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Letonice a Domenico Martinelli

Domenico Martinelli – italský „virtuoso“ v Letonicích

Obec Letonice

3
1
2 6

7

1
2
3
4
5
6
7

5

kostel sv. Mikuláše
kaple P. Marie Sedmibolestné
socha sv. Jana Nepomuckého
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kaple sv. Floriána
volnočasový areál Procyon
socha sv. Josefa
hospodářský dvůr
smíšené zboží
hostinec
koňská stanice
obecní úřad, pošta

Kaple sv. Mikuláše

Tento architekt, kněz, geometr, učitel na římské Akademii S. Luco,
zcela ovlivnil archiktonické dění ve
Vídni, Čechách a zvláště na Moravě.
Na Moravu ho povolal v r. 1691
hrabě D. A. Kounic, aby mu po více
jak 15 let zadával architektonické
zakázky. Zaměstnávala ho pak
zvláště přestavba slavkovského
sídla na rezidenční zámek. Tvůrčí
výzvu mu poskytly i drobnější stavby na dalších rodových statcích na
Moravě a v Uhrách až do konce
jeho pobytu v r. 1705, kdy hrabě
Kounic zemřel. Jednalo se o patronátní kostely (Letonice, Rousínov,
Rousínovec) kaple (sv. Urban nad
Slavkovem), stáje, či šafářské
dvory. Martinelli tvořil ve své době
projekty pro nejvýznačnější osoby –
polského krále Jana III. Sobieského,
anglického krále Viléma III.
Oranžského, německého kurfiřta
Johanna W. Falckého, nebo pro
další šlechtické rody (Liechtensteinové, Harrachové, Schwarzenbergové čí Sinzendorfové). Od r. 1706 žije velmi
skrovně v Římě a v r. 1718 chudý a nemocný umírá v Lucce.
V Letonicích najdeme hned dvě jeho stavby: kostel a hospodářský dvůr, jehož příjezd
„kopíruje“ portál papežské Villy Rospigliosy v Lamborecchiu u Luccy. Kostelu sv.
Mikuláše propujčil i s nízkými náklady a jednoduchými prostředky (lizény, vrstvení zdí)
jasnou tektonickou strukturu a dohlédl i na preciznost řemeslnického provedení.
K Martinelliho důležitým současníkům patřili např. Johann Bernhard Fischer von
Erlach a Johann Lukas von Hildebrand, přesto Martinelli často neoprávněně zůstává
v jejich stínu.

Kaple P. Marie Sedmibolestné z konce 18. století

Projekt nerealizovaného hosp. dvora pro chov koní v Dolních Kounicích

Socha sv. Jana Nepomuckého

Pohled na obec

Liechtenštejnský palác ve Vídni

Kaple sv. Floriána

Volnočasový areál Procyon

Socha sv. Josefa – 18. stol.

Panský dům v Uherském Brodě

Kostel sv. Václava v Rousínovci

Občanské sdružení Procyon - tel. 603 219 663
Obecní úřad Letonice
- tel. 517 383 756
Farní úřad Letonice
- tel. 517 380 046, návštěva kostela možná po domluvě, mše: ne 9.30 h.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovský oblastí
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Portál papežské Villy Rospigliosy
v Lamborecchiu

