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Jan Blažej Santini–Aichel was born to an Italian family settled in Prague. His grandfather, Antonio Akel, had 
come here probably from Roveredo near Lake Lugano around 1630. His father, Santin Aichel (1652–1702), 
became renowned as a stone mason in Prague. He sculpted stone ornaments, especially in buildings by the 
architect Jean Baptiste Mathey. He later worked mainly for Count Czernin. It is Czerniń s archives which 
contain one of the few references to Jan Blažej Santini–Aichel. Written by a clerk of the count, it says, “[He is] 
lame, he is a trained painter and is quite experienced in building matters …” There is no further information 
about his studies. It is only known that from around 1702 he fully devoted himself to architecture. 

His style of designing was quite unique. Unfortunately, very few of his authentic drawings have been pre-
served. He was the kind of architect who only makes projects without realizing his buildings. And yet, he re-
gularly visited construction sites to discuss further developments and solve complicated technical problems. 
In order to be able to reach the sites quickly, they were concentrated in relatively small areas. This efficient 
way of supervision made it possible for him to build such a large number of constructions within his short 
life.   

In Prague, where his career began, he finished the church of Theatins and built several aristocratic palaces. 
But he mostly worked for monasteries in the country, most notably for the Cistercians in Sedlec near Kutná 
Hora, the Benedictines in Plasy and Kladruby as well as the Premonstratensians in Želiv in eastern Bohe-
mia. In Moravia he focused his activity on the Cistercian monastery in Žďár nad Sázavou at that time led by 
Abbot Václav Vejmluva, one of his most important clients and connoisseurs of his work. At the end of his life 
Santini worked in Rajhrad and Křtiny near Brno. His untimely death prevented him from realizing some of 
his projects.     

Santiní s architectural style is quite original, often imbued with symbolism. Together with his collabora-
tors he managed to create perfect works full of harmony. He was inspired above all by the Italian architect 
Francesco Borromini and his approach to “perspective Baroque”. Nevertheless, there are no records confir-
ming Santiní s visit to Italy. He also knew the early experiments with ground plans and stereometric bodies 
by the Viennese architect Johann Fischer von Erlach, as well as the projects of theatre and light perspectives 
by the painter and architect Andrea Pozzo, who was influenced by Borromini. However, the most interesting 
and the best-known aspect of Santiní s work is his “Baroque Gothic“; he used Gothic elements in his realiza-
tions in Sedlec, Žďár nad Sázavou, Kladruby and Želiv. He drew inspiration from the Prague high cathedral 
Gothic (he knew St Vitus Cathedral in Prague) and from Benedikt Ried ś late Gothic architecture (he knew St 
Barbara Church in Kutná Hora). Santini was highly respected in the circles of his monastery clients. His lega-
cy inspired renowned Czech architects such as Kilian Ignaz Dientzenhofer and František Maxmilián Kaňka. 

Naučná stezka Klafar 

Jan Santini-Aichel pocházel z italské rodiny usazené v Praze. Jeho dědeček Antonio Akel sem přišel ko-
lem roku 1630 patrně z Rovereda ležícího poblíž Lugánského jezera. Jeho otec Santin Aichel (1652–1702) 
již v Praze působil jako věhlasný kameník: tesal kamenné ozdoby zejména na stavbách architekta Jeana 
Baptista Matheye, později pracoval zejména pro hraběte Černína. Právě z Černínského archivu máme za-
chovánu jednu ze sporých zpráv o Janu Santinim–Aichelovi. Jeden z hraběcích úředníků o něm napsal, že 
je „chromý, je vyučeným malířem a je dosti zkušený ve stavebních záležitostech...“. O jeho studiích ovšem 
nejsme nijak blíže informováni. Víme však, že kolem roku 1702 se již plně věnoval architektonické práci.   

Jeho způsob projektování byl velmi osobitý. Zachovalo se bohužel velmi málo jeho autentických výkresů. 
Byl především architektem-projektantem; své stavby sice neprováděl, ale na staveništích se pravidelně ob-
jevoval, konzultoval další výstavbu a řešil i složité technické problémy. Jeho stavby vznikaly v geograficky 
vymezených oblastech tak, aby je mohl svými cestami zvládnout. Přitom si vytvořil zřejmě racionální 
způsob vedení, neboť za svůj nedlouhý život vybudoval poměrně značné množství staveb.  

V Praze, kde začínal, dokončil práce na kostele theatinů a postavil řadu šlechtických paláců. Nejvíce však 
pracoval pro venkovské kláštery: především pro cisterciáky v Sedlci u Kutné Hory, benediktiny v Plasech 
a Kladrubech a ve východních Čechách pro premonstráty v Želivě. Na Moravě se ohniskem jeho tvorby 
stal především cisterciácký klášter ve Žďáru nad Sázavou v době, kdy v jeho čele stál opat Václav Vejmlu-
va. Ten byl jedním z jeho nejvýznamnějších objednavatelů a znalců jeho práce. Na konci svého života se 
Santini pohyboval v okolí Brna (Rajhrad, Křtiny); předčasná smrt mu zabránila realizovat některé připra-
vované projekty.

Santiniho architektonický styl je velmi originální, často plný symbolistních významů. Spolu se svými 
spolupracovníky dokázal vytvořit dokonalá díla plná harmonie. Inspirací mu byla především architektura 
„perspektivního baroka“ směru italského architekta Francesca Borrominiho, i když o Santiniho cestě do 
Itálie nejsme dosud informováni. Znal rovněž rané experimenty s architektonickými půdorysy a stereo-
metrickými tělesy vídeňského stavitele Johanna Fischera von Erlach, jakož i Borrominim ovlivněné pro-
jekty divadelních a světelných perspektiv malíře a architekta Andrey Pozza. Nejzajímavější a nejznámější 
polohou Santiniho práce je ovšem jeho styl „barokní gotiky“: v Sedlci, ve Žďáru, v Kladrubech a v Želivu 
používal ve svých realizacích gotických stylových prvků. Inspiraci čerpal z pražské vrcholné katedrální 
gotiky (znal katedrálu sv. Víta) a z pozdně gotické architektury Benedikta Rieda (znal chrám sv. Barbory v 
Kutné Hoře). Jan Santini-Aichel byl v kruzích svých klášterních objednavatelů velmi oceňován. Jeho tvůr-
čí odkaz byl ovšem inspirací také později pro další proslulé architekty v Čechách (jako byl např. Kilián 
Ignác Dientzenhofer a František Maxmilián Kaňka). 
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GPS SOUŘADNICE SANTINIHO STAVEB:

Bobrová − 49° 48́  01,613˝ N, 16° 11́  30,658˝ E
Obyčtov − 49° 49́  94,94̋  N, 16° 00́  05,35̋  E
Ostrov nad Oslavou − 49° 48́  71,43˝ N, 15° 98́  98,14̋  E
Žďár nad Sázavou − 49° 56́  10,15̋  N, 15° 94́  29,37˝ E 
Křtiny − 49° 29́  67,11̋  N, 16° 74́  26,86̋  E
Chlumec nad Cidlinou − 50° 15́  88,93˝ N, 15° 45́  13,23˝ E
Rajhrad − 49° 09́  03,84̋  N, 16° 61́  52,75̋  E
Netín − 49° 41́  46,68˝ N, 15° 95́  12,07˝ E
Želiv − 49° 52́  94,89˝ N, 15° 21́  51,84̋  E
Zvole − 49° 49́  40,77˝ N, 16° 17´ 71,30˝ E
Sedlec u Kutné Hory − 49° 96́  17,97˝ N, 15° 28́  82,69˝ E


