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BAROKO 

 

Olomoucké kašny 



Z hlediska středoevropského prostou je 

soubor šesti dochovaných barokních kašen 

(na poměrně malém prostoru)svým 

způsobem ojedinělý. Původně bylo kašen 

sedm, ale ta sedmá se nedochovala. 

 

Kašny (fontány) byly vytvořeny v průběhu 

pouhých padesáti let v období vrcholného 

baroka.  



Kašny plnily v Olomouci důležitou funkci. A 

to i přes to, že v Olomouci bylo dostatek 

studní.  

Vodovod byl v Olomouci zřízen až koncem 

19. století, a tak byly i kašny důležitým 

zdrojem vody.  



Neptunova 

kašna 

Je to nejstarší dochovaná 

olomoucká kašna. Autorem 

sousoší je znojemský sochař 

Michael Mandík, který na ní 

začal pracovat již v roce 

1683. Nádrž zhotovil 

kamenický mistr a měšťan 

Václav Schüller.  



Ukládání do hrobu 

Zjisti, kdo to byl Neptun. 

A prohlédni si jednotlivé části 

kašny. 

















Kašna Tritónů 

Bývá pro změnu označována za 

nejkrásnější z olomouckých  

kašen. Stojí na náměstí Republiky 

a má dvě patra.  

Kašnu navrhl a její nádrž zhotovil 

olomoucký sochař Václav 

Render. Byla dokončena v roce 

1709. 



Původně tato kašna stála na malém prostranství na spojnici rozcestí Denisovy, 

Ztracené  a Ostružnické ulice. Zde byl později postaven nový dům.  A tak byla 

kašna okolo roku 1880 přemístěna na dnešní místo.  

 



Pozorujte, co je na kašně vytvořeno. 

Zjistěte, jaké jsou významy slova 

TRITON.  

A jakou funkci plnil Triton v mytologii. 



















Herkulova kašna 

Stávala původně na místě, kde 

je sloup Trojice. V roce 1716 ji 

na dnešní místo přemístil 

Václav Render.  

Stejně jako místo, měl být jiný i 

námět. Původně místo sochy 

Herkula měl být bůh války 

Mars. 

Sochu Herkula vytvořil mezi 

lety 1687 – 1688 Michael 

Mandík. Vodní nádrž byla 

zhotovena až několik let 

později. 



Pokus se zjistit, jaká je 

souvislost mezi martem a 

Herkulem. 

A na čem Herkules stojí. 















Jupiterova kašna 

Jupiterova kašna stojí na 

místě původní kašny 

svatého Floriána. 

Ta byla na začátku 

18.století přemístěna na v 

městský dvůr ve Skrbeni. 

Autorem vlastní kašny byl 

Václav Render spolu se 

zednickým mistrem Janem 

Jakubem Kniebandlem. 

Sousoší Jupitera s orlem 

zhotovil v letech 1734 - 

1735 pravděpodobně 

sochař Filip Sattler.  

 

 



Zjisti informace o mytologické 

postavě Jupitera i o 

původním světci Floriánovi.  











Merkurova kašna 

Kašna stojí na místě bývalé 

renesanční kašny, kterou v 18.století 

nahradila. Sochu Merkura zhotovil 

okolo roku 1730 sochař a malíř Filip 

Sattler. 



Zjisti, co drží merkur v pravé ruce 

a jaká je jeho obdoba v řecké 

mytologii. 















Caesarova kašna 

Na tomto místě stávala ještě v 

16.století kašna Spravedlnosti.  

V roce 1724 zhotovil tuto řemeslně 

nejnáročnější  olomouckou kašnu 

mladý sochařský tovaryš Jan Jiří 

Schaurbergr. 

 Nádrž zhotovil kameník Václav 

Render.  



Tato kašna je bohatá na symboly.  

Pokuste se zjistit, kdo jsou dva vousatí pánové ležící pod koněm. 

A proč je u koně sedící pes. 















Kašna Hygie 

Původní sedmá barokní kašna, 

byla kašna dítěte s delfínem, 

která u brány ve starých 

městských hradbách. Dochovala 

se pouze její nádrž. Aby se tento 

motiv neztratil, byla v roce 1898 

zřízena s tímto motivem kašna na 

západním průčelí radnice. V roce 

1945 byla však poškozena a proto 

ji v roce 1948 nahradila socha 

Hygie, jejímž autorem byl sochař 

Karel Lenhart. Její vzhled je však 

přísně neoklasicistní. 





Arionova kašna 

Motiv díděte s delfínem a tradiční 

barokní materiál, maletínský 

pískovec, pojí tuto kašnu 

21.století s barokem. Jejím 

autorem je olomoucký rodák Ivan 

Theimer.  



Zjistěte, kdo je Arion. 





















kašna Pramen živé vody 

S barokem se pojí také nejnovější 

kašna z roku 2007, která stojí před kaplí 

sv.Jana Sarkandra.  

Autorem je velehradský sochař Otmar 

Oliva. 











Další kašny 

Další olomoucké kašny:  Saturnova na Hradisku 

    kašna ve Smetanových sadech 

    kašna na Kolárově náměstí 

    kašna u kláštera dominikánů  



Všechny použité fotografie jsou vlastní 


