
Plzenští potápeci z klubu OSAC našli kamennou sošku andelícka, ležící na dne Košuteckého jezírka asi šedesát
let. Vyzdvižení andelícka ze dna na breh bylo v Plzni v sobotu 7. listopadu 2009 slavnostní událostí pro stovky
prihlížejících obcanu, vcetne nekolika pametníku.

Pro potápece nebyla dosud lokalita "Košutecké jezírko" v Plzni známa a
ti, kterí jezírko znali, oprávnene tvrdili, že pro potápení tam nejsou vhodné
podmínky. Mizerná až nulová viditelnost, studená voda, silná inkoustove
cerná vrstva bahna na dne, malá hloubka tak maximálne osm metru a

spousta harampádí, odpadu a utržených rybárských vlascu. Nic potápec-
sky zajímavého, nicméne pro obyvatele této cásti Plzne tradicní príjemné
místo k procházkám v parcíku a pro rybáre klid u jezírka v délce asi sto

dvacet metru a šírce tak šedesát. A v léte v parných dnech poskytující náv-
števníkum i príjemne osvežující, byt velmi chladnou koupel.

Avšak každá vodní lokalita má svou historii a svá tajemství více ci méne

pravdivá. Také Košutecké jezírko je zdrojem mnoha legend. Od té, která
popisuje, že na jeho dne je z války americký vojenský džíp a snad i tank
Sherman, až po jednu, kterou jsme se letos v ríjnu rozhodli overit:
"Je na dne jezírka kamenná soška andelícka?" "A pokud by se nám jej
p9darilo najít, šel by vyzvednout?"

Takové a další otázky nás pochopitelne napadaly poté, co jsme my,
potápeci klubu OSAC, byli osloveni plzenskýro památkárem Davidem
Ružickou. V jeho pátrání po záhadách v plzenské historii již dríve byl
príbeh utopeného andelícka v jezírku velmi poutavý a místními pametníky
svedecky dokládaný: rodáci Jaroslav Lang a Gustav Kepka mi to svým
vyprávením a vzpomínáním potvrdili. "Je tam asi šedesát let - tehdy se pod
ním v zime zlomil kamenný sloup a vše se zrítilo pod led," tvrdili svorne.
"Stál nad vodou v parku, který byl v letech 1935 až 1937 vybudován za
starostenství Ludka Pika podle projektu zahradníka Valentina Cocka. A

nekde pod vodou musí být i pametní deska," vzpomínali.
V tu sobotu letošního 3. ríjna jsem si pripomnel, že to tu znám. Vzpo-

mnel jsem na svá studentská léta, kdy jsem se s partou kamarádu po
prednáškách vydával k jezírku si zaplavat a na louce zahrát fotbálek. Ale
o andelíckoví na dne jsme tehdy nevedeli.

Až nyní pred prvním pruzkumným ponorem jsme si udelali jasnejší
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predstavu o jeho podobe z dobových fotografií a z povídání Davida Ružic-
ky. To jsem již byl po návšteve u starosty místního plzenského obvodu
Jirího Uhlíka, který projevil opravdu silný entusiasmus a pátrání po ande-
líckovi podporil a celou akci patronoval.

Pátrací potápecskou akci jsme odstartovali asi v deset dopoledne. Když
jsem po zanorení zjistil, že lampu nepotrebuji, protože voda u dna byla
temná a absolutne neprosvítitelná vlivem medove hustého cernofialového
bahna, byl jsem dost pesimista. Nicméne nad hlavou ve clunu stále pomalu
brázdil v malých kolech kolega Petr Leitner s pametníkem panem Kepkou,
aby nám približne urcil místo, kde by trosky sloupu s andelíckem mohly
být. Ve vode byly ctyri dvojice potápecu dirigované Petrem tak, aby hle-
dání bylo efektivní, a hlavne abychom si místo pátrání zbytecne ješte více
nezkalili. Cas utíkal a trpelivé šmátrání v bahne "jak slepý Hanuš v orloji"
prineslo kýžený výsledek!

Jako první sošku na dne hmatem v bahne poznal a vyvázal lankem
kamarád potápec Vláda Levý. Pochopitelná radost v nás zmobilizovala

energii k dalšímu pátrání, a tak byl nalezen i podstavný sloup a navíc se
povedlo Wendymu Matejkovi najít i onu vzpomínanou pametní desku asi
dva metry pod hladinou vtesanou do skály. Je na ní napsáno: "Budováno
nezamestnanými 1935-1937 za starostenství Ludka Pika" "projekt. V. Co-
cek".

Úspech pod vodou nastartoval i euforii nad vodou. Ale duležitejší nyní
bylo rozhodnout, jak rozumne postupovat dál, abychom splnili všech-
ny související organizacní, majetkove právní a technické podmínky. Takže
další poradní jednání na Úradu mestského obvodu se starostou za inten-
zivní soucinnosti s památkári a dalšími, kterí byli nezbytní pro prípravu
a vyzdvižení sošky. Pochopitelne, že významné bylo dobrozdání akademi-
ckého sochare Jardy Šindeláre, který byl poveren restaurováním sošky. Z
našeho popisu a z historických fotografií usoudil, že soška je z pískovce a
dobre zachovalá a její šetrné vyzdvižení doporucil.



Nicméne klícové pro zdárný další postup bylo rozhodnutí, že jeráb a
další manipulacní techniku vcetne nákladního auta s kontejnerem zajistí
klubový kolega potápec Jirka Friihauf - šéf firmy Manipulace. Jeho kvalitu
a zkušenosti jako odborníka na zvedání a ukládání bremen do vody jsme si
overili již v roce 2006, když jsme zanorovali legendární podvodní potápec-
skou kabinu OSAC Atlantic v lomu Starý Klícov-Mrákov u Domažlic, kde
je nyní oblíbenou soucástí Polygonu Svazu ceských potápecu.

Prípravy se tedy rozjely a urcite je nutné jmenovat další kolegy potápe-
ce OSAC, kterí bez rozdílu prispeli k perfektnímu výkonu a finálnímu

úspechu: Jirka Ryska, Jirina Brychta, Láda Trávnícek, Pavel Uhlír, Jarda
Simunek, Radek Nemecek a plus již výše jmenovaní. Lídrem ve vode byl
Petr Leitner alias Kent, který ve vode velel dalším ponorum, pri nichž
jsme vyvázali oba kamenné kusy k plastovým kanystrum a pod vodou je
postupne presunuli na skalní plošinu do menší hloubky.

Váha obou kusu byla znacná, odhadem celkem pres ctyri metráky, takže
pocet šestnácti kanystru nebyl zbytecný. Po dvou dalších prípravných
ponorech vždy o víkendu a soubežne probíhajících organizacních jedná-
ních s obvodním úradem, památkári, restaurátorem a po poradách s Jirkou
coby jerábnickým a manipulacním expertem, prišel den D.

V sobotu 7. listopadu bylo pomerne chladno, ale do parku Košuteckého
jezírka zacaly již brzy dopoledne pricházet houfY návštevníku zvedavých
na "svého" andelícka. Jeho vyzdvižení jsme casovali na trináctou, abychom
vyhoveli nejen televizním štábum a dalším zástupcum sdelovacích prostred-
ku, ale aby si zejména prítomní obcané mohli zblízka po vyzdvižení ande-

lícka prohlédnout, vyfotit si jej a potešit se s lu s námi z jeho "návratu".
Príslib, že po zrestaurování by mohl být znovu ozdobou parku, byl od
starosty Uhlíka velmi povzbudivý, snad se to v budoucnu podarí. Ale v tu
chvíli byl ješte andelícek pod vodou.

První z vody byl vyzdvižen kamenný sloupový podstavec. Ten jsme
z místa v zadní cásti lomu pod vodou transportovali na textilních úvazcích

na vzduchem naplnených kanystrech až do místa dosahu ramene jerábu,

kde byl opatrne zavešen a vyzdvižen na breh do pripraveného kontejneru
vysypaného pískem s igelitem pro následné zabalení k prevozu. Potlesk
nekolika stovek prihlížejících jsme vnímali jako odmenu za naši práci
pod vodou i nad vodou. A v momente, kdy se dostal nad vodu druhý kus
- soška andelícka, potlesk zmohutnel a na brehu okolo kontejneru nebylo
k hnutí.

Byla ~o chvíle emocne velmi dojímavá, nejen pri pohledu na místní
rodáky, lidi pamatující historii Košutky, kterí se nyní s andelíckem vítali,
fotili se s ním a vzpomínali...

A pro naši partu potápecu OSAC (Optimist Sub Aqua Club) Plzen to
byl další super zápis do zatím imaginární klubové kroniky na našem webu
www.osac.cz.

Zaznamenal Jarda Hudec, predseda potápecského klubu OSAC Plzen
a viceprezident Svazu ceských potápecu.


