
Internet Geographic Magazine
www.ingema.net

© Ppress � ve�keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých autorù
a vydavatelství Ppress. Je výslovnì zakázáno jejich jakékoli �íøení, publikování èi dokonce prodej za úplatu.

Svìtové dìdictví UNESCO
WIES

Lumír Pecold, Vladimír Tkáè



© Ppress � ve�keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých autorù
a vydavatelství Ppress. Je výslovnì zakázáno jejich jakékoli �íøení, publikování èi dokonce prodej za úplatu.

Internet Geographic Magazine  �  www.ingema.net

Interiér kostela



Nìmecko

WIES 4 D

Poutní kostel ve Wiesu stojí na mírném
návr�í uprostøed zvlnìných luk, naru-
�ených v bezprostøedním okolí jen nì-
kolika domy, parkovi�tìm, restaurací
a úzkou asfaltovou silnièkou, která zde
konèí.

Bavorská samota Wies le�í na pozadí
masivu Trauchberg mezi øekami Lech
a Ammer ve vý�ce pouhých 870 metrù
nad moøem.

Samotný kostel byl postaven v letech
1746�1754. Autory stavby i pozoruhodné
výzdoby byli bratøi Dominikus a Johann
Baptist Zimmermannové, kteøí patøí k nej-
významnìj�ím umìlcùm bavorského ro-
koka. Johann byl �tukatér a malíø, druhý
z bratøí pak �tukatér a architekt.

Vedoucímu architektu, Dominiku Zim-
mermannovi, se ve Wiesu tak zalíbilo, �e
se pøestìhoval do blízkosti chrámu a zde
také v roce 1766 zemøel.

Kostel je a� do posledních detailù vy-
budován v rokokovém stylu. Bratøi Zim-
mermannové pøi jeho stavbì zcela opustili
bì�né typy barokní architektury a pøiøkli
rozhodující úlohu výzdobì tak, �e se jim
témìø úplnì podaøilo zru�it hranice mezi
vlastní architekturou a výzdobou. Kon-

D4/1

strukce stavby se v dùsledku toho zcela
ztrácí ve høe perspektiv, které pùsobí spí�e
jako èarovná podívaná ne� jako skuteèná
stavba.

Exteriér: K oválné centrální stavbì,
která je o�ivena ozdobnì tvarovanými
okny, je pøipojena od západu pùlkruhová
pøedsíò, z východu pak podlouhlý chór se
zaobleným závìrem. Celý objekt je ukon-
èen ètyøbokou vì�í, která byla letním
sídlem opatù. Na vì� navazuje patrový
knì�ský dùm.

BAYERN
BAVORSKO

Do seznamu UNESCO byl v roce 1983
zahrnut rokokový poutní kostel � Wallfahrtskirche ve Wiesu.
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rokoko � evropský umìlecký sloh, jeho�
název pochází z francouzského »rocaille«,
neboli mu�lièka. Tento sloh se vyvinul
zaèátkem 18. století ve Francii jako pokra-
èovatel baroka.  Pro výtvarné umìní rokoka
jsou charakteristické drobné a pùvabné
tvary, zvlnìné linie, asymetrické mu�lovité
a úponkovité ornamenty a zlacené �tuky.
Architektura vychází z barokního pùdorysu,
vyu�ívá ale více zaoblených rohù.
Charakteristické jsou prosvìtlené prostory
interiérù umocnìné barevnými pastelovými
tóny modré a rù�ové, girlandami
a ornamenty s fantastickými exotickými
a èínskými motivy.
Nový sloh byl pøijat pøedev�ím v Nìmecku,
kde byl uplatnìn v kní�ecích rezidencích
i v sakrální architektuøe.

D4/2

Interiér: K ú�asu pøivede ka�dého ná-
v�tìvníka pøedev�ím rokoková výzdoba
interiéru. Dominantou chrámu je prostor
chóru a dvoupatrový oltáø, umístìný na
východním konci chóru. Centrální èást
nad oltáøem zdobí reliéf Krista, nad ním je
umístìn pozoruhodný oltáøní obraz B. Al-
brechta � dítì Je�í� uprostøed celé své ro-
diny. Prostor obklopují mramorové sloupy
a v popøedí mramorové intarzované
zábradlí. �est pozoruhodných soch po
stranách oltáøe pøedstavuje ètyøi evan-
gelisty Matou�e, Luká�e, Marka a Jana
a dva proroky. V centru pøed oltáøním
obrazem stojí socha pelikána � ptaèí matka
nemá potravu a krmí své potomky krví
svého srdce. Vrchol chóru je zakonèen
oválným výklenkem se sochou beránka
stojícího na knize se sedmi peèetìmi.
Beránek mù�e knihu otevøít a objasnit
tajemství bo�í.

Chrám má dva boèní ochozy, které
umo�òují bli��í pohled pøedev�ím na cen-
trální oltáøní obraz a na malby na stropì
kostela.

Velký stropní obraz je vrcholem ro-
kokového stylu. Jeho délka pøesahuje 20
metrù a klenutí 2,5 metru. Støed tvoøí vy-
obrazení Nanebevstoupení Krista, obklo-
peného andìly a apo�toly. Námìtem pro
dominanty na obou stranách  malby jsou
vyobrazení Trùnu posledního soudu
a Brána vìènosti.

Kazatelna, umístìná na pilíøi levé strany
oltáøního prostoru, je korunována bo�ím
okem umístìným uprostøed svatozáøe. Její
stìny jsou zdobeny podobenstvími víry,
lásky a nadìje.

Kostel ve Wiesu patøí svou architek-
turou i svým zachovaným pùvodním
vybavením k nejvýraznìj�ím rokokovým
stavbám  vùbec.

Poutní kostel Wies
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Wies � interiér chrámu

1. Zbièovaný Kristus.
2. Pelikán nad Kristem � ztìles-

nìný Je�í� vydává svùj �ivot pro
záchranu høí�ného èlovìka.

3. Oltáøní obraz.
4. Obìtní beránek � symbol Je�í�e.
5. Stropní freska chóru � andìlé

pøedstavují utrpení Krista.

Fresky nad ochozem chóru (6�11).
6. Je�í� uzdravuje dva slepce.
7. Je�í� køísí Lazara.
8. Je�í� léèí ochrnutého.
9. Je�í� pøiná�í lidem radostné

poselství.
10. Je�í� vyhání démony.
11. Je�í� léèí nemocného.
12. Evangelisté a proroci.
13. Boèní ochozy.
14. Velká stropní freska.
15. Osm fresek nad páry sloupù.

Fresky ochozu hlavní lodi (16�24).
16. Prorok Natan pøed králem

Davidem.
17. Je�í� a cizolo�nice.
18. Povolání celníka Matou�e.
19. Petr zapírá Je�í�e.
20. Je�í� a samaritánka u Jakubovy

studny.
21. Je�í� a høí�nice na hostinì

Farizeje.
22. Je�í� a Zachariá�.
23. Je�í� a lotr na køí�i.
24. Podobenství o neplodném

fíkovníku.
25. Kazatelna.
26. Opatská stolice.
27. Svatí otcové západu:

Hieronymus, Ambro�, Øehoø,
Augustin.

28. Levý (severní) boèní oltáø.
29. Pravý (ji�ní) boèní oltáø.
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WALLFAHRTSKIRCHE
POUTNÍ KOSTEL

Adresa: 86989 Steingaden-Wies,
Pfarramt Wieskirche, Wies 12
Telefon: 08862/501
Fax: 08862/414
Umístìní: Jihozápadnì od Mnichova,
44 km severozápadnì od Garmisch-
Partenkirchenu.
Otevøeno: Volnì pøístupno,
prùvodcovské slu�by po pøedchozím
pøihlá�ení na farním úøadì (Pfarramt).
Nedìlní bohoslu�by v 8,  9.30
a 11 hodin.

INFO

Poèátek poutí ve Wiesu líèí poutní kní�ka
z roku 1779: »V roce 1730 chtìl pan Hya-
cinth, opat ze Steingadenu, pøipomenout
o Velkém pátku utrpení na�eho Pána
veøejným prùvodem kolem kostela, jak bylo
tehdy zvykem. K tomu úèelu vytvoøil
ctihodný pan kanovník Magnus Straub
s pomocí zbo�ného konvr�e Lukase
Schweigera ve Steingadenu kromì jiného
sochu o vý�ce ètyøi a pùl stopy, ji� sestavili
z rùzných nalezených èástí. Mìla
pøedstavovat Bièování Krista.«
Tato socha byla v letech 1732�1734 no�ena
v procesích. Pak zmìnila nìkolikráte
majitele, a� se ocitla na statku Marie
Loryové ve Wiesu.
Na tomto místì dne 14. èervna 1738  zaèala
socha údajnì ronit slzy, které majitelka
osu�ila �átkem. O rok pozdìji dal opat
Hyacinth Gassner svolení ke stavbì
otevøené kaple v polích. Záhy nato se
objevily první zprávy o zázraèných
uzdraveních sedlákù z okolí. Vzápìtí zaèal
narùstat poèet poutníkù, kteøí pøicházeli
také z Èech, Uher, Francie a Itálie.
17. bøezna 1744 byla kaple vysvìcena
a slou�ila se v ní první m�e. Záhy se kaple
nìkolikráte roz�iøovala, ale stále nepostaèo-
vala její kapacita. V letech 1744�1746 muselo
být pro poutníky dennì odslou�eno více ne�
�est m�í.
Nakonec byl Dominik Zimmermann
po�ádán o vypracování návrhu na novo-
stavbu kostela. Návrhy byly schváleny a
10. èervence 1746 byl na pokyn bavorského
kurfiøta Maxmiliána III. Josefa, který se stal
patronem kostela, polo�en základní kámen.
1. záøí 1754 se konalo slavnostní vysvìcení
a vnitøní vybavení bylo dokonèeno instalací
varhan v roce 1757.
Zázraèná socha je umístìna v nástavci
hlavního oltáøe se �esti sloupy z èerveného
mramoru, v zaskleném výklenku.

Poutì ve Wiesu.
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