BISSONA
PRAGA

Regata StorIca

BIssony v PraZe

První víkend měsíce září v Benátkách probíhá
několik desítek veslařských závodů, které jsou zakončeny velkolepou Historickou regatou. Během
ní vyplouvají na vodu unikátní historické lodě typu
bissona jako plovoucí kulturní památky.

Jako jediným se nám podařilo v roce 2018 dostat za
hranice domovského města Benátek dvě lodě typu
bissona (Geographia, Cavalli), ty se staly hlavní
ozdobou programu desátého jubilejního ročníku
Svatojánských slavností NAVALIS 2018. Lodě po
dobu slavností přitahovaly pozornost široké veřejnosti, odborníků i médií. Bissona Praga po svém
uvedení v Benátkách v září 2019 bude nedílnou
součástí Svatojánských slavností NAVALIS 2020.

PROJEKT STAV BY NOV É V ESLICE , KTER Á PONESE
JMÉNO NA ŠEHO HL AV NÍHO MĚSTA

Rytiny znázorňující ﬂotilu císařských triumfálních gondol s bohatou
výzdobou. Velvyslanec Rakouského císařství v Benátkách, český
šlechtic Franz Anton hrabě Berka z Dubé a Lipé (1635–1706),
nechával v Benátkách zdobit tyto lodě symboly jednotlivých
království rakouské monarchie, včetně Českého.

SLAVNÉ HISTORICKÉ REGATY, NA KTEROU SE DO ITALSKÝCH
BENÁTEK KAŽDOROČNĚ SJÍŽDĚJÍ TISÍCE LIDÍ, SE V ZÁŘÍ 2019 ZÚČASTNÍ
I NOVÁ LOĎ. PONESE JMÉNO PRAGA.

Historická regata – Regata Storica je jedna z nejdůležitějších a nejstarších benátských slavností
organizovaná tamní radnicí. Její historie sahá do
poloviny 13. století. Po téměř sedm století se každým
rokem Benátčané scházejí, aby změřili při závodu
lodí síly se svými sousedy i přespolními veslaři. Na
regatu se sjíždějí desetitisíce návštěvníků z celého
světa. Akce je veřejná a má nekomerční charakter.

Benátské lodě Cavalli a Geographia v roce 2018
na pražských slavnostech NAVALIS.

Bissony při vodní slavnosti Regata Storica na Canal Grande.

Přehlídka Regata Storica je velkolepou podívanou dodnes.

Svatojánský spolek chce stavbou lodi typu bissona navázat na více než tisíc
let dlouhou spolupráci s městem Benátky. Zároveň tak chce reprezentovat
Prahu i celou Českou republiku, kterou chce zviditelnit na mezinárodní úrovni.
Bissona Praga se bude účastnit slavného závodu veslic každý rok.
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Benátky a sv. Jan Nepomucký
Veslice typu bissona jsou původně historické válečné lodě. V benátských docích jich je celkem deset.
Zdobí je barokní symbolika jako v době největší
slávy Benátské republiky.
Praha bude jediné město, které bude reprezentováno bissonou. Jedenáctá bissona se stane nedílnou
součástí unikátní flotily a ponese heraldické znaky
hlavního města Prahy. Na přídi bude stát socha
svatého Jana Nepomuckého, který je jedním z čes-

kých zemských patronů a zároveň jedním z patronů
Benátek. Život Jana z Nepomuku je totiž úzce spjat
s Itálií, a to právě s regionem Benátsko. Jan Nepomucký vystudoval práva v nedaleké Padově, kde
byl zvolen rektorem zaalpských studentů.
Náš nejznámější světec je zde na poutních místech
všudypřítomný, a to jak na obrazech, tak ztvárněn
jako socha. Jedinou sochou na břehu Canalu Grande je právě Jana Nepomuckého.

Loď Praga jako propagace naší metropole v Benátkách
Bissona Praga, která bude reprezentovat naše hlavní město, vypluje poprvé na vodu při Historické
regatě v Benátkách v září roku 2019.
Přihlížet tomu budou kromě desítek tisíc návštěvníků z celého světa také zástupci benátské radnice,
italský předseda vlády i samotný prezident Itálie.
Loď se tak stane středobodem zájmu italských
i zahraničních médií (například RAI, Sky Italia,
Canale 5, Mediaset).

Mediální dopad Historické regaty je srovnatelný
s důležitými mezinárodními sportovními utkáními,
které sledují lidé v milionech domácností nejen
v Itálii, ale po celém světě.
Účast české lodě na slavné regatě přispěje k budování dobrého jména České republiky a zdejších
řemeslníků a „lidí od vody“ v zahraničí. Zároveň
zařazení české bissony do unikátní flotily veslic
posílí naše přátelské vztahy s Benátkami.

Podpora řemesla a umění
Dřevěné dekorace lodi Bissona Praga vytvoří čeští
výtvarníci a řemeslníci. Výstavba lodi tak přispěje
k šíření dobrého jména českého umění a řemesla
v zahraničí. Na projektu se budou podílet umělečtí
řezbáři, truhláři, malíři, sochaři nebo umělečtí designéři. Zároveň projekt podpoří drobné podnikání.

Autorem sochařské výzdoby bude MgA. Jiří Němec, absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové
v Praze, ateliéru prof. ak. soch. Jiřího Beránka.
Jiří Němec žije a pracuje v Nehasicích u Žatce. Má
za sebou řadu cenných realizací soch ve veřejném
prostoru.

Trup válečné lodi čeká na sochařskou výzdobu v benátském přístavišti Arsenale.
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Benátské lodě bissone při slavnostech NAVALIS
v Praze v květnu 2018.

Benátské lodě Cavalli a Geographia v roce 2018
na pražských slavnostech NAVALIS.
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