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Tisková zpráva 
Z Neptuna už prýští voda,  

firma opravila kašnu v předstihu 
 

Ačkoliv bylo spuštění Neptunovy kašny na náměstí Dr. Edvarda Beneše původně plánováno až na 

měsíc říjen, Neptun začal chrlit vodu už ve druhém zářijovém týdnu. Firmě, která zajišťovala opravu 

porouchaného zařízení, se totiž podařilo závady odstranit s předstihem.  

Kompletní oprava kašny na náměstí dr. Edvarda Beneše byla úspěšně dokončena v první polovině 

září. Z Neptunovy kašny by měla prýštit voda nadále bez přerušení. Dodavatelem technologického 

zázemí kašny firmou Strabag a.s. byla nejdříve opravena v rámci reklamace porucha na přívodním 

kabelu elektrické energie. Po opravě kabelového vedení se ale objevila další porucha, a sice na 

spínacích hodinách ovládání kašny. Nezbylo než objednat nové. 

Díky tomu, že nové spínací hodiny měl dodavatel na skladě, mohly být hodiny v minulém týdnu 

okamžitě namontovány a Neptun byl spuštěn nejprve ve zkušebním provozu. Ten skončil v pondělí a 

žádné další závady neukázal. Nyní už tedy kašna „jede“ naostro.  

V příštím období čeká Neptunovu kašnu před nástupem zimy zazimování. To město plánuje na 

přelom října a listopadu podle aktuálního počasí. Bude spuštěn ohřev vody, který brání jejímu 

zmrznutí. Dále bude vypnuta horní tryska v soše Neptuna, a naopak zapnuta tryska, jež čeří hladinu 

vody ve vaně kašny, a tak i ona předchází možnému zamrzávání vody. Neptunova kašna je mimo jiné 

zajímavá také tím, že se může pochlubit svým celoročním provozem. 

Kašna se vrátila na náměstí Dr. Edvarda Beneše 31. července roku 2010. Město tehdy také 

předláždilo část náměstí a zabudovalo sem řadu laviček, aby zde vzniklo místo, určené k odpočinku a 

setkávání lidí.  

Původní kamenná kašna se sochou Neptuna stála na náměstí od roku 1823. Zhotovil ji Albert Linke 

z Jitravy, který po vzoru barokních kašen 17. a 18. století vytvořil ve středu bazénu figurální kompozici 

s námětem Neptuna, opírajícího se o trojzubec a stojícího na delfínovi, z jehož tlamy prýštila voda. 

V roce 1929 byla Neptunova kašna na náměstí nahrazena další novou kašnou s postavou Prométhea 

a Neptun byl přemístěn na Nerudovo náměstí. Odtud putoval před několika lety zrestaurovaný 

originál do Severočeského muzea. Kašna na náměstí Dr. Edvarda Beneše je jeho věrnou kopií. 
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