
Putování za Santinim  

Memorandum o vzájemné spolupráci a podpo ře projektu popularizace a zvýšení 
návšt ěvnického zájmu o dílo architekta Jana Santiniho Aic hla 

Účastníci pracovního setkání 

Uvedením v podpisovém archu, který je nedílnou součástí tohoto materiálu, a s vědomím 

významu díla a odkazu architekta Jana Santiniho Aichla pro historickou tvář České republiky, 

stvrzují účastníci memoranda zájem na koordinovaném řešení a vzájemné spolupráci na 

projektu popularizace a zvýšení návštěvnického zájmu o dílo jednoho z nejvýznamnějších 

tvůrců české historie. 

 

Preambule  

Společným záměrem účastníků pracovního setkání je zajistit vytvoření a realizaci konceptu 

propagace a mediální prezentace ideového odkazu architekta Jana Santiniho Aichla (1677 - 

1723).  

 

Článek I.  

Umělecký a stavební odkaz architekta Santiniho představuje jedinečný a ucelený soubor 

výrazně ovlivňující tvář české a moravské krajiny. Fenomén barokní gotiky, tak, jak ji Santini 

v návaznosti na italské vzory vytvořil, je jednou z mála naprosto originálních stop, kterou se 

česká architektura zapsala do světových dějin. Účastníci memoranda jsou si vědomi jeho 

mimořádného významu a považují za svou povinnost zasadit se o rozvoj jeho poznání a 

obecnou popularizaci. 

 

Článek II.   

Za podpory státních a odborných institucí chtějí vytvořit společnou a ucelenou kolekci materiálů, 

které laické veřejnosti přiblíží příběh barokního architekta a přivedou zájemce ke konkrétním, 

veřejnosti přístupným objektům souvisejícím s jeho uměleckým odkazem. 

 

Článek III. 

Za tímto účelem se programově spojí do projektu nazvaného „Putování za Santinim“. Tento 

projekt by po svém dokončení vedl zájemce formou aktivní spoluúčasti po jednotlivých 

Santiniho stavbách a zasadil se o zvýšení zájmu a návštěvnosti v objektech na projektu se 

podílejících. 

 



 

Článek IV.  

V souvislosti s naplňováním uvedených cílů budou účastníci pracovního setkání, v rámci svých 

institucí usilovat o odborně podloženou mediální prezentaci Santiniho odkazu v českém i 

zahraničním prostředí. Ve spolupráci s odbornými institucemi v oblasti cestovního ruchu 

představí projekt veřejnosti na vybraných prezentačních a veletržních akcích, jako aktivní a 

trvalou součást kulturní a poznávací nabídky ČR. 

 

Článek V.   

Signatáři memoranda učiní vše pro součinnost při realizování projektů: 

- společných prezentačních tištěných a interaktivních materiálů souvisejících s projektem 

„Putování za Santinim“ 

- jednotného označení konkrétních staveb a objektů společným grafickým logem a jejich 

vybavení příslušnými, společně zpracovanými informačními materiály 

- vzájemné spolupráci a koordinaci při prezentaci uvedeného projektu návštěvnické veřejnosti a 

konkrétních mediálních výstupech 

-  shodli se na tom, že společně vytvoří a naplní harmonogram koordinace a přípravy 

jednotlivých segmentů projektu s cílovým termínem zahájení turistické sezony roku 2013. Tento 

rok je zároveň rokem 290. výročí úmrtí Jana Santiniho Aichla. 

 

Článek VI.   

Účastníci memoranda pověřují pracovní a organizační skupinu vytvořenou v souvislosti 

s organizačním zajištěním 1. společného pracovního setkání ve Žďáře nad Sázavou přípravou 

oficiálního statutu společného projektu a dopracováním konkrétních kroků uvedených 

v memorandu včetně zajištění smluvních vztahů mezi konkrétními zástupci všech 

zainteresovaných institucí. 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou     14. dubna 2011 

 

 

 

 


