SVATOJÁNSKÉ PAMÁTKY
Mariánské sousoší a budova Panského hostince
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Mariánské sousoší
V roce 2010 byly dokončeny náročné restaurátorské práce na obnově tzv. Mariánského sousoší. Současné sousoší tvoří kopie původních barokních soch.
Jedná se o postavy tří hlavních patronů tohoto místa: raně barokní socha Panny Marie, sv. Jana Křtitele
(vlevo) a sv. Ivana s laní (vpravo). Sochy dvou světců vytvořil pro svatojánský klášter roku 1731 slavný
barokní sochař František Ignác Weiss. Původně zdobily atiku nad hlavním vchodem do kláštera, ze které byly v roce 1801 sneseny a postaveny podél raně
barokní sochy Panny Marie. Toto uskupení barokních
soch téměř dvě století stávalo na prostranství před
dnešním hotelem Obecná škola. Protože sochy stály na nezpevněném podloží v těsné blízkosti silnice,
Původní
Mariánské
sousoší
do roku 2005
stávalo před
budovou
Svatojánské
obecné
školy.
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Svatý Jan pod Skalou – úvodní zastavení
Klášter, kostel Narození sv. Jana Křtitele a věž
Jeskyně a studánka sv. Ivana
Mariánské sousoší a budova Panského hostince
Kaple sv. Maxmiliána – hrobka rodiny Bergerů
Kaple Povýšení sv. Kříže a renesanční sousoší
Zvonička v Sedlci a kaple sv. Ivana

Budova Panského hostince
Budova Panského hostince je po objektu kláštera nejstarší budovou v obci. Má gotické základy
a dochované renesanční a barokní prvky. Budova
původně patřila ke klášternímu majetku a sloužila
jako „Panský hostinec“ či „Hostinec pod Mramorem“.
Ve 20. století sloužila část budovy jako fara a část
jako obytné prostory (původní fara byla od dob zrušení kláštera v části klášterní budovy). Od roku 2000
prochází historická budova zásadní rekonstrukcí a je
zde soustředěna řada environmentálních projektů
pod názvem „Ekocentrum Kavyl“.

docházelo v průběhu 20. století k jejich nenávratnému poškozování. Kopie sochy sv. Jana Křtitele byla
nově vytesána po autohavárii již v roce 1947. Kopie
soch Panny Marie a sv. Ivana byly zhotoveny v roce
2010 podle fragmentů původních barokních soch
a podle dobových fotografií. Sousoší bylo také přestěhováno na nové, bezpečnější místo. Obnova sousoší trvala 7 let a vyžádala si částku přes 2 miliony
korun. Nové sochy Panny Marie a sv. Ivana zhotovil
akademický sochař Petr Váňa z Karlíku.
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