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 ostel sv. Václava
K
– Zvole
St Wenceslaus’s Church
– Zvole
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49.4941019N, 16.1771764E
www.santini.cz
Kostel byl do dnešní podoby vystavěn v letech 1713–1717 podle projektu Jana Blažeje
Santiniho-Aichela. Barokně přestavěný kostel má půdorys řeckého kříže. Kupole nad hlavní lodí
vyúsťuje ve svatováclavskou korunu, čímž chtěl opat žďárského cisterciáckého kláštera Václav
Vejmluva, jenž stavbu zaštiťoval, uctít svého patrona svatého Václava.
The present appearance of the Church took shape from 1713 to 1717, when it was
remodelled to reflect design by Jan Santini Aichel. Rebuilt in the Baroque style, the Church
has a Greek-cross floorplan. The upper part of the dome crowning the nave was built to
resemble the St Wenceslaus Crown, homage paid to the patron Saint Wenceslaus by the
Žďár Cistercian monastery abbot, Václav Vejmluva, who commissioned the work.
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Kostel Navštívení P. Marie
– Obyčtov
Church of the Visitation of
Virgin Mary – Obyčtov
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Mapa barokních míst Vysočiny

49.4996439N, 16.0014156E
www.santini.cz
Půdorys obyčtovského kostela je připodobňován tvaru želvy. Želva je znak stálosti ve víře,
věrnosti a trpělivosti. Kostel nechal na místě starší stavby v roce 1730 vystavět opat žďárského
kláštera Václav Vejmluva podle projektu Jana Blažeje Santiniho-Aichela. V roce 1735 byla
barokní stavba dokončena a zasvěcena Navštívení Panny Marie. Dnešní podoba kostela je
ovlivněna řadou novějších úprav.
The floorplan of Obyčtov Church is likened to the shape of a tortoise. The tortoise symbolises
constancy in faith, devotion and patience. Václav Vejmluva, Žďár’s monastery abbot, had
the church built in 1730 on the site of an earlier building, to reflect a design by Jan Santini
Aichel. The building of the Baroque structure was finished in 1735, and was dedicated to
the Visitation of the Virgin Mary.. The Church owes its present appearance to a number of
more recent alternations, though.

Tiskovina byla pořízena za přispění prostředků
státního rozpočtu České republiky
z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
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Kostel sv. Petra a Pavla –
Bobrová
St Peter and St Paul Church
– Bobrová

4

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie – Polná
Church of the Assumption
of the Virgin Mary – Polná

49.4876303N, 15.7183628E
www.infocentrumpolna.cz
Kostel byl vystavěn na místě staršího chrámu z iniciativy majitele panství knížete Leopolda
Ignáce z Ditrichštejna v letech 1700–1707 podle plánů italského mistra Domenica de Angeli.
Jako stavitel je uváděn kutnohorský mistr Jan Baptista Spinetti. Trojlodní barokní bazilika je
jedna z nejmohutnějších u nás – je 63 m dlouhá, 26 m široká a 22 m vysoká. Výzdobu kostela,
která se řadí mezi nejpůsobivější sakrální interiéry, realizovali malíř Luca Antonio Colomba
a významný štukatér Giacomo Antonio Corbellini. Především díky svým grandiózním provedením figurálních motivů v interiéru je kostel řazen mezi skvosty barokní architektury v České
republice.
The Church was erected on the site of an earlier temple at the urging of the dominion’s
owner, Leopold Ignaz, Prince of Dietrichstein, between 1700 and 1707, to reflect the
design by the Italian master Domenico de Angelis. Kutná Hora’s master builder Jan
Baptista Spinetti is thought to have built the Church. The triple-nave Baroque basilica
is one of the largest in this country – it is 63 m long, 26 m wide and 22 m tall. The
Church, whose interior ranks among the most impressive sacral interiors in the country,
was adorned by painter Luca Antonio Colomba and the noted stucco plasterer Giacomo
Antonio Corbellini. The Church is considered to be one of the jewels of Baroque architecture in the Czech Republic, first and foremost thanks to its magnificent rendition of
figural motifs in its interior.

Mapa
barokních míst
Vysočiny
Vysočina – Map
of baroque places
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Bazilika sv. Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Mikuláše
– Žďár nad Sázavou
Basilica of the Assumption
of the Virgin Mary and St
Nicolas – Žďár nad Sázavou
49.5830319N, 15.9378389E
www.zamekzdar.cz

Se stavbou kostela v raně gotickém slohu se počalo po roce 1252 v souvislosti se založením
zdejšího cisterciáckého kláštera. K jeho zásadní přestavbě však došlo až okolo roku 1710.
Stavební úpravy ve stylu barokní gotiky provedl architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Kostel s délkou 76 metrů je druhým nejdelším kostelem na Moravě. V roce 2009 byl chrámu vatikánským
konsiliem udělen titul bazilika minor.
The construction of the church, designed in the early Gothic style, started in 1252 when
the Cistercian monastery was founded on the site. However, it was fundamentally rebuilt in
as late as 1710. The remodelling into the Baroque Gothic style is the work of architect Jan
Santini-Aichel. The Church, which is 76m long, is the second longest in Moravia. The title of
Minor Basilica was granted to the temple by the Vatican Council in 2009.
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49.5801481N, 15.9419794E
www.zelena-hora.cz
Podnět stavby kostela vyšel od opata žďárského cisterciáckého kláštera cisterciáků Václava
Vejmluvy, který byl zcela prokazatelně ctitelem Jana Nepomuckého, a projektem stavby byl
pověřen slavný architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Vzhledem k významu, který byl kostelu
přikládán, bylo pro stavbu vybráno návrší nad klášterem. Kopec byl podle mučedníkova rodiště
nazván Zelená hora. Kostel byl vysvěcen v září 1722 a stal se první velkou svatyní, zasvěcenou sv. Janu Nepomuckému. Kostel je považován za vrchol Santiniho tvorby. Je postaven
na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy. Symbolika čísla pět vychází z legendy, ve které se praví,
že v místě, kde Jan Nepomucký, v řece Vltavě utonul, se objevila koruna z pěti hvězd. Magická
symbolika čísla pět se pak objevuje opakovaně i v dalších prvcích stavby. V kostele se nachází
pět kaplí s pěti oltáři, do kostela je přístup pěti vchody, pět pozlacených osmicípých hvězd je
v kopuli kostela a také celkem pět hvězd v lunetách nad okny. Ambit okolo kostela má půdorys
deseticípé hvězdy a je prolomen pěti branami a pěti kaplemi. Poutní kostel je dodnes korunou
širokého kraje. Naprostá jedinečnost a originalita Santiniho přístupu k architektuře a čistota
všech stavebních a slohových prvků byla jednoznačně potvrzena zařazením této unikátní stavby
na seznam památek UNESCO v roce 1994.
The idea of church building was initiated by the Žďár Cistercian monastery abbot, Václav
Vejmluva, who was quite evidently an admirer of St John of Nepomuk. The task of designing
it was entrusted to the famous architect Jan Santini Aichel. Due to the importance attached
to the church, it was decided that it would be built on the hillock above the monastery. The
hill was named after the martyr’s birthplace, Zelená hora. The Church was consecrated in
September 1722 and became the first large sanctum dedicated to St John of Nepomuk. The
church is considered to be the pinnacle of Santini’s work. The church is built on a five-pointed star shaped layout. The symbolism of the number five comes from a legend which
says that a five-starred crown appeared in the place where John of Nepomuk drowned in
the Vltava River. This magic symbolism of the number five is repeated in other parts of the
building, too. There are five chapels with five altars in the church, it is accessible via five
entrances, there are five eight-pointed gilt stars in the dome of the church, and there is the
total of five stars in lunettes above the windows. The cloister around the church is shaped
like a ten-point star, which incorporates five gates and five chapels. The building of the Pilgrimage Church remains the crown jewel of the entire region. The complete uniqueness and
originality of Santini’s attitude towards architecture, as well as the purity of all the structural
and architectural features were firmly recognized by the inscription of this unique building
on the UNESCO World Heritage List in 1994.
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49.4800719N, 16.1135194E
www.santini.cz
Kostel svatého Petra a Pavla byl původně vystavěn jako pozdně románský kostel. Původní
středověký farní kostel však nedostačoval na počátku 18. století potřebám rozsáhlé farnosti.
Z iniciativy žďárského opata Václava Vejmluvy byl objekt mezi lety 1714–1722 barokně přestavěn podle návrhu slavného architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Z původního pozdně
románského kostela nechal Santini pouze hlavní loď, kterou však proměnil v kněžiště s oltářem,
a tak obrátil celou orientaci kostela (svatostánek směřuje k západu).
St Peter and St Paul’s Church was originally built in the late Romanesque style. At the
beginning of the 18th century, the original medieval parish church could no longer meet
the needs of its sizeable parish. Between 1714 and 1722, at the urging of Václav Vejmluva,
Žďár’s monastery abbot, the building was remodelled into the Baroque style, as designed by
the famous architect Jan Santini-Aichel. From the original late Romanesque church, Santini
only kept the nave, which he converted into a chancel with an altar, and therefore re-ordered the whole orientation of the church (the tabernacle is facing the West).

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
– Žďár nad Sázavou
Pilgrimage Church of St
John of Nepomuk – Žďár
nad Sázavou

Kostel Nejsvětější Trojice
– Křemešník
Holy Trinity Pilgrimage
Church – Křemešník

8

Premonstrátský klášter
s kostelem sv. Petra a Pavla
– Nová Říše
Premonstratensian Monastery with Church of St
Peter and Paul – Nová Říše
49.1394508N, 15.5648539E
www.klaster.novarise.cz

Klášter byl založen na počátku 13. století vojenským velitelem Markvardem z Hrádku a jeho
ženou Vojslavou pro panny sv. Norberta – premonstrátky. Za husitských válek došlo k takřka
kompletnímu zničení kláštera, přesto ale i po jejich skončení klášter fungoval, ovšem jen
do roku 1596, kdy ženské osazenstvo kláštera vymřelo. Aby klášter nezanikl úplně, byl osazen
premonstráty ze Zábrdovic a přeměnil se na mužský klášter. Nejvýznamnější stavbou kláštera
je kostel sv. Petra a Pavla z druhé poloviny 17. století se vzácnými interiérovými prvky (fresky,
varhany, dřevěná kazatelna a lavice) a především klášterní knihovna s více než 20 000 svazky.
Prohlídková trasa kromě návštěvy opatského kostela sv. Petra a Pavla představuje prelaturu,
sály osobností, pamětní síň bratří Pavla a Antonína Vranických i klášterní knihovnu. Ta je
zdobena výjevy ze života zakladatele premonstrátského řádu sv. Norberta a mezi knihami se
nacházejí čtyři vzácné svazky herbáře z 18. století, jež se staly předlohou pro výzdobu tzv.
novoříšské keramiky.
The then convent was founded at the beginning of the 13th century by the military leader
Markvard of Hrádek and his wife Vojslava, for the Norbertine sisters – Premonstratensians.
During the Hussite Wars, the convent was almost completely destroyed. It survived the
wars, though, and was in operation after the wars had ended, but only until 1596 when
the female occupants died out. In order to not to cease its existence, Premonstratensians
from Zábrdovice were appointed there and the convent was converted into a monastery. The
most remarkable building of the monastery is St Peter and St Paul’s Church, dating from the
second half of the 17th century, due to its precious interior features (frescos, organ, wooden
pulpit and pews) and because of the monastery library, which holds over 20,000 items. The
tour includes, apart from a visit to the abbey church of St Peter and St Paul, the prelature
building, the Hall of Personalities, Paul and Anton Wranitzky Memorial Hall, as well as the
monastery’s library. The library is decorated with scenes from the life of St Norbert, the
founder of the Premonstratensian Order. Four rare volumes of herbals, dating from the
18th century, can be found among the books. These herbals became the template for the
decoration of Nová Říše pottery.
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49.5292775N, 15.2151308E
www.zeliv.eu
Klášter v Želivě byl založen pro benediktiny už ve 12. století biskupem Ottou a českým
knížetem Soběslavem a jeho manželkou Adlétou. Po deseti letech však Želiv opustili.
Komunita premonstrátů přišla brzy na jaře roku 1149. Už v předhusitské době byl klášter
významným duchovním i hospodářským centrem širokého kraje. Původně byl klášter
postaven ve slohu románském a po požáru byl obnoven ve slohu gotickém. V době husitských válek byl klášter dvakrát husity dobyt a vypleněn. V letech 1467–1599 byl klášter
v držení světské vrchnosti, která západní část kláštera přestavěla na hrad. V roce 1712
klášter vyhořel. Od základu proto bylo vystavěno opatství a konvent. Práce provedl slavný
architekt stavějící své stavby z části ve stylu barokní gotiky – Jan Blažej Santini-Aichel.
V roce 1950 byl klášter komunisty zrušen, opat Vít Tajovský uvězněn. V letech 1950–1954
sloužil klášter jako internační tábor pro kněze a řeholníky, později tu byla psychiatrická
léčebna. V roce 1988 využil režisér Dušan Klein tohoto prostředí k natočení filmu „Dobří
holubi se vracejí“. Od roku 1991 slouží klášter opět premonstrátům a budovy jsou postupně opravovány. Provoz obnovil i klášterní pivovar. Budovy kláštera i kostela jsou ukázkou
duchovní i materiální složitosti českých dějin.
The Želiv Monastery was founded for the Benedictines in as early as the 12th century by
Bishop Otto, Czech Duke Soběslav and his wife Adelaide. However, they left Želiv after ten
years. The community of Premonstratensians arrived in the early spring of 1149. During
the pre-Hussite period, the monastery was a significant spiritual and economic hub for the
entire region. The monastery was originally built in the Romanesque style, but after a fire
it was rebuilt in the Gothic style. During the Hussite Wars, the monastery was seized and
plundered by the Hussites two different times. Between 1467 and 1599, the monastery was
held by secular nobility who had the western part of it converted into a castle. In 1712, the
monastery burnt down. Thus, an abbey and a convent were erected there from scratch. The
work was executed by a famous architect who designed his buildings partially in the Baroque Gothic style – Jan Santini Aichel. The monastery was shut down by the communists in
1950, and its abbot, Vít Tajovský, was imprisoned. Between 1950 and 1954, the monastery
served as an internment camp for priests and friars. Later, it served as a psychiatric hospital.
In 1988, the premises were used by film director Dušan Klein for shooting his film ‘Good
Pigeons Return’. Since 1991, the Monastery has been used by Premonstratensians again,
and the buildings are gradually being repaired. The monastery’s brewery has also been
restored. The buildings of both the monastery and the church are a showcase of the spiritual
and material complexity of Czech history.
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Zámek Žďár nad Sázavou
Zdar estate and New Generation Museum

Část historie zámku je spojena s obdobím baroka a s šlechtickými rody Vernierů, Černínů
a Kolowrat-Krakowských. Koncem 17. století, v době působení hraběte z Vernieru, vzniklo
rané barokní křídlo. V 18. století dosáhlo světelské panství největšího rozkvětu a zámek
prošel rozsáhlou přestavbou a dostavbou v duchu baroka díky rodům Černínů a Kolowratů.
Areál zámku prochází postupnou obnovou, která se zaměřuje na záchranu zdevastovaných
prostor zámku. V současnosti zámek mimo jiné nabízí dva prohlídkové okruhy: Expozici
historického evropského skla a Expozici historických hodin, obrazů a soch.
Part of the history of the chateau is associated with the baroque period and with noble families of Vernier, Cernin and Kolowrat-Krakovsky. At the end of the 17th century, in the time
of the Earl of Vernier, the early baroque wing was built. In the 18th century Svetla manor reached its heyday and the chateau has undergone extensive renovation and rebuilding in the
baroque, thanks to families Cernin and Kolowrat-Krakovsky. The chateau area is undergoing
gradual renewal that focuses on the rescue of devastated chateau’s spaces. hateau also
offers two tours at present: the Exposition of historical european glass and the Exposition of
historical clocks, paintings and sculptures.
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Zámek Jaroměřice nad Rokytnou a Kostel sv. Markéty
Castle Jaroměřice nad Rokytnou and St Margaret’s
Church

Ve 13. století vodní tvrz, od 16. století renesanční sídlo, od 18. století honosný barokní zámek – to
vše byly v průběhu historie podoby budišovského zámku. Dnes nabízí zdejší zoologický depozitář
návštěvníkům možnost prohlédnout si jedinečné přírodovědné sbírky Moravského zemského muzea. V místních historických interiérech proto nepotkáte bílou paní, ale vycpaného medvěda či lva.
In the 13th century, it was a water fortress, from the 16th century, it was a Renaissance residence
and from the 18th century, it has been an opulent Baroque chateau – these are all the various
forms of the Budišov Chateau throughout history. Today, the local fauna exhibit offers visitors
a chance to see unique natural history collections from the Moravian Museum. Therefore, you are
not likely to encounter the White Lady in these historical interiors, but also a stuffed bear and lion.

Dolní hřbitov – Žďár nad
Sázavou
Lower Cemetery – Žďár
nad Sázavou

Barokní most – Náměšť
nad Oslavou
Baroque bridge – Náměšť
nad Oslavou

49.2068600N, 16.1590900E
www.namestnosl.cz
Barokní most přes řeku Oslavu dal postavit majitel náměšťského panství hrabě Václav Adrian
z Enckenwirtu v roce 1737 na místě staršího mostu, strženého povodní. V roce 1744 byl
most vyzdoben 20 barokními sochami, které pohledově umocňují jedinečnost této stavby. Ne
náhodou se náměšťskému mostu říká „malý Karlův most“.
The Baroque bridge over the Oslava River was commissioned by the owner of Náměšť’s
dominion, Count Václav Adrian of Enckenwirt in 1737, on the site of an earlier bridge that
was destroyed during a flood. In 1744, the bridge was adorned with 20 Baroque statues,
which visually bring out the uniqueness of this structure. It is no coincidence that Náměšť’s
bridge has been nicknamed a ‘mini Charles Bridge’.
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Náměstí Zachariáše
z Hradce – Telč
The Zachariáš of Hradec
Square – Telč

49.1842572N, 15.4529083E
www.telc.eu
Telčské náměstí, zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO,
je příkladem harmonické návaznosti baroka na renesanci. Pozoruhodné je, že za barokním
stavitelským rozmachem v renesančním městě stála Františka Slavatová. V polovině 17. stol.
po smrti svého muže povolala do Telče jezuity, dala pro ně postavit kolej a kostel Jména
Ježíš, v němž je také pohřbena. Jezuité ve městě později založili gymnázium, hudební školu
a realizovali několik rozsáhlých přestaveb. Stavební vývoj města tím byl vlastně ukončen.
Stavebnímu ruchu podlehli i měšťané, a tak dnes na náměstí vidíme většinu domů s typickým renesančním podloubím a často barokními fasádami a štíty.
Telč’s Square, included on the UNESCO World Cultural and Natural Heritage List, is an example
of a smooth transition from the Renaissance to the Baroque. It is remarkable that it was Františka
Slavatová who was behind the Baroque construction boom in this Renaissance town. After her
husband’s death in the mid-17th century, she summoned Jesuits to Telč, and had a College and
Church of the Holy Name of Jesus built for them, where she was later laid to rest. The Jesuits then
founded a grammar school, a music school, and rebuilt several buildings in the town. By doing
so, the evolution of the town, in terms of construction, practically ended. The burghers were alos
influenced by the building activity and thus we can see today that most of the buildings on the
square have typical Renaissance arcades and often Baroque façades and gables.
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Zadní synagoga – Třebíč
Rear Synagogue – Třebíč

49.5851536N, 15.9339892E
www.zelena-hora.cz
Dolní hřbitov byl postaven nedaleko žďárského kláštera v roce 1709. Hřbitov je jednou
z prvních staveb, kterou pro žďárský klášter realizoval architekt Jan Blažej Santini Aichel. Podle
Santiniho plánu byl hřbitov postaven na půdorysu lebky se čtyřmi kaplemi. Začátkem 18. století
hrozila Žďáru morová epidemie, stavba hřbitova byla jednou z mnoha příprav, které inicioval
tehdejší opat Václav Vejmluva. Díky důkladným opatřením morová epidemie Žďár nakonec nepostihla, a tak hřbitov nebyl nikdy využit jako morový. Začalo se v něm běžně pohřbívat a poté,
co jeho kapacita přestala stačit, byl rozšířen. Nyní se hřbitov již nevyužívá pro pohřbívání.
Uprostřed hřbitova se nachází socha anděla posledního soudu. Prohlídka Dolního hřbitova lze
domluvit se správou poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
The Lower Cemetery was built in close proximity to Žďár’s monastery in 1709. The cemetery is
one of the first features that architect Jan Santini Aichel designed for the Žďár’s monastery. Based
on Santini’s design, the cemetery was built on a skull-shaped layout with four chapels. At the
beginning of the 18th century, there was a threat of plague outbreak, and building the cemetery
was one of the preparations initiated by the then abbot Václav Vejmluva. Thanks to thorough
precautions, Žďár was not affected by the plague, so the cemetery was never used as a plague
pit. It was then used as an ordinary cemetery and when its capacity became insufficient, it was
expanded. Today, the cemetery is no longer used for burials. In the centre of the cemetery is
a statue of the Angel of the Last Judgment. A tour of the Lower Cemetery can be arranged with
the administration of the Pilgrimage Church of St John of Nepomuk at Zelená hora.
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49.0936614N, 15.8921528E
www.zamek-jaromerice.cz
Zámek Jaroměřice nad Rokytnou patří k nejmohutnějším architekturám 1. poloviny 18. století u nás i v Evropě. Barokní podobu zámek získal v letech 1700–1737 za Questenberků.
Projekt přestavby vypracoval známý rakouský architekt Jakub Prandtauer. Zámek nabízí dva
prohlídkové okruhy svých interiérů – trasa A zahrnuje apartmány zařízené ve stylu barokního
šlechtického sídla včetně hudebních salónků, trasa B prochází hostinskými pokoji a kuchyní.
Stálé expozice jsou každý rok doplněny o zajímavé a poutavé sezónní výstavy. Za zámkem
se rozkládá zahrada francouzského typu, na kterou na druhé straně říčky Rokytné, navazuje
rozsáhlá část v anglickém stylu. Při třetím prohlídkovém okruhu můžete navštívit barokní
interiér chrámu sv. Markéty. Děkanský chrám tvoří nedílnou součást zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou. Za autora přestavby kostela stejně jako zámku je považován Jakub
Prandtauer a snad se konzultačně podílel na podobě chrámové stavby i vídeňský architekt
Johann Lucas von Hildebrandt. S přestavbou kostela se započalo v roce 1716 a dokončena
byla až v roce 1782.
Jaroměřice nad Rokytnou Chateau ranks among the most robust architectural buildings
dating from the first half of the 18th century in not only this country, but also throughout
Europe. It gained its Baroque form between 1700 and 1737, when it was ruled by the
Questenberg noble family. The plans for its new form were designed by the renowned
Austrian architect Jakub Prandtauer. The chateau offers visitors two tours of its interior – the
A route includes apartments furnished in the style of a Baroque noble family residence,
including a music parlour, whereas the B route takes visitors through guestrooms and the
kitchen. Permanent exhibitions are supplemented every year with interesting and engaging
seasonal displays. Behind the chateau is a French-style garden which continues on the other
side of the Rokytná River as a large English-style garden. When taking the third route of
the tour, you can visit the Baroque-styled interior of St Margaret’s temple. The Dean Temple
of St Margaret forms an integral part of the chateau grounds in Jaroměřice nad Rokytnou.
Jakub Prandtauer is thought to have been behind the remodelling of the church, as well
as the chateau, while the Viennese architect Johann Lucas von Hildebrandt may have been
consulted on the form of the temple. The rebuilding started in 1716 and the work finished
in as late as 1782.
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Zámek Budišov
Castle Budišov

49.2753653N, 16.0127733E
www.mzm.cz/zamek-budisov/

49.5837281N, 15.9369711E
www.zamekzdar.cz
Historické centrum města Žďáru nad Sázavou se nachází v dnešním areálu zámku Žďár nad
Sázavu, v místech bývalého cisterciáckého kláštera. Klášter dosáhl největšího rozkvětu a rozmachu v první polovině 18. století za správy opata Václava Vejmluvy, kdy také došlo k rozsáhlé
barokní přestavbě. Přestavbu realizoval geniální architekt J. B. Santini. Areál zámku je postupně
obnovován. Jedná se o živé a kreativní místo, které nabízí návštěvníkům celodenní zážitek – komentovanou prohlídku Po stopách Santiniho, stálou expozici Umění baroka ze sbírek Národní
galerie v Praze, naučné stezky kolem zámeckých rybníků, kavárnu, obchod s dárkovým zbožím
či dětský koutek. V roce 2015 bylo v areálu zámku otevřeno Muzeum nové generace. Přízemí
expozice je věnované cisterciáckému řádu a temnému středověku, první patro umožní pohled
do krásného a barevného světa baroka.
The historic centre of the town of Žďár nad Sázavou is situated in today’s Žďár nad Sázavou
Chateau, on the site of the former Cistercian monastery. The monastery reached its heyday
in the first half of the 18th century, when it was managed by the abbot Václav Vejmluva.
During that time, it was rebuilt into the Baroque style, designed by the genius architect J. B.
Santini. The chateau is in the process of gradually being restored. It is a lively and creative
place which offers its visitors a whole-day experience – there is an ‘In Santini’s Footsteps’
tour with a commentary, ‘The Baroque Art’ permanent exhibition from Prague National
Gallery collections, nature trails around the chateau ponds, a café, a gift shop and a children’s play area. In 2015, the New Generation Museum opened in the chateau complex, which
houses unique interactive exhibits with hands-on activities. Exhibits on the Cistercian Order
and the Dark Ages are located on the ground floor, whereas the beautiful and colourful
world of the Baroque can be seen on the first floor.

Zámek Světlá nad Sázavou
Chateau Svetla nad Sazavou

49.6673731N, 15.4075306E
www.zameksvetla.cz
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49.4039178N, 15.3245025E
www.pelhrimovsko.cz
Stříbrné doly na úpatí vrchu Křemešník znamenaly ve středověku nejen místní zdroj cenného
kovu, ale zasloužily se i o vznik kostela. Když prý v roce 1555 pelhřimovský měšťan Matouš
Chejstovský prchal před lupiči, spadl do staré opuštěné šachty. Jako odměnu za své zachránění
nechal na místě vystavět dřevěnou kapli, která se stala záhy vyhledávaným poutním místem.
V letech 1651–1652 vznikla nová zděná kaple. Do dnešní podoby byl kostel přestavěn v letech
1710–1720. Kolem kostelíka byly vystavěny ambity s dvěma kaplemi. Kostel je během sezóny
přístupný veřejnosti a je možné jej s průvodcem navštívit.
Silver mines at the foot of Křemešník Hill were not only a local source of the precious metal
during medieval times, but also one of the reasons why a church was founded on the site.
Legend has it that in 1555, when a Pelhřimov burgher Matouš Chejstovský was running
away from robbers, he fell down an old abandoned shaft. To express his gratitude for his
rescue he had a wooden chapel built on the site, which soon became a place of pilgrimage.
A new masonry chapel was built between 1651 and 1652. The Church owes its present-day
appearance to the rebuilding work undertaken between 1710 and 1720. Cloisters and two
chapels were built around the church. The Way of Cross also led to the site. The church is
open to the public during the season and it is possible to visit it with a guide.

Premonstrátský klášter
s kostelem Narození Panny
Marie – Želiv
Premonstratensian Monastery of the Nativity of the
Virgin Mary – Želiv

Most se sochami světců –
Žďár nad Sázavou
Bridge with statues of
saints – Žďár nad Sázavou

49.5811317N, 15.9360283E
www.zdarns.cz
Silnice z centra města k areálu zámku vede přes barokní kamenný most se třemi oblouky, který
v délce 40 metrů překlenuje Stržský potok u Konventního rybníka. Byl postaven v roce 1761
a zdobí ho osm soch světců, jejichž autor není znám. Výzdoba byla inspirována podobou Karlova mostu v Praze. Originály soch byly při rekonstrukci mostu sneseny a nahrazeny kopiemi.
The road leading from the town centre toward the chateau area goes over a Baroque three-arch
stone bridge, which spans 40 metres across Stržský Creek near Konventní Pond. The bridge was
built in 1761 and is adorned with eight statues of saints whose sculptor is unknown. He must
have been inspired by the adornments on Charles Bridge in Prague. The original statues were
taken down when the bridge was renovated and were replaced with replicas.
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49.2177636N, 15.8793839E
www.visittrebic.eu
Zadní synagoga byla postavena v roce 1669 nebo krátce před ním. Židovská obec usilovala
o rozšíření synagogy, které bylo v roce 1693 zamítnuté vrchností a navíc bylo přikázáno budovu
zbourat. Přestože na místo celkové demolice byla stržena „pouze“ střecha, budova značně
chátrala. V roce 1705 požádala židovská obec nového majitele panství o povolení zastřešení
synagogy a o její využívání k bohoslužbám. Hrabě udělil židovské obci souhlas a v letech 1705–
1707 byla barokně přestavěna. Interiér je vyzdoben jedinečnou barokní štukovou a malovanou
výzdobou s použitím ornamentálních a rostlinných motivů a hebrejských liturgických textů.
Zadní synagoga je uváděna jako nejstarší příklad dochované synagogální malířské výzdoby
na Moravě. V synagoze je umístěna expozice o historii židovského města v Třebíči. Vystavené
sbírkové předměty dokládají běžný život tehdejších obyvatel i jejich náboženské zvyky a obřady.
Model židovského ghetta v měřítku 1:100 zachycuje jeho podobu v roce 1850.
The Rear Synagogue was built either in 1669 or shortly before that. The Jewish Community
sought to expand it, however, this was rejected by the nobility in 1693, and it was ordered
that the Synagogue was to be demolished. Even though it was ‘only’ the roof that was
pulled down (instead of the whole building), the building kept deteriorating. In 1705, the
Jewish Community asked the new owner of the dominion for permission to roof over the
synagogue and to use it for church services. The Count granted permission to the Jewish Community, and the synagogue was rebuilt in the Baroque style between 1705 and 1707. Its
interior was decorated with unique Baroque stucco and paintings, with use of ornamental
and floral motifs, as well as Hebrew liturgical texts. The Rear Synagogue is cited as having
the oldest preserved synagogal painted decorations in Moravia. There is a display of exhibits
on the history of the Jewish town in Třebíč in the synagogue. The displayed items in the collection document lives of the inhabitants and their religious customs and rituals. The model
of the Jewish ghetto on a 1:100 scale captures what it looked like in 1850.

DALŠÍ BAROKNÍ PAMÁTKY
MORE BAROQUE LANDMARKS
20

49.2702692N, 16.0007147E
www.mestysbudisov.cz
21

Kaple sv. Anny – Pohled
St Anne’s Chapel – Pohled

49.6145061N, 15.6654703E
www.obecpohled.cz
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49.2704525N, 15.2772344E
www.katerinaresort.cz

J ezuitský klášter s kostelem
Jména Ježíš – Telč
Jesuit Monastery with the durch
Church of the Name of Jesus – Telč
49.1848081N, 15.4504508E
www.telc.eu
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Mosty se sochami světců – Brtnice
Bridges with Statues of Saints
– Brtnice

 ostel sv. Kateřiny – Počátky
K
Church of St. Kateřina – Počátky

 roboštství kláštera cisterciaček
P
– Vallis Santa Mariae – Pohled
Provostry of the Vallis Santa
Mariae Cistercian Convent –
Pohled
49.6040175N, 15.6504853E
www.obecpohled.cz

49.3043772N, 15.6780506E,
49.3067856N, 15.6762297E
www.brtnice.cz
24

Z ámek Chotěboř
Castle Chotěboř
49.7254003N, 15.6737225E
www.cekus.eu

 aple sv. Jana Nepomuckého
K
– Plandry
St John of Nepomuk’s Chapel
– Plandry
49.4221650N, 15.5409250E
www.plandry.cz
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 ostel sv. Františka Serafínského
K
s Loretou – Golčův Jeníkov
St Francis Seraph’s Church with
a Loreta – Golčův Jeníkov
49.8188553N, 15.4764550E
www.golcuv-jenikov.cz

22

Podle pověsti stojí za zrodem poutního místa U Svaté Anny písař pohledského cisterciáckého
kláštera Jakub Čermák, který při štvaní jelena zapadl v lese do bažiny a jemuž skrz modlitbu
pomohla dostat se z nesnáze právě svatá Anna. Na místě této nehody byl při kopání základů
pro stavbu kaple objeven léčivý pramen, nedaleko od něho v místě otisků šlépějí prý samotné světice byl postaven dnešní poutní kostel.
According to legend, the place of pilgrimage at St Anne’s came into existence thanks to
Jakub Čermák, a scribe in Pohled’s Cistercian Monastery, who, when chasing a deer in the
forest, fell into a swamp and was helped out of it through prayer by no other than Saint
Anne. A healing spring was discovered at the site of the accident, when the foundations for
the chapel were dug. The present-day pilgrimage church was erected nearby, on the site of
the alleged footprints of the saint.

 ostel Nanebevzetí Panny Marie
K
a sv. Gotharda – Budišov
Church of the Assumption of the
Virgin Mary and St. Gothard –
Budišov

J ezuitský klášter s kostelem
sv. Ignáce z Loyoly – Jihlava
Jesuit Monastery with the durch
Church of St Ignatius of Loyola
– Jihlava
49.3966894N, 15.5911575E
http://tic.jihlava.cz
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 ostel sv. Mikuláše – Humpolec
K
Church of St. Nicholas – Humpolec
49.5415142N, 15.3593303E
www.mesto-humpolec.cz
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VÝLET 1

TRIP 1

Barokní koruna Vysočiny
Trasa: 10 Žďár nad Sázavou 1 Zvole
3 Bobrová
4 Polná
Délka: 86 km
Časová náročnost: 2 dny

The Baroque crown of Vysočina
2

Obyčtov

DEN 1.

Route: 10 Žďár nad Sázavou 1 Zvole
3 Bobrová
4 Polná
Distance: 86 km
Duration: 2 days

2

Obyčtov

12

DAY 1

Žďár nad Sázavou
Zámek Žďár nad Sázavou – v areálu zámku se nachází Muzeum
Nové generace – unikátní zážitková expozice s interaktivními prvky
a Bazilika Nanabevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, která byla upravována pod taktovkou architekta Santiniho. Před zámkem se nachází
barokní most se sochami světců.
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – perla
barokní gotiky, vrcholné dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichla.
Naučná stezka kolem Zelené hory
Vycházkový okruh A v délce 2,1 km je situován do okolí Bránského
rybníku a představí dvě stavby významného českého architekta Jana
Blažeje Santiniho Aichla – Hospodářský dvůr Lyra a Dolní hřbitov.
Vycházkový okruh B v délce 2,6 km je výletem do míst s nevyšší
ochrannou přírody a krajiny. Provede Vás působivým prostředím
okolí rybníku Konvent, nabídne výhledy na rybník, zámek a v neposlední řadě na poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Žďár nad Sázavou
Chateau in Žďár nad Sázavou – On the grounds of the chateau is
the Museum of the New Generation – a unique interactive exhibition
– and the Basilica of the Assumption of the Virgin Mary and St. Nicholas, which was modified under the direction of the architect Santini. In
front of the chateau there is a Baroque bridge with statues of saints.
Pilgrimage Church of St. John of Nepomuk at Zelená hora –
a pearl of Baroque Gothic architecture, and the crowning achievement of the renowned Czech architect Jan Blažej Santini-Aichel.
Educational trail around Zelená hora (Green Mountain)
Walking tour A, with a length of 2.1 km, inclues the Bránský Pond and
two buildings by Jan Blažej Santini-Aichel – the Lyra Farm and the Lower
Cemetery. Walking tour B, with a length of 2.6 km, covers areas with the
highest level of nature and landscape protection. It takes you through the
impressive surroundings of the Convent Pond, also offering views of the
chateau and the Pilgrimage Church of St. Jan Nepomuk at Zelená hora.
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DAY 2

DEN 2.
Zvole – Bobrová – Obyčtov – tři kostely realizované podle projektu
Jana Blažeje Santiniho-Aichela.
Polná
Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie – prohlídka interiéru,
expozice církevního umění, výstup na věž.

Zvole – Bobrová – Obyčtov – Three churches built to designs of Jan
Blažej Santini-Aichel.
Polná
Deanery Church of the Assumption of the Virgin Mary – Tour
of the interior, including the display of sacral art and ascending the
church tower.

VÝLET 2

TRIP 2

Barokní památky s ochutnávkou piva

Baroque monuments with a beer tasting

Trasa: 9 Želiv 7 Křemešník
Délka: 27 km
Časová náročnost: 1 den

Route: 9 Želiv
Distance: 27 km
Duration: 1 day

Křemešník – barokní areál s Kostelem Nejsvětější Trojice – prohlídka
kostela, rozhledny Pipalka, ochutnávka piva Poutník v restauraci, křížová cesta, Stříbrná a Zázračná studánka, v zimě je zde spuštěn lyžařský
vlek, v létě outdoorové centrum.
Želiv – prohlídka konventu kláštera s přilehlým kostelem Narození
Panny Marie, jehož přestavba byla provedena pod vedením Jana
Blažeje Santiniho-Aichela, exkurze do klášterního pivovaru (každý
den ve 13:00 hod.) – s ochutnávkou nepasterizovaných a nefiltrovaných piv.

Křemešník – A Baroque complex with the Church of the Holy Trinity –
a tour of the church, ascent of the Pipalka lookout tower, beer tasting
at the Poutník (Pilgrim) restaurant, Stations of the Cross, Silver and
Miraculous wells. In winter a ski lift is in operation, and in summer
there is an outdoor cen re.
Želiv – Tour of the monastery with the adjacent Church of the Nativity
of the Virgin Mary, which was rebuilt under the direction of Jan Blažej
Santini-Aichel; you can visit the monastery brewery (every day at 1
p.m.) for a tasting of its unpasteurized and unfiltered beers.
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VÝLET 3

TRIP 3

Zámecký okruh
Trasa: 19 Třebíč 11 Jaroměřice nad Rokytnou
nad Oslavou 13 Budišov
Délka: 64 km
Časová náročnost: 2 dny

5 14

Náměšť

DEN 1.
Třebíč – Zadní synagoga (společně s celou židovskou čtvrtí, židovským
hřbitovem a bazilikou sv. Prokopa zapsaná na seznam UNESCO) – s jedinečnou barokní štukovou výzdobou – prohlídka synagogy zahrnuje
i prohlídku tradiční židovské domácnosti z meziválečných let – Dům
Seligmanna Bauera. Projít si můžete židovské uličky a průchodem
doputovat do areálu bývalého kláštera, dnešního zámku, kde najdete
baziliku sv. Prokopa.
Jaroměřice nad Rokytnou – prohlídka barokního zámku s výběrem
ze dvou zámeckých okruhů: Hraběcí apartmán nebo Hostinské pokoje
a kuchyně. V areálu zámku je možné navštívit i kostel sv. Markéty
a zámecké zahrady. Nedaleko zámku se nachází také Špitál s kaplí sv.
Kateřiny.

DEN 2.
Budišov – prohlídka zámku s rozsáhlými sbírkami vycpaných zvířat
z celého světa, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Gotharda,
kde podle pověsti zemřel a je pochován poslední opat třebíčských
benediktinů.
Náměšť nad Oslavou – barokní most přes řeku Oslavu „malý Karlův
most“. Za návštěvu stoji i zámek (dva prohlídkové okruhy), ve kterém
je knihovna s úchvatnými barokními freskami.

Route: 19 Třebíč 11 Jaroměřice nad Rokytnou
nad Oslavou 13 Budišov
Distance: 64 km
Duration: 2 days
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Náměšť
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dálnice / Motorway
silnice I. třídy / Class 1 Road

DAY 1
Třebíč – The Rear Synagogue with its unique Baroque stucco decoration
(inscribed on the UNESCO World Heritage List together with the entire
Jewish Quarter, the Jewish Cemetery and the Basilica of St. Prokop).
The synagogue tour also includes a traditional Jewish household from
the interwar years, the Seligmann Bauer House. You can walk through
the streets of the Jewish Quarter and visit the former monastery (today
a chateau), where you’ll find the St. Prokop Basilica.
Jaroměřice nad Rokytnou – A tour of the Baroque chateau with
a choice of two circuits: the count’s apartment or the guest rooms
and the kitchen. The chateau complex also includes the Church of St.
Margaret and chateau gardens. Not far from the chateau is a hospital
with the Chapel of St. Catherine.
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Legenda / Legend

Chateau circuit
17

13

silnice II. třídy / Class 2 Road

11

hranice ČR / CR borders
železniční trať / Railway

15

barokní místa Vysočiny /
Baroque places of Vysočina
UNESCO

4

4

DAY 2
Budišov – A tour of the chateau with its extensive taxidermy collections of animals from around the world, and a visit to the Parish
Church of the Assumption of the Virgin Mary and St. Gothard, where,
according to legend, the last abbot of the Třebíč Benedictines died and
is buried.
Náměšť nad Oslavou – A Baroque bridge over the Oslava River,
called the “Little Charles Bridge”. Also worth a visit is the chateau (two
guided tour circuits), where you can see a library with breath-taking
Baroque frescoes.
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