
„Soutěž o návrh plastiky na téma sv. Jan Nepomucký pro kruhový objezd v Nepomuku“

Jako prostý  člověk, ještě nezasažen svým příběhem, tedy bez všech atributů, 
s kterými ho my nyní známe z dochovaných písemných záznamů a z nespoči-

tatelných sochařských a malířských ztvárnění. Stojí zcela anonymně. Bude li 
někdo zasažen jeho přítomností či svatostí, nebude těžké se dopátrat, o koho se 

jedná. Indicie by mohli být (a již jsou) rozmístěny po Nepomuku. A s  novým 
pohledem, může se tak zvídavý poutník či kolem jedoucí cestovatel, dopátrat 

obsahu příběhu, do kterého byl právě díky soše a jeho vnímavosti také pozván a 
stává se jeho součástí.

Odlitek sochy stojící postavy, by měl být odlit z bronzu. Ten dá s kvalitní patinou 
nejlépe vyniknout modelaci a výrazu sochy, která bez podstavce by měla mít 

víšku 320cm. Dolní část sochy tvořící zároveň její podstavec vysoký 120cm, by 
byl betonový, natónovaný a harmonicky laděný s patinou bronzu. Písmo by bylo 
do betonu negativně odlité, vytmelované, vytvrzené a pozlacené dvacet čtyři ka-

rátovým zlatem. Stejně jako všech pět hvězd. Celková výška bude 440cm. 
Socha, díky použitým materiálům, by nepotřebovala žádnou zvláštní údržbu. 

Kromě standardní údržby terénu kolem ní.

Předpokládaný rozpočet, by neměl přesáhnout 1 940 000,- Kč.

Přiložený sádrový model je v měřítku 1:5 cm.

Uvedené měřítko je nutné pro lepší vizualizaci sochařského pojednání. 

Navrhovaná socha, na téma Svatého Jana Nepomuckého, do nového kruhového 
objezdu na hlavní silnici 1/20 v Nepomuku, by byla umístěna na střed 

tohoto kruhového objezdu. Znázorňuje nadživotní postavu, vzpřímeně 

stojící v první třetině svého kruhového pole, na válcovitém, konickém podstavci, 

držiteli celého dění.  Její pohled směřuje přes větší část pole, do dálky, směrem 
od Nepomuku. Vrchní plocha by měla být mírně vypouklá jako Země, po které 
chodil, a vybroušená do lesku. Na plášti podstavce se bude nacházet text tohoto 
znění: 

MLADÝ ODEŠEL Z POMUKU,

A DO NEPOMUKU SE NÁM ČASTO VRACÍ,

JEHO SVATÁ OZVĚNA

Který se bude pětkrát vedle sebe do kola opakovat. Pět hvězd mezi textem je 
zároveň jediný použitý atribut, tvořící pomyslný svatý kruh kolem postavy Jana 

z Nepomuku.  V prostoru mezi sochou a krajem vozovky by se v podstatě využi-
lo nynějšího stavu, kdy jeho zvednutá úroveň je plně dostačující a ponechal by se 
volně zarůst nízkými okrasnými keříky.

Socha nemá šokovat, ani z dálky na sebe zvlášť upozorňovat. Má vyvolávat 
skromné, nenápadné otázky. Kdo je to? Proč je tady? Postava znázorňuje mla-
dého muže, odcházejícího z Pomuku. Symbolicky oděného v albě-liturgickém 
rouchu, což má znázorňovat jeho raný vztah k Bohu. 


