 

přemalovaná“. / Místopisný slovník – Trajer, Sedláček 1901/ 

 

Kaplička se sochou, od doby, co byla postavena, přežila válečná léta. Po válce, v době míru, 

dokázali lidé z vandalství sochu z podstavce sundat a skulit do řeky, tím byla zcela zničena, 

to vše se dělo bez postihu. Zánik kapličky a její úplné zbourání se uskutečnilo v roce 1958 

i s dalšími objekty, kvůli zatopení vodou lipenské přehrady. Z vyprávění střelmistra, měla 

být kaplička podle plánu zbourána odstřelením. Snad se stal zázrak, nebo to byla velice 

dobá práce starých stavebních mistrů, kteří tuto kapličku stavěli, neboť po detonaci jen 

nadskočila a sedla zpět jen s malým poškozením. Pro další odstřelení se rozhodlo losem“.  

/ Johann Studener, GlaubeundHeimat 1987 – překlad Jan Mareš/  

 

Více informací na www.zachranari.com. 

Těšíme se na vás. Ing. Milan Bukáček; tel.: 606 270 047; email: bukacek@zachranari.com  

 

 

 

 

  

  

 
Aktivita finančně podpořena z Fondu malých projektů EU z programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika. 


