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Dobré odpoledne, Borku, dobré odpoledne přeji i našim posluchačům. 
 Dnes si všimněme staveb velmi významného stavitele, jehož dílo spadá do začátku 18. 
století. Když jsem si tento tip na výlet připravoval, uvědomil jsem si, že Santini-Aichel žil 23 
roků před rokem 1700 a symetrických 23 roků po tomto roce. Symetrie staveb, které Santini 
projektoval, je všeobecně známa. Známa je také skutečnost, že úzce spolupracoval s opatem 
cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou Václavem Vejmluvou. Symbol W lze najít na 
většině Santiniho staveb. 
 Jan Blažej Santini-Aichel (1677 – 1723) měl velmi zajímavý, až dramatický život. 
S jeho stavbami je spojen pojem barokní gotika. Každé místo, které nyní uvedu, nabízí kromě 
možného obdivu k stavbám i možnost samostatné vycházky po okolí. 
Tedy: 
Zelená hora Žďár nad Sázavou – kostel sv. Jana Nepomuckého, památka Světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO, 
Horní Bobrová – původní románský kostel přestavěl na začátku 18. století Santini-Aichel. 
Kostel sv. Petra a Pavla byl vysvěcen r. 1722, 
Zvole – středověký kostel přestavěl podle Santiniho plánů Václav Vejmluva na začátku 18. 
století. Kostel sv. Václava byl vysvěcen r. 1722, 
Ostrov nad Oslavou – zájezdní hostinec, 
Obyčtov – kostel Navštívení Panny Marie. 

Přece jen ještě nabídnu jednu konkrétní trasu: Bobrová – Zvole. Obce spojuje červeně 
značená turistická trasa, její délka je 10 km. Kdo se na ni vydá, čekají ho příjemné rozhledy 
po krajině (rybníky, pole, louky, lesy). 
 Bobrová má 900 obyvatel, do roku 1950 byly obce dvě – Dolní Bobrová a Horní 
Bobrová. Uvedu ještě dva rodáky. Oldřich Pokorný (1909 Horní Bobrová – 1942 Osvětim), 
profesor reálného gymnázia v Třebíči, člen odbojové organizace České obce sokolské v 
Třebíči, byl nacisty umučen v Osvětimi a připomíná ho pamětní deska na rodném domě 
v Bobrové. Antonín Smažil (1923 – 2011) byl vysočinským malířem. 
 Borku, rád bych ještě upozornil na jednu památku. Je to chrám Jména Panny Marie v 
Křtinách. Zde kromě obdivu Santiniho stavbě je ještě něco zajímavého k obdivování. Já jsem 
tam byl před dvěma roky přibližně v tuto dobu a pozoroval jsem úplně nahoře stovky hnízd 
jiřiček. 
 
 
 


