Anotace Svatojánské slavnosti NAVALIS 2019
Motto: Svatý Jan Nepomucký – spojovatel národů
Stejně jako v letech předešlých, tak i v letošním roce připravujeme další ročník
Svatojánských slavností NAVALIS. V roce 2019 to bude již po 11., kdy se v novodobé historii
uskuteční v Praze obnovené vodní barokní Svatojánské slavnosti NAVALIS. Dovolujeme
si Vás jménem realizačního kolektivu sdružení Pražských Benátek a Svatojánského spolku
seznámit s aktuálním projektem těchto jedinečných vodních slavností, které jsou zároveň velice
těsnou spojnicí mezi českými a evropskými historickými kořeny.
Svatý Jan Nepomucký
Svatojánské slavnosti NAVALIS jsou nápodobou původního barokního vodního představení,
které se v Praze na Vltavě konalo od počátku 18. století. Novodobými slavnostmi, kterými
od roku 2009 navazujeme na tradici jedné z mála pražských oslav, chceme obnovit jejich slávu
a především uctít kult života a mučednické smrti Jana Nepomuckého, jednoho z českých
zemských patronů, patrona všech lidí od vody, mlynářů, duchovních, cti, dobré pověsti
a zpovědního tajemství.
Benátská plavidla a vodní slavnosti
Nedílnou součástí oslav vždy byly a jsou alegoricky zdobené lodě. Městem, které
je vzorem nádherných výpravných vodních oslav, jsou italské Benátky. Proto každý rok zveme
do Prahy benátské, ale i rakouské a německé gondoliéry, kteří se stali neodmyslitelnou složkou
těchto velkolepých slavností. Toto propojení není ovšem náhodné nebo samoúčelné.
Svatý Jan Nepomucký je jedním z patronů města Benátek a především služebníků vodních –
gondoliérů. V letošním roce do Prahy ke Karlovu mostu na hladinu řeky Vltavy přijedou veslaři
z Halštatského jezera a přivezou s sebou historické lodě, tzv. „Zille“.
Lodní stavitelé z Halštatského jezera byli ti, kteří již od 8. st. stavěli ve starobylém městě
na laguně benátské lodě a jsou to právě oni, kdo jsou autoři benátských gondol. Společně
se stavbou lodí se podíleli i v Benátkách na unikátním zakládání domů na vodě, které jsou
tvořeny dřevěnými piloty. Dále se podíleli na dopravě dřeva z pevniny a na veškerých
dřevařských pracích v Benátkách.

NAVALIS v roce 2019 představí lodě z Halštatského jezera, folklór a kulturu místních
obyvatel. I v Halštatu, kde mají sochu Sv. Jana Nepomuckého, se každoročně koná oslava
tohoto patrona.
Cíle projektu
Přiblížením duchovního poselství sv. Jana Nepomuckého široké veřejnosti Svatojánské
slavnosti NAVALIS připomínají nejen obyvatelům Prahy, ale i návštěvníkům města z cizích
zemí, slávu reprezentativního sídla České republiky.
Vyvrcholení oslav představuje každý rok předvečer svátku svatého Jana Nepomuckého
(ten byl až do roku 1925 zakotven v civilním kalendáři jako státní svátek), tedy 15. květen.
V tento den bude již tradičně celebrována mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
JE kardinálem Dominikem Dukou, OP. Po skončení mše se z katedrály vydá slavné procesí
přes Malou Stranu až na Karlův most. Liturgická část oslav je zakončena vodními slavnostmi,
které tvoří neodmyslitelný rej lodí a plavidel na vodní hladině Vltavy, koncert barokní hudby
a světelné spectaculum.
Svatojánské slavnosti NAVALIS rok od roku od jejich obnovení vstupují do povědomí
Pražanů coby neodmyslitelná událost roku a v budoucnu bychom rádi, aby dosáhly takového
věhlasu, jako například benátský karneval a staly se turistickým cílem poutníků a turistů z celého
světa.
Vodní hudby NAVALIS 2019
V letech 2016 - 2018 po vzoru barokních slavností zkomponoval Kryštof Marek
houslové koncerty „Mysterium svatého Jana Nepomuckého“ (2016), „T.A.C.V.I“ (2017)
a „Benátky svatého Jana Nepomuckého“ (2018) pro velký symfonický orchestr. Letos skladatel,
dirigent a držitel Českého lva Kryštof Marek nastudoval Oratorium svatého Jana Nepomuckého
(Oratorio di San Giovanni Nepomuceno) italského barokního skladatele Antonia Caldary, který měl
blízký vztah k českým zemím. Oratorium vzniklo na objednávku hraběte F. A. Harracha
a premiéra se uskutečnila v Salzburgu již v roce 1726.

Program Svatojánských slavností NAVALIS 2019:
Pondělí 14. května
14:00 – 18:00 Halštatsko-benátské odpoledne (Hergetova cihelna)
18:00 Mše svatá v kostele sv. Františka z Assisi (Křižovnické náměstí)
Úterý 15. května
14:30 Slavnostní zdobení koní (Hradčanské náměstí)
16:45 Žehnání koním a jezdcům Dominikem kardinálem Dukou (Hradčanské nám.)
17:30 Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava
18:45 Svatojánské procesí na Karlův most
20:00 Regata lodí, seskok parašutistů, plavba otužilců (Karlův most)
20:30 Závěrečná pobožnost v kostele sv. Františka z Assisi (Křižovnické náměstí)
21:00 Vodní koncert, ponton na vodní hladině pod Karlovým mostem
21:55 Barokní ohňostroj

