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ABSTRAKT 

 

Moje závěrečná práce se zabývá barokní architekturou, která je u nás velmi 

bohatá. Konkrétně jsem se zaměřila na jednoho z nejvýznamnějších představitelů 

barokní architektury v Čechách, a to Jana Blažeje Santiho-Aichela. V první 

kapitole jsem se rozhodla definovat baroko, jeho znaky a vývoj v Evropě. Poté 

následuje i popis barokní architektury v Čechách a rovněž zmínka o 

nejvýznamnějších architektech baroka. Druhou část práce jsem věnovala přímo 

Janu Blažejovi Santinimu-Aichelovi a jeho velmi specifickému stylu barokní tvorby-

Barokní gotice. Třetí, poslední část se věnuje jeho vrcholnému dílu Poutnímu 

kostelu svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Ten je 

pro svoji jedinečnost zapsán na seznam kulturního dědictví památek UNESCO. 

Cílem mé práce je zmapování Santiniho tvorby a potvrzení jeho výjimečnosti a 

postavení v architektonickém umění.  

 

ABSTRACT 
 

My final work is concentrates on Baroque architecture, which is very widespread in 

our country. I especially focused on one of the most important representatives of 

Baroque architecture in Bohemia, whose is named Jan Blažej Santini-Aichel. In 

the first part I decided to define Baroque style, its characteristics and development 

in Europe. Then I continued with a description of Baroque architecture in Bohemia 

and also with a short overview of the most important architects of this baroque 

period. I devoted the second part of my work to Jan Blažej Santini-Aichel and his 

very specific style of baroque work – Baroque Gothic. The third and the last part is 

dealing with his masterpiece Pilgrimage Church of Saint John of Nepomuk on 

Zelená hora near Žďár nad Sázavou. This church is for its uniqueness on the list 

of UNESCO. My goal is to chart Santini’s work and confirm his exceptionality and 

position in architecture. 
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ÚVOD 

 

K výběru tématu barokního umělce Jana Blažeje Santiniho-Aichela mě 

vedlo několik důvodů.  Baví mě cestovat a objevovat nové věci. S rodinou často 

cestujeme hlavně po České republice a nejčastěji po hradech a zámcích, takže mi 

jsou témata jako historie, památky, kultura a architektura docela blízké. Navíc na 

našem území je nejvíce zachovaných památek v barokním slohu. Jednou bych se 

také chtěla věnovat architektuře a ráda bych studovala interiérový design.  

A proč právě Santini? Jeho stavby jsou pro mě fascinující a vynikají nad 

ostatními. Na Santinim se mi líbí, že se nebál vybočit z normálu baroka. Vytvářel 

věci po svém, přidal k baroku gotiku, a tím založil nový svůj stavební směr. 
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1. BAROKO 
 

Baroko (neboli „barok“) jako kulturní směr vzniklo v Itálii na počátku 17. století. 

Tento směr trval až do poloviny 18. století. V průběhu 17. století se baroko 

rozšířilo do celé Evropy. K nám přišlo v době pobělohorské (1620).  Za tuto 

poměrně dlouhou dobu se stihlo promítnout nejen v architektuře, ale i sochařství, 

malířství a hudbě. Všechny odvětví spolu úzce souvisí. Já se však budu věnovat 

architektuře. 

Samotné slovo baroko pochází z portugalského „pérola barroca“, tedy 

nepravidelná perla. Toto pojmenování už také nasvědčuje, jaké baroko vlastně je. 

Baroko v architektuře se projevovalo velkou zdobností jak tvarů na pohled 

viditelných, tak i nejmenších detailů. Věnovalo se vzhledu budov, přilehlých 

zahrad a také interiérům. Stavěly se zámky, církevní stavby, městské paláce, 

zahrady. Do baroka se upravovaly měšťanské domy a radnice. 

Barokní stavby se již na první pohled liší od všech ostatních. Byl kladen důraz 

na zdobnost a bohatost. Mělo vás ohromit svou monumentalitou. Stavby mají 

nepravidelné tvary, ale přitom nepostrádají osovou souměrnost a symetričnost. 

Najdeme zde nejrůznější výrazné křivky, oblouky, ovály a kopule. Vše přímé se 

zaoblovalo a vlnilo. Stěny se zdobily vzácnými dřevy, mramorem i zlatem. 

Architekti a stavitelé si při tvorbě přímo hráli s protikladem světla a stínu. Snažili 

se tvary rozpohybovat, dát jim dramatičnost. Vše mělo svůj důvod. Baroko mělo 

za cíl působit na city, ohromit a odpovídá snaze zdůraznit vládnoucí moc 

pomocí okázalosti a nádhery. Mělo napomáhat upevňovat moc katolické církve, 

která v důsledku reformací ztrácela moc. Baroko je tedy velmi spjaté s vírou a 

v mnohých interiérech se setkáváme s různými náboženskými tématy. 

I baroko se v průběhu času rozdělilo na dva směry – rané (klasické) a 

vrcholné (dynamické). 
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V raném období se stavěly hlavně rozsáhlé komplexy paláců, zámků, 

kostelů a jezuitských kolejí. Vrcholné se zase věnovalo křivkám a klenbám, 

oknům a mansardovým střechám. 

           Obr. 1 Mansardová střecha                                   Obr. 2 Kopule 

Zdroj obr. 1, 2: http://www.davidmikolas.cz/dejepis/prezentace/znaky_barokni_architektury.pdf 

 

Stejně jako malířství, sochařství a hudba má barokní architektura své 

představitele. Mezi světové architekty patří Francesco Borromini, Jean Baptista 

Mathey, Lorenzo Bernini, Guarino Guarini, a Carlo Lurago. 

Pro české země je zejména charakteristické uplatnění barokní tvorby 

v krajinných souvislostech. Barokní výstavbou se přetvářela krajina i venkovská 

sídla. Výstavba nových a zároveň přestavba středověkých kostelů a jiných staveb 

měnila siluetu měst i vesnic. 

V českých zemích se na baroku především podíleli otec a syn 

Dientzenhoferové a Jan Blažej Santini-Aichel. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Kostel sv. Mikuláše na Malé straně 

Zdroj: vlastní  

http://www.davidmikolas.cz/dejepis/prezentace/znaky_barokni_architektury.pdf
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2. SANTINI A JEHO STAVBY 
 

Santini tomuto všemu dal něco navíc. Byl to člověk, který se doslova na 

každém kroku setkával s uměním a střetávajícími se stavebními slohy.  

Santini již od mala navštěvoval ateliéry Jeana Baptista Matheya, významného 

barokního architekta. Otec byl kameník. Stavby v Praze, kde vyrůstal, byly 

stavěné v renesančním nebo gotickém stylu. Velmi ho také ovlivnila jeho 

tovaryšská cesta do Říma za architekturou. 

 Musel být velmi talentovaný. Ovládal umění malířství, architektury a 

geometrie, o čemž vypovídají jeho plány. Jeho práce byly vždy promyšlené do 

posledního detailu. Zapojoval do nich složitější techniku a fyziku, astronomii, 

symboliku, přesnost a funkčnost. Jeho tvorba se mimo jiné projevovala 

výjimečnými architektonickými řešeními.  

Každé z jeho děl bylo něčím výjimečné. Mimo tvorby, kdy navazoval na 

výtvarné myšlenky Guariniho (kaple v Panenských Břežanech) nebo jeho stavby 

připomínající klasicizující směr (kostel kláštera v Rajhradě), vytvářel díla, která 

jsou dnes nazývána barokní gotikou.  

Je důležité zmínit, že Santini nestavěl pouze novostavby, ale převážně 

prováděl rozsáhlé barokní přestavby původních gotických staveb. Nikdo jiný 

před ním ani po něm nedokázal do barokní architektury promítnout gotiku tak jako 

Santini.  

V barokní gotice vzniklo pod Santiniho vedením mnoho významných 

objektů a komplexů. Barokní gotiku najdeme v řadě klášterních gotických 

staveb (Sedlec u Kutné Hory) a také tam, kde Santini mění gotické prvky na 

barokní (kostel v Kladrubech, kostel v Želivě). Jedinou novostavbou tohoto druhu 

je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou.  

Vedle řady klášterních staveb vytvářel Santini neméně hodnotnou 

architekturu palácovou a zámeckou. Zajímavou svou dispoziční a hmotovou 

stavbou je zámek Karlova Koruna u Chlumce nad Cidlinou.   
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Za 23 let jeho tvorby tedy nakreslil a zrealizoval mnoho památek, od těch 

nejmenších jako jsou kapličky, kaple a kostely, po ty velké jako jsou zámky a 

klášterní komplexy. Celkem jich nakonec bylo více než 80.   

Obr. 4 Klášter Kladruby                                                            Obr. 5 Zámek Karlova Koruna                                                                                               

Zdroj Obr. 4: https://www.informuji.cz/objekt/10219-klaster-kladruby/ 

Zdroj Obr. 5: 
https://www.hkregion.cz/redakce/index.php?dr=100145&lanG=en&as4uOriginalDomain=www.hkre
gion.cz&as4u_protocol=https&show=diskuze& 

 

Za vrcholné dílo je považována Santiniho práce ve Žďáru nad Sázavou. 

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře je právě pro svou 

originalitu a použití Santiniho barokní gotiky zapsán na seznam světového 

kulturního dědictví památek UNESCO.  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.informuji.cz/objekt/10219-klaster-kladruby/
https://www.hkregion.cz/redakce/index.php?dr=100145&lanG=en&as4uOriginalDomain=www.hkregion.cz&as4u_protocol=https&show=diskuze&
https://www.hkregion.cz/redakce/index.php?dr=100145&lanG=en&as4uOriginalDomain=www.hkregion.cz&as4u_protocol=https&show=diskuze&
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3. SANTINIHO VRCHOLNÉ DÍLO 
 

Nejedná se jen o poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Jedná 

se o celé město. Součástí celého díla ve Žďáru nad Sázavou, které na svém 

vrcholu Santini navrhl, bylo několik dalších objektů města, mezi které patří: 

klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, Dolní hřbitov, 

Studniční kaple konventu, hřbitovní kostel Nejsvětější trojice, hospodářský 

dvůr Lyra, konírna bývalé šlechtické akademie, hostinec U Tří hvězd, 

prelatura kláštera-vstupní křídlo a chudobinec.  

 Obr. 6: Prelatura kláštera                Obr. 7: Klášterní kostel                    Obr. 8: Dolní hřbitov 

 Zdroj: vlastní                                    Zdroj: vlastní                                   Zdroj: vlastní    

 

Na Žďáru nad Sázavou a jeho stavbách můžeme vidět, že se Santini 

nezabýval pouze velkými církevními stavbami, ale i těmi mnohem obyčejnějšími a 

ve své době mnohem důležitějšími. 

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře je ukázkou perfektní 

Santiniho práce. 

Vše se točí okolo sv. Jana Nepomuckého, který je propojen s legendou, kdy za 

to, že nechtěl prozradit zpovědní tajemství, mu byl vyříznut jazyk. Janův vrah 

zahodil tělo z Karlova mostu do Vltavy, aby se ho zbavil. Tělo však vyplavalo na 

břeh a nad světcem se objevilo pět zářivých hvězd. Při exhumaci našli v těle 

kousek tkáně, která při vyjmutí z těla zčervenala, bylo to považováno za jazyk a 

božské znamení. Jan z Nepomuku se tak stal svatým. 
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Poutní kostel se již na pohled vymyká tehdejším uměleckým normám. 

Originálním způsobem se zde snoubí baroko s gotikou. Zadavatelem práce pro 

Santiniho byl opat Václav Vejmluva. Tím, že poutní kostel stojí na Zelené hoře, se 

stal dominantou celého kraje. 

V barokní stavbě přitom stále vidíme odkazy ke gotice, hlavně v lomených 

obloucích oken. Celý kostel je složen z odkazů, symbolů a poselství. Číslo pět, 

hvězda i jazyk se stalo pro poutní kostel hlavním Santiniho motivem.  

Číslo pět hraje ve struktuře stavby velkou roli. Pět hrotů vstupujících z těla 

kostela, pět kaplí ambitu. Okna zdánlivě odkazují k protáhlým gotickým oknům, ale 

zároveň připomínají svým tvarem jazyk. Staré původní dlaždice na podlaze jsou 

opět ve tvaru pětiúhelníků, dokládají tak důslednost, se kterou Santini pracoval, 

aby dal opravdu najevo světcovu legendu. A takovýchto skrytých symbolů je zde 

více.    

           I vnitřek kostela je také zdobný. Pět osmicípých cisterciánských hvězd na 

zeměkouli symbolizuje pět kontinentů, na které bylo šířeno křesťanství. 

Zeměkoule je obklopena třemi anděly. Pět hvězd a tři andělé může symbolizovat 

číslo 53, což je předpokládaný věk, kterého se Jan Nepomucký dožil. V kostele 

najdeme řadu dalších symbolů nemluvě o akustice a lomu světla, jež dává 

prostoru nepopsatelnou podobu. Ve špici kopule je velký červený jazyk, ve kterém 

je ukryta relikvie lingua Jana Nepomuckého, tedy kost, ke které je přirostlý jazyk. 

            

          Obr. 9: Interiér poutního kostela                      Obr. 10: Interiér poutního kostela 

          Zdroj: vlastní                                                    Zdroj: vlastní 
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           Stavební práce začaly roku 1719. Hrubá stavba kostela byla hotova už o 

rok později a v několika následujících letech se začal na půdorysu deseticípé 

hvězdy zvedat ze země i ambit obepínající areál. Poutníci pak byli ke kostelu 

vpouštěni pěti branami, jejichž střechy zdobilo pět soch cností Jana 

Nepomuckého. Do dnešních dnů se zachovaly jen tři z nich. V ambitu najdeme 

celkem pět kaplí. Ačkoliv se to na první pohled z vnějšku nezdá, funkce ambitu 

nebyla jen ozdobná. Sloužila i jako místo, kde bylo možné přenocovat. Kostel na 

Zelené hoře se stal rychle jedním z nejnavštěvovanějších poutních míst. 

Vytvořil originální, a hlavně nadčasové dílo. Tvar kostela připomíná 

fraktály, což jsou geometrické obrazce s opakujícími se prvky. Fraktály přitom 

začaly být zkoumány až ve druhé polovině 20. století. 

Jestli můžeme některou ze Santiniho staveb považovat za jeho vrcholnou, 

je to právě tato. Nic podobného, co Santini postavil, nikdy neviděla nejen 

Vysočina, ale ani Čechy a celý svět. 

          

Obr. 11: Poutní kostel                              Obr. 12: Půdorys Poutního kostela   

Zdroj Obr. 11: vlastní                      

Zdroj Obr. 12:ttps://zdarns.estranky.cz/clanky/poutni-kostel-sv_-jana-nepomuckeho.html 

 

 

 

https://zdarns.estranky.cz/clanky/poutni-kostel-sv_-jana-nepomuckeho.html
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Santini a jeho díla jsou pro mě fascinující. Pro svou praktickou část jsem si 

vybrala kresbu právě poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. 

Budu ji kreslit pomocí tuže a akvarelových barev. 

             Obr. 13: Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře  

Zdroj: https://www.blesk.cz/clanek/cestovani-cestujeme-po-cr-kraj-

vysocina/432235/poznejte-kostel-na-zelene-hore.html 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.blesk.cz/clanek/cestovani-cestujeme-po-cr-kraj-vysocina/432235/poznejte-kostel-na-zelene-hore.html
https://www.blesk.cz/clanek/cestovani-cestujeme-po-cr-kraj-vysocina/432235/poznejte-kostel-na-zelene-hore.html
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ZÁVĚR 
 

Tato závěrečná práce byla pro mě velmi přínosná. Dozvěděla jsem se díky ní 

podrobněji o baroku, a hlavně o barokním architektovi, který velmi ovlivnil svou 

osobitostí vývoj architektury u nás. Dal krajině podobu něčeho, co bylo pro svou 

dobu i pro následující staletí velmi neobvyklé a fascinující, což mohu sama 

potvrdit, neboť jsem většinu jeho nejvýznamnějších staveb navštívila osobně. Při 

samotném zpracování jsem si vyzkoušela psaní odborné práce, což je pro mě 

nová a pozitivní zkušenost. 
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