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          Kontinuita Svatojánských slavností NAVALIS zůstává přes veškeré finanční nesnáze 

zachována. Slavné vodní slavnosti sv. Jana Nepomuckého u Karlova mostu se letos dočkají již 

4. ročníku a nejen Pražané se z něj budou moci těšit dne 15. května 2012. Tisková konference 

letošních Svatojánských slavností NAVALIS 2012 se uskuteční 11. května 2012, v den zahájení 

oslav sv. Jana Nepomuckého v Muzeu Karlova mostu. 
  

Letošní ročník NAVALIS má oproti roku 2011 nabitý program. Návštěvníky čeká světová premiéra 

barokní opery, regata dračích lodí na Vltavě, otužilci i tradiční barokní koncert. Kromě prvního dne 

programu je na všechny akce vstup zdarma. 
  

Světová premiéra barokní opery - Barokní operu „Enea in Caonia” Johanna Adolfa Hasse, uvede 

mezinárodní soubor Hof-Musici v Letním refektáři Strahovského kláštera v pátek 11. května 2012 

od 19 hodin. Vstupenky je možné zarezervovat na emailu info@navalis.cz. Jedinečná opery, která 

nebyla od 18. století k vidění, bude včetně barokní gestiky a způsobu zpěvu představena publiku 

tak, jak byla uváděna v době svého vzniku. 
  

Socha pro školu v Ugandě – Ve svatojánském procesí, které bude v 19 hodin navazovat na mši 

svatou v katedrále sv. Víta, celebrovanou kardinálem, arcibiskupem Dominikem Dukou, bude 

nesena a následně vysvěcena socha sv. Jana Nepomuckého. Tato drobná socha světce z dílny 

Václava Česáka je určená pro školu v africké Ugandě. 
  

Socha pod vodou – Druhou sochou je tzv. „Socha pod vodou“ akademického sochaře Petra Váni. 

Socha pod vodou bude po Svatojánských slavnostech NAVALIS 19. května 2012 potápěči dosazena 

na své původní místo na dno Slapské přehrady k bývalým Svatojánským proudům, tzn. 40 m pod 

vodní hladinu, bude tedy zrakům diváků ukryta. Tuto sochu poveze ke Svatojánským proudům 

salónní rychloloď Nepomuk při svatojánské poutní plavbě dne 16. května 2012. Na tuto plavbu je 

možné zakoupit lístek za 1000 Kč. Odlitek sochy Petra Váni bude k vidění v Muzeu Karlova mostu 

po skončení Svatojánských slavností NAVALIS. 
  

Regata dračích lodí o „Pohár sv. Jana Nepomuckého“ - Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup 

pražský a primas český, posvětí symbolickou regatu dračích lodí, která pojede závod o pohár sv. 

Jana Nepomuckého v okamžiku, kdy svatojánské procesí dojde na Karlův most. Startovní čáru 

závodu představuje Čechův most a cílem je most Karlův v místech, kde bylo tělo světce před šesti 

stoletími svrženo do Vltavy.  
 

Otužilci jako pět zářících hvězd sv. Jana Nepomuckého – Tradičně se během slavností objeví na 

hladině Vltavy pět planoucích pochodní, které představují mučednickou smrti sv. Jana 

Nepomuckého, zachování zpovědního tajemství. Oheň, se kterým poplave pětice členů České 

otužilecké unie, bude zažehnut v sobotu 12. května v Sušici při příležitosti odhalení skleněné sochy 

sv. Jana Nepomuckého, kterou posvětil kardinál Dominik Duka během loňských oslav. 
  
 

 



Barokní koncert a žehnání lodím – Tradičně po liturgickém programu, mši a procesí, vyvrcholí 

slavnosti barokním koncertem, kterému budou moci přihlížet diváci a návštěvníci slavností 

z přilehlých náplavek a mostů. Pro všechny, kteří přijedou na vlastních lodích a plavidlech budou 

k dispozici „plovoucí bary“ kolem pódia. Finále večera plného barokní hudby bude žehnání všem 

přítomným lodím. Samozřejmě nakonec nebude chybět ani překvapení v podobě hrající fontány a 

závěrečný ohňostroj. 
  

Výstava Velín 21. století – V rámci letošního programu Svatojánských slavností NAVALIS bude 

v Muzeu Karlova mostu otevřena i výstava s názvem Velín 21. století. Jedná se o výstavu 

architektonických studií studentů 5. ročníku Stavební fakulty ČVUT v Praze. Studenti měli za úkol 

připravit návrhy velínů na vodních tocích, jako jsou například velíny plavebních komor, popř. jezů. 

Slavnostní vernisáž se uskuteční v pondělí 14. května od 11 hodin v prostorách Muzea Karlova 

mostu. Více informací o této výstavě naleznete v samostatné pozvánce. 


