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Abstrakt
Výzkum raně novověké krajiny doby baroka byl často spojen s určitým typem idealizace
vztahu předmoderního člověka k jím obývané krajině. Na příkladu sedmnácti panství saskolauenburských vévodů a jejich dědiček jsem se pokusil ukázat, že přístup ke krajině byl
funkčnější a pragmatičtější oproti tomu, jak ho nazírala dosavadní literatura. Šlechtická
reprezentace a legitimizace moci byla při dobové krajinotvorbě zdůrazňována stejně jako
privilegovanost katolického náboženství. Komparací činnosti Sasko-Lauenburských spolu se
specifickou šlikovskou komponovanou krajinou v oblasti Kopidlna, Starých Hradů a Veliše
vynikly obecné, nebo naopak některé zvláštní rysy tehdejší krajinotvorby.

Klíčová slova
Krajinotvorba; Sasko-Lauenburští; Šlikové; šlechta; krajina; baroko; raný novověk

Abstract
Studying the early modern landscape during the baroque period was often linked to some kind
of idealization of the relationship between the pre-modern man and the landscape they lived
in. On the example of the 17 Saxe-Lauenburg manor districts I pointed out that the approach
to the landscape used to be more functional and pragmatic than the existing literature
assumed. The aristocratic representation and power legitimization was historically
emphasised by building the landscape after the Thirty Years‘ War as well the dominancy of
Catholicism. Comparing activities of the Saxe-Lauenburgs with the Schlick family and their
exceptional composed landscape around Kopidlno, Staré Hrady and Veliš some common and
particular trends in the making of landscape became apparent.

Key words
Making of landscape; Saxe-Lauenburg; Schlick; aristocracy; landscape; baroque; early
modern period
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1 Úvod
Krajina je tím, co formuje prostor, ve kterém člověk žije. Nelze ji zrušit či odstranit. Nanejvýš
je možné ji zničit, znetvořit ji v jakousi ne-krajinu či anti-krajinu, jak se někdy hovoří o
krajině severočeských uhelných pánví. Krajina je určitou daností, se kterou se člověk
vypořádává, mění její podobu a funkci, ale nikdy se z ní nevymaní. Je neustále utvářena živou
a neživou přírodou, stejně jako lidskou činností. Ta zasáhla krajinu natolik, že o ní můžeme
přemýšlet jako o konstruktu, který byl tvořen od pravěku. Zároveň ale nelze krajinu mít za
něco hotového. Krajina je proces. A přes veškerou konstruktivní i destruktivní činnost
člověka tu zůstane něco kolem, co se nazývá krajinou.
Na počátku 21. století, kdy se mluví o globální změně klimatu, vlivu člověka na ni
a možnostech adaptace, v době, kdy běžnou součástí politických programů jsou ochrana před
povodněmi, ochrana životního prostředí a rozvoj místního cestovního ruchu, v časech, kdy se
otevřeně hovoří o devastaci přírody člověkem „již“ od dob průmyslové revoluce, jeví se téma
historické krajinotvorby nanejvýš aktuální. Konečně raný novověk se ukazuje jako doba
výrazné proměny nazírání na přírodu.1
Člověk do krajiny mohl zasahovat různě, přičemž ne všechny zásahy byly vědomě
krajinotvorné. Z cíleně krajinotvorných zásahů, jako je žďáření a kácení lesů, budování cest,
regulace vodních toků, výsadba parků či výstavba nejrůznějších objektů můžeme vyčlenit
úpravy, které jsou motivovány nejen určitou mírou užitku (neboť užitečná může být jak
přehrada, tak socha světce), ale rovněž je jim vtisknuta estetická hodnota odpovídající
dobovým kritériím. Právě takové krajinotvorbě se chci především věnovat v této práci.
K tématu historické krajiny mám jako student krajinářství a zároveň historie
samozřejmě blízký vztah, avšak cílem této práce není popis procesů v krajině probíhajících,
ani navržení žádného funkčního opatření. Tato práce je primárně historickou studií s určitými
přesahy k historické geografii a environmentálním vědám. Mým cílem bude charakterizovat
antropogenní proměnu krajiny ve vybraných lokalitách přibližně v době mezi třicetiletou
válkou a osvícenstvím. Kritériem výběru byl majetek rodů sasko-lauenburských vévodů
a hrabat Šliků. Tyto rody jsem nevybral náhodou. Prvním z nich jsem se již zabýval
v bakalářské práci.2 Sasko-lauenburští vévodové u nás prosluli mimo jiné díky svým
velkolepým zahradám. Šlikové si získali zájem badatelů svou citlivou krajinotvorbou na
1

Jedním z důsledků je i postupné vydělování přírodních věd jako vědeckého oboru. Ann M. BLAIR, Organizace
vědění, in: James Hankins (ed.), Renesanční filosofie, Praha 2011, s. 376–400.
2
Michal Vokurka, Julius Jindřich Sasko-Lauenburský (1586–1665). Budovatel vojenské kariéry, pozemkového
dominia a osmého divu světa, obhájeno na FF UK roku 2015.
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panstvích jihozápadně od Jičína. Výstupy šlikovského bádání mi tedy poskytnou určitý
referenční rámec. Výhodné je, že se (alespoň zpočátku) jedná i o podobně velké državy jako
v případě Sasko-Lauenburských. Navíc péče obou rodů o dotčená panství se uplatňovala po
několik generací, zatímco například u hraběte Šporka, jehož krajinotvorba by pro účel
srovnání také přicházela v úvahu, je tato činnost spjata převážně s jednou osobou.
Rád bych poukázal na to, že předmoderní člověk nežil v idylickém souladu s přírodou
a krajinou. Jakkoliv mohly být generace lidí předmoderní doby více odkázány na přírodní
podmínky a nuceny se s nimi sžít, považuji cílenou snahu přetvářet přírodní danosti v něco
člověkem zpracovaného za obecný rys novověkého myšlení.3 Přestože toto se dělo od
pravěku, je to již rys prvních civilizací a kultur, tak míra a sebevědomí, které se ke krajinným
úpravám v novověku přidaly, zřetelně oddělují novověk od předchozích epoch. Už nejde jen
o bezprostřední okolí lidských sídel a jejich spojení cestami. Člověkem upravený prostor se
rozrůstá do plochy, ubývá lesů, přibývá pastvin a staveb, kterými si člověk nový prostor
osvojuje a vytváří z něj kulturní krajinu. Ta je podrobena lidské moci a slouží potřebám
člověka.
V této práci se na uvedených dvou případech zaměřím na to, čemu se někdy říká česká
barokní krajina.4 Pokusím se vysledovat motivace krajinnných úprav, jejich podobu a
intenzitu. Klíčovou je pro mě otázka utváření obsahu či významu komponované krajiny.
Zajímá mě, co měla krajina sdělit, stejně tak jako to, co vypovídá jaksi nereflektovaně. Při
interpretaci těchto sdělení se přidržím výsledků výzkumu jak domácích badatelů, kteří se
nějakým způsobem zabývali krajinotvorbou v době baroka, tak zahraničních autorů, kteří
poskytují velmi invenční nástroje pro interpretaci a konceptualizaci, jež umožňují zasadit
konkrétní zjištění do širšího, obecnějšího rámce, bez kterého bych tuto práci nepovažoval za
hodnou sepsání.

1.1 Krajina a krajinotvorba
Studiu historické krajiny a krajinotvorby se v českém prostředí dostalo již nemalé pozornosti.
Velkou zásluhu na tom má bohatá tuzemská tradice historické geografie, která studium
3

Denis COSGROVE – Stephen DANIELS, The Iconography of Landscape, Cambridge 1988, s. 2,
Asi nejvíce klišé je kolem tohoto pojmu nakumulováno v kolektivní monografii Jiří SÁDLO – Petr POKORNÝ
– Pavel HÁJEK – Dagmar DRESLEROVÁ – Václav CÍLEK, Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji
kulturní krajiny českých zemí, Praha 2005, zejména kapitola Česká barokní krajina – co to vlastně je?, s. 169 a
dále. Na to výstižně reagovala recenze Eduard MAUR, Revoluce ve výkladu historických proměn krajiny?,
Český časopis historický 105, 2007, č. 3, s. 619-626.
4

10

krajiny považuje za jedno ze stěžejních témat. Vzhledem k tomu, že Eva Chodějovská
publikovala v roce 2012 přehledový článek Studying the early modern landscape in the Czech
republic, nebudu široce pojednávat o existující literatuře, ale zmíním zde jen ty práce, z nichž
čerpám nejvíce.5
V rámci historických věd se za poslední desetiletí objevilo několik způsobů nahlížení
krajiny od teoretických přístupů až po ty ryze praktické, spojené s legislativou a památkovou
péčí. Velmi vlivná je definice kulturní krajiny od UNESCO, spolu s příslušnou typologií do
tří skupin.6 Prvním typem je zřetelně vymezená krajina záměrně navržená a stvořená
člověkem,7 jejímž příkladem jsou zahrady a parky. Druhým typem je organicky vyvinutá
krajina jako výsledek sociálního, ekonomického, správního a náboženského řádu. Zde se ještě
rozlišují dvě podkategorie, tj. reliktní, nebo dosud užívané krajiny.8 Třetím typem je pak
asociativní kulturní krajina důležitá pro spojitost např. s významnými událostmi či
duchovními hodnotami.9 Pokud bych měl vztáhnout tyto kategorie na zde studovaná území,
pak by to byly první dvě, přičemž se v této perspektivě jedná jednoznačně o krajiny reliktní.
Další definice sumarizuje klasik historické geografie Alan R. H. Baker. Ve své knize
Geography and History. Bridging the Divide probírá jednotlivá odvětví tohoto rozmanitého
oboru a rozebírá nejzásadnější studie. Z kapitoly věnované krajině uvádím vymezení pojmu
právě od Bakera a Donalda W. Meiniga. Pro Bakera termín „landscape“ (krajina) odkazuje
„na formu, strukturu, vzhled, viditelnou manifestaci vztahu mezi lidmi a prostorem, který
obývají (resp. zemí), a na jejich prostředí“ a zároveň ho vymezuje proti pojmu „environment“
(prostředí, životní prostředí), který zahrnuje „ono prostředí, jeho fungování a procesy,
nesouvisející s jejich viditelností a materiálním projevem.“ Pro Bakera je důležité, aby se tyto
dva pojmy nezaměňovaly, k čemuž podle něj mnohdy dochází.10
Baker také zprostředkovává starší, avšak obdobnou definici D. W. Meiniga, podle
něhož krajina souvisí, avšak není identická s přírodou; každá krajina je scénou, ale není
scenérií; krajina souvisí, ale není identická s prostředím; krajiny souvisí, ale nejsou identické

5

Eva CHODĚJOVSKÁ, Studying the early modern landscape in the Czech republic, Historická
geografie 38, č. 1, 2012, s. 63–98.
6
http://whc.unesco.org/en/culturallandscape/#2 [15. 1. 2018]
7
„…clearly defined landscape designed and created intentionally by man.“ Tamtéž.
8
„organically evolved landscape.“ Reliktní krajina je pozůstatkem z minulosti, který už dnes není užíván tak
jako dříve a v důsledku toho zaniká jeho podoba. Oproti tomu příkladem dodnes užívané krajiny mohou být
zemědělské plochy obhospodařovávané bez mechanizace (např. staré vinice). Tamtéž.
9
„associative cultural landscape.“ Tamtéž.
10
„The term landscape refers to the form, to the structure, to the appearance, to the visible manifestation of the
relationship between people and the space/land they occupy, their milieu (both human and physical), while I take
the term environment to mean that milieu, its functioning and its processes, unrelated to their visibility and
material expression.“ Alan R. H. BAKER, Geography and History. Bridging the Divide, Cambridge 2003, s. 78.
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s místy; krajina je částí zemského povrchu, souvisí, ale není identická s regionem, oblastí či
místem. V pozitivním smyslu je pro Meiniga krajina jednotou, kterou vidíme. Je dojmem
našich smyslů spíše než logikou věd; je všudypřítomná, něčím k pozorování, ne nutně však
k obdivování; je vymezena naším rozhledem a interpretována naší myslí; je to kontinuální
povrch spíše než bod, průsečík, lokalita či vymezená plocha.11
Baker ještě ke studiu krajiny dodává, že musí vycházet z analýzy jejích materiálních
struktur (polního systému, mezí atd.), jež jsou tvůrčím způsobem utvářeny i ničeny v rámci
nějakého ideologického kontextu a v závislosti na způsobu výroby. Je proto potřeba přiznat,
že krajinu formují mentální přístupy lidí. Bez rozpoznání těchto přístupů (ideologií) nelze
krajině správně porozumět.12 Zde je velmi patrný vliv marxismu na britskou historickou
geografii, nicméně pojem ideologie zde nemá pejorativní význam. K vymezení pojmu
ideologie se ale vrátím později.
Téma krajiny se v posledních desetiletích etablovalo i v domácí historiografii, tudíž se
s ním lze běžně setkat i mimo čistě historickogeografické prostředí.13 Zvýšený zájem historiků
o krajinu vyprovokovali nepochybně přírodovědci jako Václav Cílek či Jiří Sádlo, kteří se
nebáli překročit mezioborové hranice.14 Nehledě na to, co si o jejich závěrech myslíme, mají
velkou zásluhu na popularizaci tématu. Mezi historiky to vedlo k uvědomění si, že krajina je
historickým tématem. Jedním z důkazů osvojení si této problematiky je i kapitola Fenomén
„barokní“ krajina v devátém díle řady Velké dějiny zemí Koruny české.15 Autoři píší, že
„krajina, tedy vlastně přírodní prostředí přetvořené lidskou činností nebo obecně působením
člověka, je velice složitý heterogenní systém, který v plné míře nepochopíme, pokud se
budeme uzavírat do úzce oborových ulit.“ Dále varují před zplošťováním pojmu „barokní“,
když „jsou upřednostňovány počiny náboženské a reprezentativní například před

11

„For Meinig, landscape is related to, but not identical with, ,nature‘; every landscape is a scene, but landscape
is not identical with ,scenery‘; landscape is related to, but not identical with, ,environment‘; landscapes are
related to, yet not identical with, ,places‘; landscape is a portion of the earth’s surface, related to, but not
identical with, ,region‘, ,area‘ or ,geograph‘. More positively, for Meinig landscape is ,the unity we see, the
impressions of our senses rather than the logic of the sciences‘; it is ubiquitous, something to be observed but not
necessarily admired; it is defined by our vision and interpreted by our minds; it is a continuous surface rather
than a point, focus, locality or defined area.“ Tamtéž, s. 110n.
12
Tamtéž, s. 141.
13
Eva SEMOTANOVÁ – Pavel CHROMÝ, Development and Current Trends of the Czech Historical
Geography, Historická geografie 38, 2012, s. 9–34; Eva SEMOTANOVÁ, Raně novověká krajina českých zemí,
in: Václav Bůžek (ed.) Společnost českých zemí v raném novověku, Praha 2010, s. 19–53; Eva
SEMOTANOVÁ, Barokní krajina globálním tématem historické geografie, in: Ivana Ebelová – Jiří Šouša
(edd.), Inter laurum et olivam, Praha 2007, s. 343–353.
14
Viz pozn. 4.
15
Pavel BĚLINA – Jiří KAŠE – Jiří MIKULEC – Irena VESELÁ – Vít VLNAS, Velké dějiny zemí Koruny
české IX. 1683–1740, Litomyšl – Praha 2011, s. 448–457.
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architektonickými a jinými počiny z oblasti hospodářského podnikání.“16 Kromě zámeckých
sídel a sakrálních areálů je poukázáno i na dobový land use a import nových botanických a
zoologických druhů (byť zde jen v hospodářském kontextu).
Historičtí geografové soustředění kolem Centra pro výzkum historické geografie
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Historického ústavu Akademie věd České
republiky se v současnosti hlásí k pojetí Bakera a Meiniga. Uvádějí sice vlastní definice
krajiny, nicméně v podobném duchu. Obecně lze říci, že tuzemskému bádání v minulosti
chybělo teoretické zakotvení a navazování na britské (post)marxistické historické geografy
v posledním dvacetiletí probíhalo bez otevřeného přihlášení se k marxistickým kořenům.
Určitým rysem je i částečné slučování krajiny a životního prostředí. Jako příklad lze uvést
definici Evy Semotanové, podle které se pod pojmem krajina rozumí „přirozeně nebo účelově
vymezená část zemského povrchu, jejímiž složkami jsou půdotvorné horniny, půda, podnebí,
vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo a člověk. […] Má svou vlastní strukturu, funkce a dynamiku.
[…] Vyznačuje se určitým typem a krajinným rázem. Má také svou ekologickou stabilitu,
která je ve střední Evropě určena poměrným zastoupením lesů, luk, pastvin, orné půdy a
zastavěné plochy.“17
Zajímavou metodologickou inspirací jsou studie Karolíny Pauknerové, která jakožto
antropoložka kombinuje různé přístupy. Stručné shrnutí rozmanitých možností historického
studia krajiny podává v učebnici Koncepty a dějiny.18 O něco bohatší je úvodní stať knihy
Krajina jako antropologická čítanka, kterou napsala spolu s kulturním geografem Petrem
Gibasem. Autoři upozorňují zejména na mnohovrstevnatost témat a přístupů spjatých
s krajinou.19 Krajinu chápou jako kulturní konstrukt, který je vnímán především tělem a
smysly a její porozumění je kulturně podmíněno. Zároveň zdůrazňují, že krajina nikdy není
dokončená. Jde podle nich spíše o proces než stabilní entitu.20 Základem již pro ně není
materialistický, ale fenomenologický postoj. Krajina se v jejich pojetí stává kompletní až
v mysli člověka, který ji vnímá. Neopomíjejí ani existenci činností a vztahů, které jsou
součástí krajiny, formují ji a lze ji skrze ně studovat.21
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Tamtéž, s. 448.
Eva SEMOTANOVÁ, Raně novověká krajina Česka – co o ní víme? (esej), in: Per saecula ad tempora nostra:
sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka, sv. 1, Praha 2007, s. 397–405.
18
Karolína PAUKNEROVÁ, Krajina, in: Lucie Storchová – Jan Horský (edd.), Koncepty a dějiny. Proměny
pojmů v současné historické vědě, Dolní Břežany 2014, s. 356–364.
19
Karolína PAUKNEROVÁ – Petr GIBAS, Krajina jako téma, terén i problém současné společenské vědy:
antropologické čtení krajiny, in: Tereza Blažková (ed.), Krajina jako antropologická čítanka, Praha 2015, s. 7–
18.
20
Tamtéž, s. 8.
21
Tamtéž s. 13.
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Etymologii jako základní východisko při pokusu o definici krajiny použila Lenka
Kulišťáková. K tomu přidává pohledy dalších badatelů, např. Jiřího Sádla, a konstatuje, že
každá disciplína si obsah pojmu krajina trochu přizpůsobuje. Pro zkoumání historické krajiny
je podle ní nutné časoprostorové vymezení dané zkoumané krajiny, které má sloužit jako
badatelova pomůcka, přestože jinak se jednotlivé krajiny prolínají, případně se jedná o jednu
jedinou nedělitelnou a neohraničitelnou krajinu.22
Za velmi zdařilou považuji nedávnou kolektivní monografii Historické krajiny Čech.23
Autoři kriticky shrnují možné pohledy na krajinu a zmiňují nutnost sepětí materiální
a duchovní složky vůzkumu. Krajinný celek má být nahlížen jako vzájemné působení člověka
a přírody a má být zkoumán otisk mentality a módy příslušné doby.24 Pochopitelně i díky
průniku témat jsou pro mě z výše uvedené knihy nejvíce relevantní pasáže Evy Chodějovské.
Badatelkou podobného ražení je i Lucie Rychnová, jejíž disertace je pro tuto práci stěžejní
oporou a budu na ni často odkazovat, neboť téma šlikovské krajinotvorby zpracovala velmi
podrobně

a nápaditě,

když

ji

sledovala

současně

z pozic

uměnovědných

a

sociálněhistorických.25 Právě vztah mezi stavebníkem, jeho sociálním (mocenským)
postavením a krajinotvorbou bude sledován i zde. Tolik z pokusů o definici krajiny a jejího
místa v historickém bádání. Velmi potěšující je velký počet přístupů a disciplín, které se o
krajinu zajímají. Kromě historiků a geografů to jsou historikové umění, architekti,
archeologové, botanici, ekologové, klimatologové, antropologové, sociologové, hydrologové
a další.
V této práci budu pojem krajina používat v podobném duchu jako většina z výše
zmíněných prací. Nebudu se snažit o vlastní exaktní vymezení významu pojmu krajina, ale
zdůrazním některé charakteristiky, které pod tímto pojmem rozumím. Zejména jde o část
zemského povrchu, jejíž vzhled vychází z geomorfologických struktur, avšak je dlouhodobě
utvářena nejen přírodou, ale především člověkem, jeho činnostmi a myšlením. Jde tedy
o konstrukt. Za cíleně krajinotvornou činností člověka stojí záměr, který je rozpoznatelný
(komponovaná krajina), a krajina se nám zjeví komplexně až při rozpoznání záměru, se

22

Lenka KULIŠŤÁKOVÁ a kol., Komponované krajiny, Brno 2011, zde s. 9–11; Lenka KULIŠŤÁKOVÁ,
Pozdně renesanční a raně barokní komponovaná krajina Mikulovsko – Falkenštejnsko, in: Komponovaná
kulturní krajina a možnosti její obnovy a zachován, Omlomouc 2010, s. 45–55; Lenka KULIŠŤÁKOVÁ,
Metody identifikace komponovaných krajin, in: Kateřiné Štréblová Hronovská – Jiří Kupka (edd.), Ochrana
kulturní krajiny. Hledání cílů, možností a pravidel, Praha 2013, s. 12–27.
23
Eva CHODĚJOVSKÁ – Eva SEMOTANOVÁ – Robert ŠIMŮNEK, Historické krajiny Čech. Třeboňsko –
Broumovsko – Praha, Praha 2015.
24
Tamtéž, s. 21.
25
Lucie RYCHNOVÁ, Komponovaná krajina Františka Josefa Šlika a „krajinotvorba“ kolem roku 1700, 2016,
disertační práce na ÚDU FF UK.
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kterým se k ní přistupovalo. Dále krajina není zřetelně oddělena od svého okolí (od sousední
krajiny). Důležité je, že pojem lze použít pro více geografických úrovní (krajina státu, regionu
nebo panství), přičemž vymezení nemusí být nutně čistě geomorfologické či správní, neboť
kritériem může být i atribut či určitá lidská činnost (např. specifická architektura, působnost
daného šlechtického rodu apod.). Dnešní krajina sice obsahuje relikty historických krajin, ale
nikdy nenajdeme celou krajinu minulosti, např. středověkou krajinu. Proto pokud se pokusíme
fyzicky rekonstruovat historickou krajinu, vznikne vždy nová krajina.
Krajiny, o kterých pojednává tato práce, jsou krajinami historickými (zaniklými),
z nichž se nám dochovaly jen některé relikty, které slouží jako historický pramen.26 Za jejich
vznikem stojí záměry a ideje konkrétních lidí ze 17. a 18. století. Kromě toho byly v dobové
krajině zřetelné prvky z předchozích dob, z nichž se některé stále využívaly, jiné postupně
zanikaly a mohly být nahrazovány jinými. Krajina, o kterou se zajímám, je v širším smyslu
vymezena dobovými správními jednotkami, kterou je v tomto případě vždy panství. V užším
smyslu je to pak krajina dotčená kulturně a ideologicky podmíněnou krajinotvorbou. Nejde mi
tedy ani tak o dobový land use a land cover (zemědělská krajina, hospodářské využití, podíl
lesních porostů atd.), ale o krajinu specifickou svým kulturně-historickým kontextem,
ovlivněnou dobovým myšlením a přesvědčením, s transcendentním významem. Nebudu se
snažit o oddělování sakrální a světské krajiny, neboť to pro předmoderní dobu nemá smysl.27
Bude-li řeč o sakrálních prvcích, tak je to jen pomocný výraz pro kostely, kaple, případně
sochy Krista či světců. Sakralita zde není nějaký atribut navíc, který by část krajiny vyděloval
z jejího okolí.

1.2 Barokní krajinotvorba a ideologie
Své chápání pojmu krajinotvorba jsem se pokusil osvětlit v předešlé kapitole, avšak
i adjektivum barokní nabývá často rozličných konotací. Obvykle odkazuje k uměleckému
slohu, který zasáhl architekturu, sochařství, malbu, hudbu i krásnou literaturu atd. Ovšem
baroko funguje i jako označení pro celou epochu, ve které se onen umělecký styl používal.
V nejširším pojetí to je doba od Tridentského koncilu po konec 18. století. A přestože se

26

Obecně ke vztahu krajiny a paměti Simon SCHAMA, Krajina a paměť, Praha 2007.
„Světské a sakrální prvky v krajině byly naopak často navzájem smysluplně propojeny sítí cest či pohledových
os, někdy dokonce obě funkce či složky stavby nebo prostoru splývaly stejně neoddělitelně, jako byly
neoddělitelné v myšlení člověka té doby.“ L. RYCHNOVÁ, Komponovaná krajina, s. 11.
27
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minimálně barokní architektura prosadila globálně (včetně protestantských oblastí),28 je dobré
mít na paměti, že výrazové prostředky tohoto nového stylu jsou motivovány požadavky
katolické reformy.29 Přinejmenším v katolickém prostředí, kde se zrodilo, je barokní umění
podřízeno religiozitě. Teprve s rozvolněním tohoto pouta pod náporem osvícenského myšlení
a nástupem historického revivalu v podobě klasicismu a druhé gotiky nadešel konec baroka
a označení barokní se začalo používat v pejorativním smyslu.30
Přízvisko barokní tedy budu používat pro vyjádření této jednoty času s kulturněreligiózním obsahem, který byl v katolickém prostředí významně ovlivněn myšlenkami
Tridentského koncilu a na něj navazujících církevních autorit. Nejde jen o barokní zbožnost,31
ale o celé spektrum světonázorů, pohledů na přírodu a kosmologii, uspořádání společnosti i
vliv církve na politiku katolických států.32 V mém pojetí neexistuje esenciálně barokní
krajina, pouze krajina v době baroka. Barokní ze své podstaty může být pouze krajinotvorba
jakožto záměr vycházející z určitých idejí, které se do krajiny sice „otisknou“, ale nemohou
změnit podstatu krajiny samé, neboť ta stojí mimo kulturně-historické kategorie, skrze které
se snažíme porozumět krajinným úpravám.
Co krajinotvorbu v katolických oblastech střední Evropy 17. a 18. století činí
pozoruhodnou a snad i výjimečnou, je vyjádření zbožnosti, uplatnění sakrálních prvků
v místech, která jsou v krajině výrazná a blízká lidem všech sociálních vrstev. Zatímco ve
středověku se krajinotvorba uplatňovala v omezeném rozsahu, zejména na hrady, města,
vesnice, budování cest a zemědělsky využitelných ploch – tedy vytvoření jakési bezpečné sítě
či infrastruktury skrz neobydlené oblasti – a renesance se intenzivně soustředila na
bezprostřední okolí sídel, baroko velmi sebejistě kolonizuje krajinu, kterou člověk díky boží
milosti může využívat. Této sebejistotě nepochybně pomohl reformační proces, ve kterém se
v podstatě jak protestanté, tak katolíci ujistili, že co dělají, dělají správně a v souladu s boží
milostí. Nedílnou součástí krajinotvorné činnosti je proto reprezentace tvůrce, který
28

http://www.vam.ac.uk/content/articles/b/the-baroque/ [24. 3. 2018] Například barokní architektura se uplatnila
i na obou amerických kontinentech či na Filipínách. Juan Luis SUÁREZ – Estefanía OLID-PEÑA, Hispanic
Baroque: A Model for the Study of Cultural Complexity in the Atlantic World, South Atlantic Review 72, 2007,
č. 1, s. 31–47.
29
Ke vztahu tridentského koncilu a barokního výtvarného slohu viz: Ronnie Po-chia HSIA, The World of
Catholic Renewal. 1540–1770, New York 2010, zde s. 159–171.
30
Jörg LAUSTER, Die Verzauberung der Welt. Eine Kulturgeschichte des Christentum, München 2014, s. 371.
K významu slova „barokní“ v 18. století a vymezování se proti barokní kultuře viz Ivo CERMAN, Šlechtická
kultura v 18. století: filozofové, mystici, politici, Praha 2011, s. 71–94.
31
K pojmu zejména Jiří MIKULEC, Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích, Praha 2013, s. 27;
Marie-Elizabeth DUCREUX, Několik úvah o barokní zbožnosti a o rekatolizaci Čech, Folia Historica Bohemica
22, 2006, s. 143–175. Vzhledem k českým poměrům ponechávám stranou projevy zbožnosti protestantské.
32
Michael MANN, The Sources of Social Power. Volume I. A history of power from the beginning to A.D. 1760,
Cambridge 2005, s. 463–472.

16

krajinotvorbou demonstruje a zároveň legitimizuje svou politickou moc nad daným územím,
odvozenou z transcendentního zdroje.33 Krajinotvorba zde funguje ve prospěch ideologického
sjednocování společnosti napříč sociální stratifikací, přičemž se pracuje se dvěma základními
identitami. Tou první, obecněji sdílenou byla či měla být katolická víra a její manifestace
v prostoru skrze stavby, výtvarné umění, případně toponyma. Obnovené zřízení zemské dalo
právní rámec této náboženské homogenizaci společnosti. Ostatní náboženské skupiny se svým
způsobem nacházely v postavení mimo společnost. Druhá identita se odvozovala od právního
a sociálního statusu. Na panstvích to byli samozřejmě poddaní konkrétní vrchnosti, což je
rovina, kterou se šlechta snažila posílit, neboť ona byla oním homogenizujícím prvkem. Na
nižší úrovni se pak poddaní členili na statkáře, domkáře, chalupníky atd., ale společná jim
byla právě poddanská identita.
Za barokní krajinotvorbou tedy významnou měrou stojí potridentský katolicismus
jakožto sakrální ideologie pracující se systémem myšlenek, přesvědčení a významů,
rozvinutých na základě určitých hodnot.34 A protože tuto ideologii a systém jejích znaků
sdílejí všechny vrstvy majoritní společnosti, dodává smysl jednání aktérů (tvůrcům krajiny)
nejen pro ně samotné, ale především pro všechny ostatní, kterým je určeno sdělení podávané
skrze krajinotvorbu. Tato sdělení „vyřčená“ do krajiny jsou činností pozemkových vlastníků
(tedy především šlechty jako dominantní třídy), jejímž sociálním dopadem je konzervace
stávajících (sociálních a mocenských) struktur. Proto je potřeba odmítnout sentiment a
idealizaci objevující se v uvažování o barokní krajině a krajinotvorbě a nahlédnout téma
v jeho dobovém kontextu, ideologické funkci a účelovosti.
Důležitým faktorem krajinotvorby, který lze pokládat za samozřejmý, avšak považuji
za nutné ho zmínit, je přítomnost recipientů, tedy jedinců a skupiny, na něž krajinotvorba má
působit. Tito příjemci rozumí kódu znaků, se kterými krajinotvorba pracuje. Bez toho by
krajinotvorba jako reprezentace neměla smysl. Vnímání pak probíhá mnoha způsoby od
pouhého pohledu na vyobrazení komponované krajiny po skutečné bytí (pobyt) v ní.

33

Alan R. H. BAKER, Introduction: on ideology and landscape, in: Alan R. H. Baker – Gideon Biger, Ideology
and landscape in historical perspective: essays on the meanings of some places in the past, Cambridge 1992, s.
1–14, zde s. 3.
34
Ke konceptu ideologie viz Terry EAGLETON, Ideology: an introduction, London 2007, s. 28–30; Obdobně
s pojmem ideologie pracuje i Matěj Spurný v pozoruhodné a pro mě inspirativní monografii o moderní výstavbě
města Most. Matěj SPURNÝ, Most do budoucnosti: laboratoř sicoalistické modernity na severu Čech, Praha
2016, s. 54. Ke konkrétním hodnotá, o něž se katolictví po Tridentu opíralo, viz R. P. HSIA, The World, s. 10–
25. Ke vztahu církve a státu Alessandro CATALANO, „Das temporale wird schon so weith extendiret, dass der
Spiritualität nichts als die arme Seel überbleibet.“ Kirche und Staat in Böhmen (1620-1740), in: Petr Maťa –
Thomas Winkelbauer (Hg.), Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740: Leistungen und Grenzen des
Absolutismusparadigmas, Stuttgart 2006 s. 317–343.

17

Za zmínku stojí také dobový pohled na využití přírodních zdrojů a obhospodařování
krajiny. Ať už jde o zemědělství či těžbu surovin, je tato činnost nahlížena jako hospodaření,
jež má pozitivní konotaci.35 Předmoderní doba v podstatě nezná negativní dopady exploatace
a určitý posun v uvažování zde způsobí až důsledky odlesnění pociťované ve větším měřítku
přibližně od poloviny 18. století. Domnívám se, že zničující dopady povrchové těžby
a průmyslové výroby 20. století na podobu krajiny mají mimo jiné za následek idealizující
představy o vztahu předmoderního člověka ke krajině.36 Rozsah škod sice jasně hovoří ve
prospěch předmoderní epochy, ale je nutné si připustit, že kvalitativně se přístup k přírodě
jako zdroji od doby kolem roku 1600 příliš nezměnil až do 2. poloviny 20. století.37

1.3 Prameny
Při studiu krajiny má historik možnost využít celou řadu pramenů a nemusí se omezovat jen
na ty písemné. Výhodou je, že se prameny mohou vhodně doplňovat, proto se pokusím ve své
práci využít co nejširší škálu zdrojů, přičemž tím primárním bude krajina sama, resp. její
pozůstatky. O krajině se někdy mluví jako o dokumentu, v němž lze minulost číst.38 Mnoho
objektů lze vidět pouhým okem, ať už přímo z úrovně krajiny nebo z nadhledu. Vhodné je
porovnat krajinu v různých ročních obdobích. V našem případě je možné takto identifikovat
historické budovy, některé aleje, rybníky či cesty. Avšak za pomoci moderních technologií
letecké archeologie, zejména LiDARových snímků, možnosti poznání značně rostou.39 Na
takových snímcích lze spatřit již téměř zaniklé krajinné struktury, kterých si pouhým okem
nevšimneme. Proto práce s těmito snímky z území sasko-lauenburských a šlikovských držav
je pro moji studii podstatná.

35

K tzv. Hausväterliteratur (rady a návody na správné hospodaření) viz L. RYCHNOVÁ, Komponovaná krajina,
s. 176–179; Torstem MEYER, Kulturelle und ökonomische Konstruktionen von Landschaft in der Frühen
Neuzeit (1500–1800), in: Günter Bayerl – Dirk Maier (Hg.), Die Niederlausitz. Realitäten und Wahrnehmungen
einer Landschaft, Münster – New York – München – Berlin 2002, s. 9–37.
36
Jisté formy idealizace se objevují ve studijích J. SÁDLO – P. POKORNÝ – P. HÁJEK – D. DRESLEROVÁ –
V. CÍLEK, Krajina a revoluce, s. 169–192; Kristýna DRÁPALOVÁ, Rekonstrukce krajiny. Mostecká pánev
koncem 18. století, Zprávy památkové péče 77, č. 1–2, 2017, s. 10–17, zde s. 17; Jaromír GOTTLIEB, Zahrada
mariánská, in: Tvář naší země – krajina domova 3, Duchovní rozměr krajiny, Lomnice nad Popelkou 2001, s.
31–45.
37
Jednou z přelomových publikací, která ve své době vzbudila masivní zájem a začala měnit veřejné mínění,
byla kniha Rachel CARSON, Silent Spring, Boston 1962.
38
Lze uvést citát W. G. Hoskinse „The English landscape itself, to those who know how to read it alright, is the
richest historical record we posses.“ Citováno dle Baker, Geography, s. 115.
39
LiDAR (Light Detection And Ranging) je metoda scanování laserovým paprskem, kdy se měří doba návratu
od odrazného objektu, kterým je v našem případě krajina. Tato data pro Českou republiku zprostředkovává
Český úřad zeměměřičský a katastrální s rozlišením pěti bodů na metr čtvereční. Služba je dostupná on-line:
http://ags.cuzk.cz/dmr/ [15. 1. 2018]
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Dalším pramenem mi budou staré mapy a plány.40 Těch je k dispozici pro šlikovská
panství hned několik.41 Zaprvé to jsou mapy pozemků vrchnostenských dvorů zhotovované
zemským měřičem Andreasem Bernardem Klauserem v letech 1698 až 1718. Informují nás
o podobě dvorů, vsí, polností a rybníků. Zaměřují se na vrchnostenský majetek a uvádějí
výměru plužin. Zadruhé máme k ruce mapy „libáňského souseda“ Václava Skočpole z první
poloviny 60. let 18. století. Ten vyhotovil několik map vsí, vrchnostenských dvorů a
kostelních pozemků šlikovských panství. Na jeho mapách najdeme informaci o výměrách a
pomístních názvech. Kartografická pramenná základna pro šlikovská panství je tedy více než
dobrá.
Oproti tomu první mapy a plány z kdysi sasko-lauenburských panství máme až z roku
1784 a vznikly teprve za éry Schwarzenberků.42 Jedná se o vyobrazení deseti vrchnostenských
dvorů od Johanna Krausse a Lucase Slavíka. Individuální mapová díla pro ostatní saskolauenburské statky mi nejsou známa.
Naštěstí k poznání krajiny barokní doby pomáhá i první sériové mapování našeho
území, kterým je tzv. první vojenské mapování (někdy též josefské) z let 1764-1768.43 Jeho
kartografická přesnost sice není vysoká, ale má jedinečnou vypovídací hodnotu o různých
zaniklých prvcích a strukturách. Kromě lesů, polí, sítě cest, sídlišť a vodních ploch zachycuje
i drobné prvky jako kaple, mostky či poustevny atd. Toto mapování vzniklo relativně krátce
po skončení období, které zkoumám. Zachycuje tedy mnoho změn, které do krajiny vnesla
sledovaná krajinotvorba. Oproti roztříštěným individuálním mapám velkého měřítka si
vojenské mapování více všímá komplexnosti a propojenosti krajiny.
Třetím typem pramenů jsou obrazové materiály. Z hlediska dostupnosti jsou asi
nejproblematičtější. Zatímco inventáře rezidencí uvádějí až desítky krajinomaleb, málokdy
známe konkrétní obrazy, které by se vázaly k dané krajině. Nejvíce vyobrazení existuje pro
zámek a zahrady v Ostrově. Jsou to nejen již poměrně známé Merianovy rytiny z roku 1650,
ale především jejich o osm let starší předloha od Zachariáše Lescheho z alba Wasserkünste

40

K terminologii viz E. CHODĚJOVSKÁ – E. SEMOTANOVÁ – R. ŠIMŮNEK, Historické krajiny, s. 94 a
dále.
41
Fyzicky v SOA Zámrsk, Ústřední správa šlikovských velkostatků Jičíněves, dostupné online: http://chartaeantiquae.cz/en/maps?name=&author=&pubyear_min=1698&pubyear_max=1770&scale_min=&scale_max=&o
wner=10&nad=any&type=any&page=0&search=search [23. 3. 2018]
42
SOA Plzeň – Klášter u Nepomuku, fond Velkostatek Ostrov, mapy pozemků a dvorů, inv. č. 797-807, M14M24.
43
Dostupné na http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/ [15. 1. 2018]. Určitou nevýhodou tohoto zpřístupnění je
zlícování s moderním kartografických zobrazením, čímž dojde k deformaci původní staré mapy. Jednotlivé listy
josefského mapování lze prohlížet na
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?lang=cs&map_root=1vm&map_region=ce [15. 1. 2018].
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von Schlackenwerth.44 Tyto rytiny představují první, pozdně manýristickou či raně barokní
podobu zahrady s vysokým citem pro detail. Dále lze využít perokresby stavitele Johanna
Michaela Socka uložené v Karlsruhe. Tyto pochází z roku 1715 a vážou se k bádenské
přestavbě ostrovské rezidence, jež probíhala od 90. letech 17. století, kdy se majitelkou stala
Františka Sibylla Augusta, rozená Sasko-Lauenburská.45 Jsou na nich zachyceny jak stavby,
tak úpravy zahrad. Dalším známým vyobrazením je až soubor kreseb Friedricha Bernarda
Wernera, ve kterém je zachycen opět pouze Ostrov.46 Obrazové prameny poměrně dobře
odrážejí význam podkrušnohorského rezidenčního města. Bohužel z ostatních saskolauenburských rezidencí se mi žádná dobová vyobrazení nepodařilo dohledat.
Pro šlikovská panství se dochovala jedna kolorovaná veduta Kopidlna a okolí od
neznámého autora pradvděpodobně z přelomu 17. a 18. století a sada vedut vrchnostenských
hospodářských dvorů z doby asi o století později, přičemž autora opět neznáme.47
Poměrně velké množství pramenů hmotných, obrazových a kartografických je jistě
velmi přínosné. Avšak historiografie tradičně pracuje především s prameny písemnými. Pro
jejich velké množství nebudu zacházet do podrobností a zmíním jen základní typologii
použitých materiálů a jejich uložení, případně edici. Předně to jsou prameny z fondů
velkostatků a ústřední správy panství. Zde najdeme zejména popisy panství a urbáře, ze
kterých hodně čerpám, dále záznamy o účtech, inventáře a podobně. Jedná se mnohdy
o kvantifikovatelné údaje hovořící o usedlostech, obyvatelstvu, odvádění naturálií a peněz či
stavu hospodářství. Drtivá většina těchto pramenů je psána německy, a to novogotickým
kurzivním písmem. Jen ojediněle se vyskytne čeština či jiný jazyk. Česky psali někteří
úředníci zhotovující šlikovské inventáře, ale jde o výjimky.
Pro sasko-lauenburská, resp. bádenská panství ostrovské skupiny jsou tyto písemnosti
uloženy v pobočce SOA Plzeň v Klášteře u Nepomuku.48 Analogická situace nastává u
panství Buštěhrad, Horní Police, Kácov a Zákupy. 49 Dále existují pro toto období poměrně
44

Zatím je mi znám jediný exemplář v Univesitätsbibliothek Salzburg. Wasserkünste von Schlackenwerth, G
413 I, 1642. Kromě Lescheho jsou na rytinách podepsáni i Johann Muller a August Ranich.
45
Generallandesarchiv Karlsruhe, Hfk Planbände XVI, Též studie Robert ŠIMŮNEK, Prospekty českých
panství Sibylly Augusty Bádenské (1716), Průzkumy památek 21, 2014, č. 1, s. 5–38.
46
Archiv Národního památkového ústavu, fotokopie kreseb Friedricha Bernarda Wernera (Topografie Čech a
Moravy), inv. č. 26.111–26.223.
47
K vedutám Eva CHODĚJOVSKÁ, Příspěvek k ikonografii hospodářských budov na schlikovských panstvích
Jičínska, in: Ivo Navrátil (ed.), Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji (Z Českého ráje a Podkrkonoší –
Supplementum 13), Semily 2009, s. 332–346.
48
Jedná se o fondy Vrchní úřad Ostrov, Velkostatek Ostrov a Bádenská tajná dvorská kancelář, kde jsou urbáře
s popisem panství.
49
Fondy Velkostatek Buštěhrad a Velkostatek Kácov jsou v SOA v Praze. Druhý z fondů dosud není
inventarizován. Fondy Velkostatek Horní Police a Velkostatek Zákupy jsou uloženy v děčínské pobočce SOA
Litoměřice.
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málo využívané fondy Národního archivu č. 1061/1–3 jménem Ředitelství císařských
soukromých a rodinných statků Praha. Najdeme v nich záležitosti k sasko-lauenburským
panstvím a rezidencím a jsou rozděleny do tří částí: listiny, knihy a Administrace toskánských
statků – spisové pododělení společné.50 Zejména třetí část zasluhuje pozornost, neboť
obsahuje velké množství materiálu k Sasko-Lauenburským, jejich dvoru i soukromým
záležitostem.
Další bohaté fondy ke zkoumanému vévodskému rodu jsou uloženy v různých
německých archivech. Za pozornost stojí oddělení (Abteilung) 210 zemského archivu ve
Schleswigu

(Landesarchiv

Schleswig)

pojmenované

Lauenburgische

Regierung

zu

Ratzeburg.51 Součástí oddělení jsou dokumenty k provozu dvora, úřední záležitosti, soudní
spory (především o clo na Labi a plavebních kanálech), instrukce a korespondence.52
Vynechat nelze ani Kreisarchiv v Ratzeburgu, kde jsou relevantní písemnosti
v odděleních Amt Lauenburg a Lauenburgische Ritter- und Landschaft.53 Součástí prvního
jsou smlouvy k prodeji a pronájmu knížecí zahrady, obory a letohrádku v oboře nedaleko
Lauenburgu spolu s inventáři. V druhém to jsou správní záležitosti, provoz úřadů, konflikty
s leníky a listiny vydávané při nástupu vévodů k vládě.
Obrovská spousta dokumentů je dochována i k Sibylle Augustě, provdané
markraběnce bádenské, v generálním zemském archivu v Karlsruhe. Především oddělení FA –
Markgräfliches/Großherzogliches

Familienarchiv

(korespondence

se

sestrou),

Baden

Generalia a Haus- und Staatsarchiv. Uloženy jsou zde například plány a účty k úpravám
rezidence, jejíž předlohou byl český Ostrov, stejně jako instrukce k provádění výstavby.
Ke krajinotvorbě šlikovské jsou takřka veškeré materiály uloženy ve dvou tuzemských
archivech. Většina leží v SOA v Zámrsku. To jsou tři fondy k velkostatkům Jičíněves,
Kopidlno a Vokšice a rodinný archiv. V nich se zachoval typově velmi podobný materiál jako
u velkostatků sasko-lauenburských.54 V rodinném šlikovském archivu jsou i smlouvy o
prodeji Ploskovic a Hauenštejna Juliu Jindřichovi Sasko-Lauenburskému.55 Lucie Rychnová

50

Poslední zmíněné budu citovat jako NA Praha, ATS – společné.
LA Schleswig, Abt. 210 – Lauenburgische Regierung zu Ratzeburg.
52
Nesmírně zajímavé jsou i dokumenty k nároku vévodů na kurfiřtskou hodnost, sestávající z dobových
genealogických analýz, právních posudků i rozhodnutí říšských institucí. Bylo by jistě vhodně těmto spisům
věnovat detailní pozornost, což však nelze v rámci této práce.
53
Kreisarchiv Ratzeburg, Abt. 3 – Amt Lauenburg, Abt. 10 – Lauenburgische Ritter- und Landschaft.
54
SOA Zámrsk, Ústřední správa šlikovských velkostatků Jičíněves, VS Kopidlno, VS Vokšice a RA Šliků.
55
K Hauenštejnu inv. č. 508, kart. 64, k Ploskovicím inv. č. 517, kart. 69.
51
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pracovala i s rodinným archivem Harrachů z Rakouského státního archivu ve Vídni. S těmito
prameny zatím nepracuji a přidržím se závěrů z její disertační práce a dalších studií.56
Posledním důležitým archivním fondem pro hrabata Šliky jsou fideikomisní spisy. Pro
poznání krajiny a krajinotvorby zaujmou především inventáře zahrad, obor a knihoven
a hospodářská evidence vážící se k vrchnostenským dvorům.57 Pro ostrovskou skupinu
panství nalezneme inventáře z roku 1737 (tedy krátce po smrti Augusty Františky Sibylly)
v rámci fideikomisu Schwarzenberků, kterým majetek připadl.58
Nesmírně důležitou roli sehrávají egodokumenty. To platí i pro poznání krajiny
a krajinotvorby. O korespondenci již řeč byla výše, navíc je pro účely této práce poměrně
strohá. Podle mého názoru jsou jednoznačně nejzajímavějším pramenem deníkové zápisky
lidí, kteří danou krajinu viděli, projížděli jí a strávili v ní nějaký čas. Svědectví těchto
uživatelů krajiny nám mohou říci mnohé nejen o vizuální podobě, ale i užívání krajiny, zahrad
apod. V tomto směru vynikají deníky kardinála Harracha, který měl blízko jak k Juliu
Jindřichovi Sasko-Lauenburskému, tak k Františku Arnoštovi Šlikovi.59
Níže v textu používám citace pramenů, k jejichž přepisu přistupuji v zásadě jako
k transliteraci s následujícími úpravami: místo písmene w ve funkci samohlásky u přepisuji
jako u. Obdobně v ve funkci téže samohlásky přepisuji jako zmíněný vokál. Rozlišuji ß, které
přepisuji stejně, a ostatní typy s, které jsem v transliteraci sloučil do jedné podoby. Psaní
velkých a malých písmen dodržuji podle pramene stejně jako interpunkci.

56

ÖSA Wien, Familienarchiv Harrach. Ze studií především L. RYCHNOVÁ, Anna Josefa Schlicks Brief an
Ferdinand Bonaventura von Weissenwolfl. Ein Beitrag zur Geschichte der Adelsfamilien Schlick und Ungnad
von Weissenwolff, Adler. Zeitschrift für Genealogie ung Heraldik, Band 26/8, 2014, s. 149-161. L.
RYCHNOVÁ, Komponovaná krajina.
57
NA v Praze, Fideikomisní spisy – Šlikovský fideikomis, sign. VII E 7.
58
NA v Praze, Fideikomisní spisy – Schwarzenberský fideikomis, sign. VII E 27.
59
Katrin KELLER – Alessandro CATALANO, Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst Adalbert von
Harrach (1598-1667), Band 1–7, Wien 2010.
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2 Rody a území
Valdštejnské konfiskace představují poslední výraznou vlnu v procesu strukturální proměny
pozemkových vlastníků v Čechách během třicetileté války.60 Zatímco Sasko-Lauenburských
se tyto změny nedotkly, patří Šlikové k těm, jejichž postavení se po Valdštejnově smrti
výrazně proměnilo, a to díky zisku trojice panství Kopidlno, Staré Hrady a Veliš, které dostal
odměnou prezident dvorské válečné rady Jindřich Šlik. Tím se přesunulo těžiště jeho majetku
ze západních Čech, kde vlastnil panství Planá, Hauenštejn a Měděnec, směrem na východ.
Není bez zajímavosti, že jeho syn František Arnošt všechna západočeská panství prodal,
přičemž Měděnec a Hauenštejn koupil právě Julius Jindřich Sasko-Lauenburský, majitel
Ostrova.61
Zatímco se šlikovské držby se od poloviny 60. let 17. století omezily na kompaktní
území na rozhraní Boleslavského a Královéhradeckého kraje, byly majetky saskolauenburských vévodů a princezen značně roztříštěny v severní polovině Čech. Větší míru
koncentrace vykazovalo jen území kolem Ostrova. Kromě toho došlo k nákupu dalších
panství ve středních a severních Čechách. Přestože své nejvýznamnější statky získali
vévodové před rokem 1635, nelze opomenout pozdější nákupy Julia Jindřicha z 60. let 17.
století a Anny Marie Františky z let 1726 (Kácov) a 1732 (Tachlovice). Na všech panstvích
proběhly významné úpravy, kterým v této práci bude věnována pozornost.

2.1 Sasko-Lauenburští
Sasko-lauenburští vévodové jsou jedním z rodů, jež se v Čechách usadily během třicetileté
války,62 přičemž základ jejich zdejšího nemovitého majetku tvořily původně konfiskované
statky, které získal Julius Jindřich, a postupem času k nim přikupoval další. Svou kariéru

60

Ke konfiskacím spojeným s Valdštejnovou smrtí viz Tomáš KNOZ, Pobělohorské konfiskace. Moravský
průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty, Brno 2004, s. 401–407; Josef JANÁČEK, Valdštejn a jeho
doba, Praha 1978, s. 525–531; Petr ČORNEJ, Vliv pobělohorských konfiskací na skladbu feudální třídy, Acta
Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 1, 1976, s. 165–194; Ondřej FELCMAN, Majetkové poměry
feudální třídy v druhé polovině 17. století, Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 1, Praha
1976, s. 195–228; P. MAŤA, Svět české aristokracie, Praha 2004, s. 125–133, 148–152; Jiří HRBEK, Barokní
Valdštejnové v Čechách: 1640–1740, Praha 2013, s. 88–117.
61
L. Rychnová, Komponovaná krajina, 30–40.
62
Základní literaturou k sasko-lauenburským vévodům v Čechách jsou práce Peter von KOBBE, Geschichte und
Landesbeschreibung des Herzogtums Lauenburg, Altone 1837; H.-G. KAACK, Sachsen-Lauenburg und
Böhmen. Die Welfen und das Herzogtum Lauenburg, Ratzeburg 1989; Lubomír ZEMAN a kol., Dějiny města
Ostrova, Ronov nad Doubravou 2001, Petr MAŤA, Wandlungen des böhmischen Adels im 17. Jahrhundert und
der Aufstieg des Hauses Sachsen-Lauenburg in Böhmen, in: Annemarie Röder – Michael Wenger (Hg.),
Barockes Erbe: Markgräfin Sibylla Augusta von Baden-Baden und ihre böhmische Heimat, Stuttgart 2010.
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začal jako voják a vojenský podnikatel a účastnil se i potlačení stavovského povstání, což mu
pomohlo zakotvit v českém prostředí.63 Nicméně na rozdíl od některých ostatních osob
z armády, které v Čechách získaly majetek, pocházel tento šlechtic sice z nebohatého, přesto
však významného aristokratického rodu. Získal přiměřené vzdělání a bohaté zkušenosti
z několika evropských zemí. Po odchodu z armády po roce 1634 zintenzivnil péči o svá
panství, rezidence a zahrady. Navzdory pokročilému věku vedl stále aktivní život až do své
smrti roku 1665, hodně cestoval mezi svými državami a účastnil se společenského dění
v Čechách i v Říši.64 Jeho osobní vztah k architektuře a vytváření krajinných či zahradních
kompozic je stejně obtížně doložitelný jako vyvratitelný. 65 Faktem zůstává, že na jeho
državách došlo k rozsáhlým úpravám zámků a zámeckých areálů se zahradami a sakrálními
objekty. Významnou roli v zahradách hrála voda v podobě fontán, kašen a vodních automatů,
která tvořila dynamický prvek a zároveň odpovídala dobové představě o luxusní zahradě.
Kromě toho bychom zde našli bohatou sochařskou výzdobu, kterou lze rozdělit do dvou
skupin: první zpracovává antické motivy, druhá křesťanské, zejména jde o sochy světců. To
v podstatě platí nejen pro nejlépe vybavený Ostrov, ale rovněž pro Toužim a Lauenburg
(vyjma soch světců).66 Julius Jindřich tedy položil základ sasko-lauenburskému působení
v Čechách, vytvořil sice roztříštěné, přesto ale rozsáhlé dominium, a jako stavebník se podílel
na vzniku honosných zahrad a areálů kolem rezidencí.
Za pozornost stojí síť vztahů, kterou si v českém prostředí vytvořil. Jako říšský kníže
ze starého rodu a osoba s vazbou na císaře platil za vítaného společníka od počátku svého
působení v Čechách. Pravidelně se stýkal s nejvyšším purkrabím Adamem ml. z Valdštejna i
jeho přítelem, nejvyšším lovčím Vilémem ml. z Lobkovic, jehož dceru Annu Magdalénu pojal
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V letech 1611 až 1615 působil jako plukovník švédských králů Karla IX. a Gustava II. Adolfa, později
vstoupil do císařských služeb. NA, ATS
64
K jeho aktivitám viz práci v pozn. 62 a M. VOKURKA, Julius Jindřich Sasko-Lauenburský (1586–1665), viz
pozn. 2.
65
Kromě provedených úprav a jejich prezentace současníkům může napovědět i dochovaná instrukce
zahradníkovi v Záběhlicích. NA Praha, Administrace toskánských statků (dále jen ATS) – společné, kart. 306.
66
K zahradám Julia Jindřicha viz Sylva DOBALOVÁ, Zacharias Lesche, Salomon de Caus z Ostrova nad Ohří,
in: Lubomír Konečný – Lubomír Slavíček (edd.), Libellus amicorum. Beket Bukovinská, Praha 2013, s. 288–
297; Zora KULHÁNKOVÁ, The garden in Ostrov nad Ohří as an example of European garden design
development. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes: An International Quarterly, 32/3 2012,
s. 214–239. Z množství studií Lubomíra Zemana je nejnovější L. ZEMAN, Zámecká zahrada v Ostrově jako
osmý div světa. Ochrana historických prvků vodních systémů, Zprávy památkové péče 76, č. 5, 2016, s. 459–467.
Srovnání s jinými středoevropskými zahradami nabízí Michael WENGER, Die Gärten der Herzöge von
Sachsen-Lauenburg im Schlackenwerth. Gartenkunst von europäischem Format, in: Annemarie Röder – Michael
Wenger (Hg.), Barockes Erbe: Markgräfin Sibylla Augusta von Baden-Baden und ihre böhmische Heimat,
Stuttgart 2010, s. 74–95.
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za svou třetí ženu roku 1632.67 Nejspíše přes svou tchýni, zakladatelku pražské Lorety
Kateřinu Benignu, se spřátelil s kardinálem Harrachem, jehož přítelem byl i František Arnošt
Šlik, kterému byl Julius Jindřich na svatbě a později mu ve finanční tísni vypomohl koupí
Hauenštejna a Měděnce.68 Další kontakty měl vévoda s lidmi z armády a z prostředí kolem
přerozdělování konfiskátů. Zde od 20. let vynikají vazby na Albrechta z Valdštejna a Ottu st.
z Nostic (1574–1630), přičemž o jejich bližším charakteru nemáme dosud jasnější
představu.69 Z pozdějších let je to pak snad i přátelství s Melchiorem z Hatzfeldu a Ottaviem
Piccolominim, za nějž se roku 1651 provdala dcera Julia Jindřicha a Anny Magdalény Marie
Benigna.70 Z kontaktů mimo české země je potřeba vyzdvihnout dobré vztahy s holštýnskými
vévody, s nimiž sdílel zájem o zahradní umění.71 V neposlední řadě existují i zprávy o
setkáních se švédskou královnou Kristýnou, salcburským arcibiskupem a pravidelných
návštěvách v Drážďanech u kurfiřtského dvora.72
Pokud jde o vévodovy statky v Čechách, získal část z nich v rámci splácení císařova
dluhu. Vojenské operace z let 1618 až 1622 vyčíslil vévoda na 825 365 zlatých, z čehož mu
Ferdinand II. jako dlužník přiznal „jen“ částku 600 000.73 Bylo ujednáno, že polovina částky
bude vyplacena v hotovosti, zatímco druhá polovina dluhu bude uhrazena skrze konfiskáty.
Nejprve bylo vévodovi 9. srpna 1623 svěřeno do zástavy panství Ostrov, které před konfiskací
vlastnili ostrovští měšťané.74 Z pohledu ostrovských měšťanů je proto docela pochopitelné, že
67

Zmínky o tom jsou v denících obou jmenovaných úředníků: Marie KOLDINSKÁ – Petr MAŤA (edd.), Deník
rudolfinského dvořana: Adam mladší z Valdštejna 1602–1633, Praha 1997, s. 269 a další; Deník Viléma ml.
z Lobkovic z roku 1636, Roudnická lobkowiczká knihovna v Nelahozevsi, sign. VII Ad 11.
68
L. Rychnová, Komponovaná krajina, s. 33 a 39–40.
69
O chování Julia Jindřicha v době Valdštejnova pádu viz M. VOKURKA, Sasko-lauenburští vévodové jako
příklad aristokracie v Čechách 17. století, Bohemiae Occidentalis Historica, č. 2, 2017, s. 5–29. Tam i další
literatura. Blízkost k Nosticovi zmiňují Zdeněk HOJDA, Rezidence české šlechty v baroku. Několik tezí, in:
Lenka Bobková (ed.), Život na šlechtickém sídle v 16.-18. století, Ústí nad Labem 1992, s. 161–178. a O.
FELCMAN, Majetkové poměry, s. 205.
70
Část korespondence s Hatzfeldem je vydali Günther ENGELBERT – Hubert SALM, Das Kriegsarchiv des
Kaiserlichen Feldmarschalls Melchior von Hatzfeldt (1593–1658), Düsseldorf 1993. Hatzfeld poskytoval Juliu
Jindřichovi informace o válečném dění i po vévodově odchodu z armády. Ke svatbě Piccolominiho s Marií
Benignou viz K. KELLER – A. CATALANO, Die Diarien, Band 3, s. 506–508.
71
Dokládá to např. korespondence Julia Jindřich s jeho synem Františkem Erdmannem a bratrem Františkem
Karlem, kteří pobývali na zámku Gottorf. LA Schleswig, Abt. 210, Nr. 138. Korespondence se týká především
společenského života šlechty, např. ve šlesvickém Gottorfu, kde pobýval František Erdmann. Je pravděpodobné,
že korespondence se zachovala oboustranně.
72
Ke vztahu s kurfiřty viz Katrin KELLER, „Alhier an dem kayserlichen hofe ist wenig newes vorgefallen,
welches zu berichten der importanz were …“. Verbindungen zwischen den Residenzen Wien und Dresden im 17.
Jahrhundert, in: Werner Paravicini – Jörg Wettlaufer (Hg.), Vorbild, Austausch, Konkurrenz. Höfe und
Residenzen in der gegenseitigen Wahrnehmung (Residenzenforschung 23), Ostfildern 2010, S. 137–155.
K setkání se švédskou královnou v Lauenburgu K. KELLER – A. CATALANO (Hg.), Die Diarien, Band 7, s.
207.
73
P. MAŤA, Wandlungen, s. 11. Částku 600 000 zlatých zmiňuje i Saalbuch z roku 1652, Státní oblastní archiv
Plzeň, pracoviště Klášter u Nepomuku, Bádenská tajná dvorská kancelář v Rastattu, Saalbuch, sign. 1, f. 105.
74
Ti se roku 1603 vykoupili z poddanství Jáchyma Ondřeje Šlika. Viz L. ZEMAN, Dějiny, s. 68. K fenoménu
výkupu měst z poddanství Eduard MAUR, Nová královská města ve druhé polovině 16. století, in: Karel Malý
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se jim nový pán, který 30. ledna 1625 panství zakoupil do dědičné držby, z mnoha důvodů
nezamlouval a situaci vnímali jako urážku na cti.75
Přestože Ostrov je majetkem, jenž se ve spojitosti se sasko-lauenburskými vévody
zmiňuje nejčastěji, nedosahoval ve 20. letech takového významu jako jižněji položená
Toužim, již Julius Jindřich získal a zvelebil již o něco dříve. Panství vévoda koupil 23. srpna
od emigranta Kryštofa Hasištejnského z Lobkovic za částku 71 000 zlatých.76 Dále v letech
1623 a 1624 nakoupil tři domy s pozemky ve Strašnicích, pravděpodobně zamýšlené jako
příměstské sídlo s menším hospodářstvím.77 V Praze si pak v dubnu 1624 pořídil dům
v dnešní Karlově ulici na Starém Městě, který mu prodali jezuité za 20 000 zlatých.78
Zajímavou shodou okolností je, že jak tento dům, tak panství Ostrov bývaly statky Jáchyma
Ondřeje Šlika.79
Velmi významné bylo vykupování menších statků v Loketském, Plzeňském a
Žateckém kraji od drobných vlastníků a jejich následná inkorporace pod některý z vrchních
úřadů v Toužimi či Ostrově.80 Nakonec vévoda v regionu vlastnil celkem osm panství, neboť
kromě zmíněných dvou zakoupil ještě menší panství Brložec (1626) v Plzeňském kraji,
Podbořany (1626), Údrč (1629), Měděnec a Hauenštejn (obě 1663) na Žatecku a Děpoltovice

(ed.), Městské právo v 16.–18. století v Evropě, Praha 1982, s. 19–25.
75
Problémem pro měšťany bylo především odnětí jejich nedávno nabytých práv a svobod z politické i
ekonomické oblasti, navíc se nemínili vzdát svého luteránského vyznání. Tyto spory přetrvaly až do konce války
a definitivně se uklidnily až v 50. letech 17. století. Nejnověji k tomu Michal VOKURKA, Julius Jindřich
Sasko-Lauenburský versus ostrovští měšťané: Proměna Ostrova ve vévodskou rezidenci, in: Kateřina Kovárová –
Zbyněk Sviták (edd.), Historie 2015/2016. Sborník prací z celostátní studentské vědecké konference Brno 21.–
22. dubna 2016, Brno 2017, s. 135–150 (dále citováno jako M. VOKURKA, Julius Jindřich; na svou
bakalářskou práci, začínající stejně, dále odkazovat nebudu). Faktograficky tento spor podchytil již Jaroslav
FIALA, Vzestup a pád města Ostrova v 17. století a útěk jeho obyvatel před vrchností, Historický sborník
Karlovarska 6, Karlovy Vary 1998, s. 53–65. Hodnota panství Ostrov byla vyčíslena na 150 000 zlatých, které
byly odečteny z císařova dluhu. SOA Plzeň, BTDK, Saalbuch, sign. 1, f. 105.
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L. ZEMAN, Dějiny, s. 75.; P. MAŤA, Wandlungen, s. 11.
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SOA Plzeň, BTDK, Saalbuch, f. 239.
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SOA Plzeň, BTDK Saalbuch, f. 235. Tzv. Colloredo-Mansfeldský palác, z literatury k tomu Václav
LEDVINKA – Bohumil MRÁZ – Vít VLNAS, Pražské paláce. Encyklopedický ilustrovaný přehled, Praha 1995,
s. 85. Chybnou dataci nákupu k roku 1622 uvádí L. ZEMAN, Dějiny, s. 75. Dům je hned na kraji ulice u mostu a
dnešního Křižovnického náměstí. Šlo tedy o lukrativní místo s výhledem na Pražský hrad.
79
Dům na Malé Straně patřil Šlikovi až do počátku 20. let 17. století. M. VOKURKA, Julius Jindřich, s. 138.
Podobně jako Šlikové v 16. a na počátku 17. století, vytvořili si i sasko-lauenburští vévodové blízký vztah
k saským kurfiřtům, na jejichž dvoře zastupovali císaře při slavnostních ceremoniích. Je otázkou, zda tato
podobnost byla rodovou strategií Sasko-Lauenburských v nové zemi, důsledkem působení sociálních vazeb,
jejichž nositelem nebyla šlechta, nebo šlo o čirou náhodu.
80
Menší panství Údrč, Brložec a Podbořany byly podřízeny vrchnostenskému úřadu v Toužimi, nad nímž (stejně
jako nad dalšími panstvími) stál vrchní úřad v Ostrově nadřazený všem sasko-lauenburským panstvím.
Toužimské panství bylo postupně rozšířeno o vsi Poseč a Mirotice (do 1625), Radyni (1634), Číhanou (1642),
Německý Chloumek (1662). Ostrov se rozrostl o Květnovou (1625), Mořičov (1630), Lesov (1631) a Vojkovice
(1636). SOA Plzeň, BTDK, Saalbuch, sign. 1.
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(1646) na Loketsku.81 Právě Plzeňsko a Loketsko patřilo k oblastem s nejvyšší mírou
takových účastníků stavovského odboje, kteří byli nakonec osvobozeni od konfiskací.82
V praxi to znamenalo konfiskaci větších panství, která následně končila v držení Julia
Jindřicha a dalších stoupenců císařské strany, a naopak ponechání relativně velkého počtu
malých vlastníků, od kterých dominantní držitelé postupně kupovali jejich statky, čímž
rozšiřovali a arondovali svá dominia. Rovněž v těchto oblastech byl po tzv. první
pobělohorské konfiskaci největší podíl nové šlechty na majetkové držbě.83 Takto se saskolauenburský vévoda stal během deseti let druhým největším pozemkovým vlastníkem v
severozápadních Čechách.84
Jak jsem již zmínil, byla přibližně do poloviny 30. let 17. století hlavním vévodovým
venkovským majetkem (nikoliv rezidencí) Toužim, o jejímž významu si můžeme udělat
obrázek díky slavnostem, které se tam na konci 20. let odehrávaly. Jedná se o svatbu Julia
Jindřicha s Alžbětou Sofií Braniborskou a křtiny jejich syna Františka Erdmanna. 85 O průběhu
svatby a hostech, kteří na svatbě byli přítomni, nejsme informováni, ale už samotný fakt, že
zde proběhla svatba sasko-lauenburského vévody a braniborské princezny svědčí o
reprezentativní funkci Toužimi. Vždyť mezi léty 1623 až 1629 Julius Jindřich do zvelebení
Toužimi investoval 35 000 zlatých.86
Druhou část českých majetků Sasko-Lauenburských tvořilo jmění Anny Magdalény
(1609–1668), rozené z Lobkovic,87 která dědila po svém prvním manželovi Zbyňku
81

Údrč se rozšířila o Záhoří (1665), k Podbořanům se přičlenily statky Očichov (1648) a Očichovec (1655). L.
ZEMAN, Dějiny, s. 76. Podbořany byly jednou ze zastávek na cestě z Prahy do Ostrova, kde vévoda obvykle
nocoval. K. KELLER – A. CATALANO (Hg.), Die Diarien, Band 3, s. 176.
82
Na Plzeňsku to bylo 103 osob (asi 60 % obžalovaných), v Loketsku 12 (50 %). P. ČORNEJ, Vliv, s. 176.
83
Tamtéž, s. 182.
84
Větší území zde vlastnil už jen Humprecht Jan Černín. Celkově podle počtu osedlých na tom byl Julius
Jindřich s 815 osedlými o něco lépe než hrabě Černín se 779 osedlými. Černínům náležela i velká panství ve
středních Čechách jako Mělník a Kosmonosy. O. FELCMAN, Majetkové poměry, s. 198.
85
H.-G. KAACK, Sachsen-Lauenburg, s. 45. Bylo to již druhé manželství Julia Jindřicha, neboť to první uzavřel
roku 1617 s Annou von Ostfriesland (1562–1621). Obě ženy byly vdovy. Anna von Ostfriesland byla předtím
provdána dvakrát: nejprve za falckého kurfiřta Ludvíka VI. (1539–1583), podruhé za Arnošta Fridricha,
markraběte bádensko-durlašského (1560–1604), přičemž tato manželství zůstala bezdětná. Alžběta Sofie byla
ženou Januše Radziwiłła (1579–1620), se kterým měla čtyři děti, z nichž se dospělosti dožil jen nejmladší syn
Bogusław, pozdější místodržící Fridricha Viléma Braniborského. Manželství s Alžbětou Sofií bylo pozoruhodné
i z konfesijního hlediska, neboť ona byla luteránka. Podle manželské smlouvy měly jejich děti být vychovány ve
víře matky a u dvora měl být luteránský kazatel. LA Schleswig, Abt. 210, Nr. 118. Z Harrachova deníku je ale
patrné, že ujednání o výchově bylo porušeno a František Erdmann byl vychován jako katolík a až později
konvertoval zpět k luterství. K. KELLER – A. CATALANO (Hg.), Die Diarien, Band 7, s. 18.
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Náklady na přestavbu vyčísluje SOA Plzeň, BTDK Saalbuch, f. 87. Z literatury svatbu v Toužimi zmiňuje H.G. KAACK, Sachsen-Lauenburg, s. 47. Toužim byla naposledy sídlem dvora v letech 1630–1632, viz L.
ZEMAN, Dějiny, s. 82; Jiří SCHIERL, Areál zámku v Toužimi. Nové poznatky stavebně historického vývoje, in:
Jan Anderle – Martin Ebel – Milena Hauserová – Tomáš Karel – Petr Macek (edd.): Dějiny staveb 2001. Sborník
vybraných referátů z konference Dějiny staveb, Ústí nad Labem 2001, s. 141–144.
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Stanislav KASÍK – Petr MAŠEK – Marie MŽYKOVÁ, Lobkowiczové. Dějiny a genealogie rodu, České
Budějovice 2002, s. 93–105.
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Novohradském z Kolovrat (1594–1630). Roku 1632 se Anna Magdaléna provdala za Julia
Jindřicha Sasko-Lauenburského, jehož byla třetí ženou. Právě kvůli majetku v hodnotě kolem
700 000 zlatých, který zahrnoval panství Zákupy, Horní Police a Buštěhrad a tzv. Kolovratský
palác na Hradčanském náměstí v Praze, byla tato mladá vdova považována za jednu
z nejlepších partií v prostředí české aristokracie.88 Sňatek katapultoval Julia Jindřicha mezi
nejbohatší aristokraty v Čechách.89
Roku 1658 získal Julius Jindřich panství Zvoleněves (východně od Slaného).90
Poslední důležité rozšíření jeho českého majetku proběhlo v roce 1663, kdy zakoupil panství
Ploskovice, Hauenštejn (Horní Hrad u Stráže nad Ohří; k němu byl o dva roky později
připojen Měděnec) a statek Záběhlice.91 Zbytek nákupů se uskutečnil až za jeho potomků,
přičemž nejaktivněji si počínala vnučka Anna Marie Františka. Po vymření početného
příbuzenstva se Julius Jindřich stal roku 1656 vladařem lauenburského vévodství na dolním
toku Labe, přibližně mezi městy Lauenburg, Hamburg a Lübeck.92
Lauenbursko po smrti Julia Jindřicha připadlo jeho staršímu synovi Františku
Erdmannovi (1629–1666), u něhož byla obava z odpadnutí od katolické víry.93 České statky
v čele s honosnou rezidencí v Ostrově dědil mladší Julius František (1641–1689), avšak kvůli
bratrově smrti se brzy ujal i německých držav. O mladším synovi Julia Jindřicha je známo
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P. MAŤA, Wandlungen, s. 11. Hodnotu majetku uvádí kardinál Harrach ve svých denících. K. KELLER – A.
CATALANO (Hg.), Die Diarien, Band 2, s. 17.
89
Podle berní ruly byl sasko-lauenburský vévoda 13. největším pozemkovým vlastníkem, jehož majetek čítal
815 osedlých. K tomu P. ČORNEJ, Vliv, s. 185; O. FELCMAN, Majetkové poměry, s. 198.
90
P. MAŤA, Wandlungen, s. 12. V populárně-naučných internetových zdrojích se lze též setkat s informací o
koupi Juliem Františkem roku 1668.
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Hauenštejn za 40 000 zlatých a Měděnec za 15 000 zlatých byly koupeny od Františka Arnošta Šlika,
Ploskovice od jeho sestry Marie Sidonie, provdané z Waldburgu. L. ZEMAN, Dějny, s. 76. L. Rychnová uvádí
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informaci nedohledal. K Záběhlicím z literatury snad jen P. MAŤA, Wandlungen, s. 12. Ten informaci čerpá
z dnes již vydaných Harrachových deníků, podle kterých byla v Záběhlicích, zakoupených v březnu 1663 od
hraběte Lažanského, funkční příměstská rezidence nejpozději od září 1663. Srovnej K. KELLER – A.
CATALANO (Hg.), Die Diarien, Band 7, s. 396. K dubnu 1663 je i instrukce tamnímu zahradníkovi, viz pozn.
61.
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Hamburg a Lübeck pochopitelně nebyly součástí vévodství, zatímco Lauenburg byl jedním ze dvou měst,
které tomuto malému území náležely. Vybíralo se zde clo z přepravy po Labi a nacházel se zde zámek se
zahradou. Rezidenčním městem byl v 17. století severněji položený Ratzeburg. K vývoji vévodství Hans-Georg
KAACK, Sachsen-Lauenburg und Böhmen. Die Welfen und das Herzogtum Lauenburg, Ratzeburg 1989, s. 6–9.
93
Pochybnost nad jeho náboženským přesvědčením vyjádřil kardinál Harrach zápisem 22. ledna 1657. K.
KELLER – A. CATALANO (Hg.), Die Diarien, Band 4, s. 188. Na to poukazuje i P. MAŤA, Wandlungen, s. 14
a jeho pozn. 46. Avšak k 18. lednu 1661 Harrach pozamenává: „Nun ist die ganze lutherische mannslini
deßelbigen hauses [tj. sasko-lauenburský rod, pozn. M. V.] abgestorben, und bleibet allein er [Julius Jindřich]
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Schleswig, Abt. 210, Nr. 118, Vermählung des Herzogs Julius Heinrich mit Elisabeth Sophie), avšak zjevně po
smrti matky došlo k porušení tohoto ustanovení.
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poměrně málo, neboť dosud neupoutal pozornost ani českých, ani německých historiků.94
Výjimkou je jeho stavební činnost v Zákupech, které se věnoval Petr Macek. Jako
druhorozený syn se Julius František snažil uplatnit v císařské armádě, kde se zviditelnil
v bitvách u Sv. Gottharda roku 1664 a 1683 u Vídně, načež byl povýšen do hodnosti generálpolního maršála.95 Vedl početný dvůr čítající přibližně 200 osob, což je asi dvojnásobek
oproti jeho otci.96 Pozoruhodná je jeho umělecká sbírka zahrnující mnoho předmětů tureckého
původu, včetně zdobených zbraní, několika zástav a vojenského stanu.97 Nejen těmito
předměty rozhojnil soubor cenností, který již díky Juliu Jindřichovi čítal originály od Dürera,
Cranacha a dalších renesančních mistrů.98 Patrně se zčásti jednalo i o kusy pocházející z
rudolfinských sbírek.99 Díky Juliu Františkovi přibyl také kávový servis, jenž se postupně
stával běžnou součástí šlechtických domácností.100 Jeho manželkou byla Marie Hedvika
Sulcbašsko-Falcká (1650–1681), se kterou měl dvě dcery. Vévodkyně pravděpodobně také
zasahovala do výstavby v Zákupech a Ostrově, přičemž se občas v názoru rozcházela s
manželem.101 Jednalo se asi o velmi vzdělanou aristokratku, její život však netrval dlouho.102
Z dostupných pramenů se zdá, že po smrti Marie Hedviky trávil vévoda v Zákupech mnoho
času, zatímco předtím více cestoval a ve svých rezidencích pobýval rovnoměrněji.103
Za Julia Františka se majetky rozrostly především o Svádov nedaleko Ústí nad Labem,
zakoupený roku 1676,104 a pokračoval i v nákupu vsí kolem svých panství.105 V Lužických
horách dokonce založil sklářskou osadu Juliovka (Juliusthal), kde se pravděpodobně vyrábělo
94
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Dějiny, s. 82–85.
95
Vojenský typ kariéry zvolil jeho otec a vyzkoušel ji i jeho starší bratr František Erdmann, ačkoliv to bylo čistě
z jeho vůle a spíše proti přání Julia Jindřicha.
96
Ke dvoru Julia Jindřicha stručně L. Zeman, Dějiny, s. 82; H.-G. KAACK, Sachsen-Lauenburg, s. 52. O dvoru
Julia Františka nás zpravují smlouvy s dvořany. Z mnou prověřeného vzorku 80 lidí jich přibližně polovina
pocházela z lauenburských panství v Čechách. Zbytek jsou osoby ze západních Čech, z Lauenburska, případně
lidé z velkých měst (Praha, Brno, Řezno) a cizinci z Uher, Litvy a Nizozemí. SOA Plzeň, Vrchní úřad Ostrov,
sign. I D2, Služební poměry, hofštát. Z literatury H.-G. KAACK, Sachsen-Lauenburg, s. 57–61.
97
V. PRCHAL, Společenstvo hrdinů, s. 206–214.
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M. VOKURKA, Sasko-lauenburští vévodové, s. 23.
99
O bílém papouškovi, jenž měl náležet císaři Rudolfovi, píše Bohuslav BALBÍN, Miscellanea historica regni
Bohemiae, Dec. I, Lib. I, Praha 1679, s. 101. Lze předpokládat, že část uměleckých děl měla stejný původ.
100
149 Generallandesarchiv Karlsruhe, Abt. 46, Nr. 4044, Verzeichnis des Anteils, welcher bei der Verteilung
der Fahrnisse in den Schlössern Reichstadt und Schlackenwerth der Markgräfin Franziska Sibylla Augusta
zufiel.
101
P. MACEK – P. ZAHRADNÍK, Zámecký areál, s. 11.
102
O prostředí sulcbašského dvora stručně R. J. W. EVANS, Vznik habsburské monarchie: 1550–1700, Praha
2003, s. 333.
103
Podle ATS – Zákupy, Dodávky na vévodský dvůr, zde Julius Jindřich trávil léta 1684–1688 v kuse. Předtím
převažovaly pobyty v Ostrově nad těmi v Zákupech, Lauenbursku, Praze a snad i Vídni.
104
August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království Českého XIV. Litoměřicko a Žatecko, Praha 1923, s.
374.
105
Roku 1675 to byly Otovice, Premlovice a Mezirolí, roku 1683 pak Stará Role, vše na panství Děpoltovice, jež
se ze západu přimyká k Ostrovu.
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vzácné rubínové sklo.106 Kromě toho provedl četné stavební úpravy v Ostrově a na Zákupech,
kde rovněž založil kapucínský klášter jako součást tamního barokního areálu. 107 U Julia
Františka již je doložená písemná komunikace o vývoji stavebních prací mezi ním a úředníky,
z níž je patrný vévodův zájem o tyto záležitosti.108
Po smrti Julia Františka roku 1689 byl majetek rozdělen mezi jeho dcery Annu Marii
Františku a Sibyllu Augustu. Výjimkou bylo lauenburské vévodství, kde nebylo možné
nástupnictví v ženské linii, neboť se jednalo o říšské léno.109 Vévodství nakonec připadlo
hannoverským kurfiřtům (tedy anglickým králům), přestože se sasko-lauenburské princezny
ještě dlouhá léta snažily o jeho získání.110 Vzhledem k tomu, že v závěti Julia Františka
nebylo řečeno nic o způsobu rozdělení majetku, vypukl mezi sestrami spor, jehož předmětem
byla zejména rezidence v Ostrově – tou dobou stále nejvýznamnější rodové sídlo.111 Rovněž
se projednávalo i provdání obou princezen, jejichž poručníkem byl v závěti ustanoven císař
Leopold I.112 Kromě něj se do otázky sňatku vložili i sulzbašský falckrabě Kristián August,
děd princezen z matčiny strany, a Maria Anna z Lobkovic, která obě sestry opatrovala na
Roudnici až do jejich svatby. Mladší ze sester, Sibylla Augusta, se provdala již 27. března
1690 za Ludvíka Viléma, markraběte bádenského, zatímco svatba Anny Marie Františky se
uskutečnila až 29. října téhož roku, kdy si vzala Filipa Viléma Falcko-Neuburského.113
Rozdělení majetku nakonec proběhlo v závislosti na jeho genezi: to, co před rokem 1632
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H.-G. KAACK, Sachsen-Lauenburg, s. 63.
P. MACEK – P. ZAHRADNÍK, Zámecký areál, s. 12. O tureckém kabinetu píše V. PRCHAL, Společenstvo
hrdinů, s. 206–214.
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Tyto informace bohatě využil Pavel Zahradník, viz P. MACEK – P. ZAHRADNÍK, Zámecký areál. V tomto
případě tedy budu vycházet ze sekundární literatury,
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V závěti z 25. září 1689 ustanovil Julius František své dcery universálními dědičkami. Kromě majetků
v Čechách dědí i pohledávky vůči kurfiřtům a říšským knížatům. Jeden z opisů uložen v SOA Plzeň, BTDK,
Testament Julia Františka Sasko-Lauenburského, inv. č. 3, kart. 1.
110
Vévodství brzy obsadily oddíly Jiřího Viléma Brunšvicko-Lüneburského a roku 1716 ho Karel VI. udělil
v léno Jiřímu I. Viz Hans-Georg KAACK, Markgräfin Sibylla Augusta. Die große badische Fürstin der
Barockzeit, Konstanz 1983, s. 79–81.
111
Archivní materiál k dělení majetku je uložen z části v SOA Plzeň, Bádenská tajná dvorská kancelář,
Rozdělení majetku mezi Annu Marii Františku a Františku Sibyllu Augustu, inv. č. 6, kart. 2. z části
v Generallandesarchivu Karlsruhe, Haus- und Staatsarchiv, Personalia Baden-Baden, Verzeichnis des Anteils,
welcher bei der Verteilung der Fahrnisse in den Schlössern Reichstadt und Schlackenwerth der Markgräfin
Franziska Sibylla Augusta zufiel sign. 46 Nr. 4044. Z literatury se o dělení majetku zmiňuje H.-G. KAACK,
Markgräfin, s. 65–76.
112
SOA Plzeň, BTDK, Testament Julia Františka, f. 3r.
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O svatbách H.-G. KAACK, Markgräfin, s. 72 a 76. K Ludvíku Vilémovi Bádenskému existuje sborník
Wolfgang Froese – Martin Walter (Hg.), Der Türkenlouis. Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden und seine Zeit,
Gernsbach 2010. Filipu Vilémovi (jehož sestra Eleonora Magdaléna byla třetí ženou císaře Leopolda I.),
ani Anně Marii Františce zatím nebyla historiky věnována pozornost. Drobnou výjimkou je H.-G. KAACK,
Sachsen-Lauenburg, s. 97–111, ale více pozornosti věnuje přeci jen Sibylle Augustě, než její sestře a Filipu
Vilémovi.
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patřilo Juliu Jindřichovi, připadlo Sibylle Augustě, a někdejší panství Anny Magdalény
zdědila Anna Marie Františka.114
Františka Sibylla Augusta po svatbě s Ludvíkem Vilémem Bádenským trávila mnoho
času sama kvůli manželovým povinnostem u armády. Střídavě proto sídlila v Bádensku
a severozápadních Čechách, zejména Ostrově. Ačkoliv je pravda, že markrabství bylo zničené
válkou s Francií a okupováno cizími vojsky, nelze tvrdit, že by byl Ostrov vybrán jako nová
hlavní rezidence baden-badenské linie.115 Přes veškerou atraktivitu, kterou Čechy nabízely
říšské šlechtě, se tato obvykle nezříkala svých tradičních sídel.116 Ludvík Vilém ostatně
v Ostrově mnoho času nestrávil a nejen urbanistický projekt Rastattu naznačuje, že i kdyby
nebylo jeho smrti roku 1707, pokračoval by spíše dosavadní trend preferující Bádensko.117
Krátce po manželově smrti si Sibylla Augusta oblíbila P. Marii Einsiedelnskou, neboť právě
během poutě do Einsiedeln začal její nejstarší, tehdy pětiletý syn a dědic Ludvík Jiří (1702–
1761) mluvit. Kopie einsiedelnské kaple pak vznikly v Ostrově (1709–1710) i Rastattu
(1717).118 Kromě výstavby sídel a kostelů se markraběnka aktivně zajímala o správu svých
panství, organizovala společenský a duchovní život. Do Rastattu přivedla piaristy i jezuity
a pojilo ji přátelství s kardinálem a špýrským biskupem Damianem Hugem Schönbornem
(1676–1743).
Anna

Marie

Františka

patří

k významným

šlechtičnám

barokního

období

v Čechách.119 Její první manželství, ze kterého vzešly dvě děti, skončilo manželovou smrtí.
K dalšímu sňatku byla přemluvena císařem Leopoldem I., takže se roku 1697 provdala za
Jana Gastona de‘ Medici, posledního mužského potomka slavného florentského rodu. Ovšem
manželé k sobě nepřilnuli a žili každý zvlášť – on ve Florencii, ona na svých severočeských
114

H.-G. KAACK, Markgräfin, s. 65 a dále. Sibylla Augusta získala pochopitelně i později přikoupená panství
Hauenštejn a Měděnec, zatímco její sestře připadly Ploskovice.
115
Ludvík Vilém se chtěl poprvé se svým dvorem přesunout do Rastattu již v létě roku 1700, nicméně pro různé
komplikace se tak stalo až na podzim 1705. Do té doby do Rastattu několikrát zavítal, avšak delší pobyty trávil
v renesančním zámku v Baden-Badenu. GLA Karlsruhe, Abt. 220, Nr. 27.
116
Srov. Esteban MAUERER, Die Fürstenberger zwischen Südwestdeutschland, Böhmen und Wien, in: R. G.
Asch – V. Bůžek – V. Trugenberger (Hg.), Adel in Südwestdeutschland und Böhmen 1450–1850, Stuttgart 2013,
s. 57–76. Sasko-lauenburští jsou v tomto spíše výjimkou, která je dána situací rodu od třicetileté války dále.
Lauenbursko původně zdědil nejstarší syn Julia Jindřicha. Julius František již byl vázán četnými pouty
k dědičným zemím (kariéra, konfese, rezidence).
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Roku 1700 se Ludvík Vilém stal generál-polním maršálem Švábského kraje, plukovníkem baden-badenského
pluku a vrchním velitelem Franckého kraje, byl tedy touto funkcí vázán v Říši. Po manželově smrti však musela
markraběnka z Bádenska pryč, neboť ještě roku 1707 byla země opět obsazena Francouzi. H.-G. KAACK,
Markgräfin, s. 112.
118
Autorem obou snad J. M. Sockh. Tamtéž, s. 159–160.
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O životě starší sasko-lauenburské princezny stručně H-G. KAACK, Sachsen-Lauenburg, s. 106–111.
K Zákupům v době Anny Marie Jiří M. ŠIMEK, Povídání o Zákupech, Zákupy 2004, s. 31 a 32. Dále ještě
Otakar ŠPECINGER, Velkovévodkyně Anna Marie Františka Toksánská (1672–1741), Časopis společnosti
přátel starožitností 42, č. 4, 2004, s. 193–209. Článek ale nevychází z pramenů, opakuje starší literární stereotypy
a obsahuje zavádějící informace.
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panstvích, o něž velmi dbala a sama je spravovala.120 Její hlavní rezidencí byly Zákupy,
kterým věnoval velkou péči již její otec. Na rozdíl od své sestry, která hodně cestovala,
pobývala Anna Marie Františka takřka výhradně na svých panstvích či v Praze. Podporovala
mariánskou úctu, zejména k P. Marii Hornopolické,121 a disponovala velikým chovem koní.122
Její majetky zdědila dcera Marie Anna Karolína (1693–1751), tehdy už jako vdova po
Ferdinandu Mariovi Bavorském (1699–1738).
Působnost obou sasko-lauenburských princezen na jejich panstvích byla poměrně
dlouhá – u Sibylly Augusty to bylo 43, v případně Anny Marie dokonce 51 let. Kromě toho
byly životy obou výrazně formovány brzkou smrtí jejich prvních manželů, načež správa
majetků přešla na ovdovělé princezny. Zatímco Sibylla Augusta většinu úsilí a prostředků
věnovala obnově poničeného Bádenska a nepřikupovala další území, mohla si Anna Marie
Františka dovolit rozšíření svých držav o panství Kácov (1718) a Tachlovice (1732).
Domnívám se, že u Sibylly Augusty a Anny Marie Františky sehrává krajinotvorba ještě
významnější úlohu než u jejich předků, případně většiny jiných šlechticů-mužů. Těmito
počiny obě princezny manifestovaly svou specifickou zbožnost, což jim zároveň pomáhalo
legitimizovat jejich mocenskou pozici v rámci patriarchální společnosti.123 Důležitou roli
sehrál i vztah mezi zadavatelkou a stavitelem, který se časem vyprofiloval v obou případech,
a to mnohem pevnější než u jejich předchůdců.124 Ovšem zde je potřeba podotknout, že
urbanistické a krajinné kompozice vznikaly již před angažováním těchto stavitelů.125

2.2 Šlikové
Historie Šliků během třicetileté války je spjata se dvěma výraznými osobnostmi rodu:
Jáchymem Ondřejem (1569–1621) z ostrovské větve a Jindřichem (1580–1650) z kopidlanské
120

K Gianu Gastonovi Jan F. PAVLÍČEK, Pobyt Giana Gastona de‘ Medici v Čechách, disetační práce na FF
MU, obhájeno 2014.
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Snahu šířit hornopolický kult dokládá Antonín PODLAHA, Posvátná místa Království českého. Dějiny a
popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v Království
českém, díl VII., Praha 1913, s. 129–133. K Horní Polici pak brožura Liboslav HAVELKA, Horní Police.
Mariánská svatyně, Horní Police 1991.
122
Největší hřebčíny byly v Buštěhradu a Slatině a koně se odsud posílali vévodkyni do Zákup. NA Praha, ATS
– společné, kart. 404.
123
Ovdověním se výrazně měnilo právní postavení ženy v její prospěch. Ulrike ILG, Fürstliche Witwen in der
Frühe Neuzeit – eine Einführung, in: Ulrike Ilg (Hg.), Fürstliche Witwen in der Frühen Neuzeit – zur Kunst- und
Kulturgeschichte eines Standes, Petersberg 2015, s. 5–13, zde s. 5. Anna Marie Františka se sice v roce 1697
provdala podruhé, ale právo spravovat své statky jí zůstalo. Od manžela žila zcela odděleně a nezávisle na něm.
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Obdobně se vyprofiloval vztah mezi stavitelem a stavebníkem u Šliků mezi Františkem Josefem a Filipem
Spannbruckerem: Lucie RYCHNOVÁ, Filip Spannbrucker – ke vztahu stavitele a stavebníka v době vrcholného
baroka, Z Českého ráje a Podkrkonoší 23, 2010, s. 31–52.
125
U Sibylly Augusty to byl Johann Michael Ludwig Röhrer, v případě její sestry Václav Špaček..
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pošlosti.126 Ten první patřil k vůdcům stavovského povstání a jeho život skončil při známé
exekuci na Staroměstském náměstí.127 Část jeho majetku pak připadla Juliu Jindřichovi
Sasko-Lauenburskému, jak již bylo zmíněno.128 Na straně vzbouřených stavů bojoval na
počátku války i Jindřich Šlik, který ale po skončení české války vstoupil do služeb císaře a
pokračoval ve své úspěšné kariéře.129 V únoru 1621 se stal císařským plukovníkem, někdy
v té době rovněž konvertoval ke katolictví a podruhé se oženil s katoličkou Annou Marií von
Salm-Neuburg (1598–1647). Roku 1625 byl již jmenován generál-zbrojmistrem, po dvou
letech pak polním maršálkem. Nejvyšší funkce dosáhl v roce 1632, kdy se stal prezidentem
dvorské válečné rady, a nakonec se roku 1643 dočkal i přijetí do Řádu zlatého rouna.130
V prvních vlnách konfiskací sice ještě svou pozemkovou držbu nerozmnožil, ale patřil
k těm, kterým připadla část majetku po frýdlantském vévodovi. 27. ledna 1635 mu byla
zastavena panství Staré hrady, Veliš a Vokšice, čímž byl dán počátek působení rodu ve
východních Čechách. Nedlouho poté došlo i na koupi těchto majetků a roku 1638 k nim
přibylo ještě panství Kopidlno, jež vyměnil se Zikmundem Ludvíkem z Ditrichštejna za
moravské Ivanovice.131 Kromě těchto majetků vlastnil Jindřich Šlik i severočeské Ploskovice
a Záhořany, v západních Čechách potom Planou a Hauenštejn s Měděncem.132 V berní rule je
pak šlikovský majetek vyčíslen na 772 osedlých, tedy jen o 43 osedlých méně, než měl saskolauenburský vévoda.133
Jindřich Šlik se také zasloužil o potvrzení starých rodových privilegií na těžbu kovů na
všech jejich současných i budoucích panstvích.134 Ač se hraběti v první řadě jednalo nejspíše
o rodovou prestiž, je vhodné se na tento akt podívat i ve vztahu ke krajinotvorbě, neboť není
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Milan BUBEN, Hrabata Schlikové, Střední Evropa. Revue pro středoevropskou kulturu a politiku 8, č. 25,
1992, s. 97–107, zde s. 101–102. Zakladatelem ostrovské větve byl Kašpar Šlik († před 1516) a její pokračování
zajistila právě kopidlanská pošlost založená Jindřichem († 1585), otcem pozdějšího prezidenta dvorské válečné
rady.
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Viz J. PETRÁŇ, Staroměstská exekuce, Praha 2004.
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Viz výše oddíl 2.1 a pozn. 79. Bylo to zejména panství Ostrov a dům na Starém městě pražském. O.
FELCMAN, Majetkové poměry, s. 205.
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v Jülichu a v Alsasku, později i ve službách španělských proti Nizozemí a Savojsku. Rainer KNÖRLE, Heinrich
von Schlick, Reichsgraf zu Passaun und Weisskirchen, Erbherr zu Balingen, Tuttlingen, Rosenfeld und Ebingen,
Tuttlinger Heimatblätter 67, s. 55–71.
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Kupní smlouva na Staré hrady, Veliš a Vokšice je k 29. červnu 1637. Výměna Kopidlna za Ivančice je k 21.
květnu 1638. M. BUBEN, Hrabata, s. 101.
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Šlikovský fideikomis, kart. 1002, Inventář panství Jičíněves z roku 1770.
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důvod se domnívat, že by Šlikové v případě nalezení nosné štoly své horní právo nevyužili.135
Zdá se tedy zcela namístě nahlížet krajinotvorbu jako součinnost estetických a ekonomických
nároků. Tato privilegia pak Františku Josefovi Šlikovi potvrdil i Karel VI. 29. ledna 1733.136
Po Jindřichově smrti byl jediným mužským potomkem rodu František Arnošt (otec
zmíněného Františka Josefa), který se původně chtěl věnovat duchovní dráze a proti otcově
vůli vstoupil do kartuziánského řádu. Přesto se Jindřich rozhodl udělat ze syna svého
univerzálního dědice pod podmínkou, že řád opustí, což František Arnošt nakonec po otcově
smrti učinil.137 Poté se poměrně úspěšně věnoval kariéře v úřadech. Roku 1652 byl jmenován
říšským dvorským radou a o dva roky později se stal přísedícím zemského soudu
v Čechách.138 Téhož roku 1652 se oženil s hraběnkou Marií Markétou Ungnad von
Weissenwolf. Svatba proběhla v Praze za přítomnosti císařského dvora, což sňatku dodalo
prestiže, a mezi hosty nechyběli Julius Jindřich Sasko-Lauenburský, jeho bratr František
Karel, Octavio Piccolomini, Maxmilián z Ditrichštejna a Václav Eusebius z Lobkovic.139
Z manželství vzešel syn František Josef a další dvě děti, které zemřely krátce po smrti své
matky roku 1661.140 Ještě v zimě následujícího roku se bývalý kartuzián oženil podruhé,
tentokrát s Alžbětou Maxmiliánou Helenou, rozenou svobodnou paní z Drahotuš.141 Zatímco
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první manželství vynikalo od počátku harmonickým soužitím, Helena trávila hodně času na
majetcích po svém prvním manželovi ve Slezsku. Přesto však manželství přineslo syna
Leopolda Antonína a dcery Ernestinu (Arnoštku) a Beatrix.142
František Arnošt sice úspěšně zajistil pokračování rodu, avšak jako hospodář se
potýkal s problémy. Nakonec, aby splatil dluh svého otce vůči chebským jezuitům, jenž činil
50 000 zlatých, a dále aby podle otcovy závěti věnoval 6 000 kapucínům v Litoměřicích, byl
nucen k prodeji nemovitého majetku.143 Nechal si proto zhotovit odhad všech svých panství a
následně se rozhodl k prodeji Plané, Měděnce a Hauenštejna.144 Po roce 1665 se proto
šlikovská držba v Čechách omezuje na oblast jižně od Jičína.
Nevýznamnějším z prodaných panství byla jistě Planá se stříbrnými doly, mincovnou
a poutním kostelem sv. Anny, kterému Jindřich Šlik věnoval zvláštní pozornost, když ho
v letech 1624 až 1625 nechal barokně přestavět a roku 1645 zde zřídil bratrstvo sv. Anny.145
Na konci roku 1661 sem byla pohřbena i první žena Františka Arnošta. O významu
svatoanenského kultu pro Šliky ještě bude řeč. Kvůli finanční tísni a upadající těžbě se
František Arnošt rozhodl panství prodat Sinzendorfům. Územních zisků dosáhl ve východních
Čechách, když postupně zakoupil vsi a statky Bartoušov, Stará Veliš, dvůr ve Starém Místě,
Horní a Dolní Lochov a získal i předkupní právo k Jičíněvsi, které zužitkoval František Josef
roku 1689.146
Aby předešel dalšímu dělení či ztrátě majetku, zřídil František Josef z panství Veliš,
Kopidlno a Staré Hrady rodinný fideikomis, jehož součástí byly i dva domy na pražském
Pohořelci a množství movitého majetku. Leopold I. schválil hraběti tento záměr již v březnu
1661, ale k definitivnímu naplnění došlo až 27. října 1671.147 Závětí z října 1672 byl
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fideikomis odkázán Josefu Františkovi, zatímco na Leopolda Antonína se pamatovalo pouhou
rentou ve výši 3 000 zlatých ročně. V této formě zůstal testament skutečně až do smrti
Františka Arnošta, jež nastala 16. srpna 1675 v Řezně. Vzhledem k nízkému věku obou synů
byl majetek dočasně svěřen do správy svobodného pána Františka ze Scheidlernu a dědic byl
vyslán na kavalírskou cestu do Itálie, takže se majetku chopil až roku 1680. Po dovršení
plnoletosti se mladší z bratrů ucházel o svůj povinný díl soudní cestou, načež došlo
z rozhodnutí zemského soudu k vyjmutí části majetku z fideikomisu. Zatímco Kopidlno a
Staré Hrady zůstaly ve svěřenectví, panství Veliš se stalo alodním majetkem, který byl navíc
rozdělen na dva díly – Vokšice a Bartoušov, z nichž si mohl Leopold vybrat. Nakonec roku
1685 zvolil Vokšice a Bartoušov tak zůstal Františku Josefovi jako alodium spolu
s předkupním právem na bratrovo panství (viz přílohu č. 20).148
Deset let po otcově smrti tedy František Josef se ujal středně velkého území, jemuž ale
věnoval zvláštní pozornost a péči. Nakolik je takový přístup skutečně jedinečný, či zda jsou
nám zásahy do podoby těchto panství zjevnějšími oproti řadě dalších méně nápaditých na
državách ostatní šlechty, nechávám prozatím jako otevřenou badatelskou otázku. Péči o
rodové majetky Františku Josefovi umožnila i jeho úřednická kariéra, během níž prošel
několika funkcemi u dvora, jež zastával během 80. let, až se roku 1691 usadil v zemské
správě Českého království jako viceprezident, od dalšího roku pak jako prezident české
komory.149 V tomto úřadě pak setrval do roku 1715, kdy se rozhodl rezignovat na svou funkci
a postupně se stáhnout z veřejného života. Od té doby zintenzivnil péči o své statky a začal
více pobývat na venkovských sídlech, mezi nimiž měl významné postavení nově vybudovaný
zámek v Jičíněvsi.150 Z kvantitativního pohledu František Josef své majetky rozšířil; nejvíce
roku 1688, když využil své předkupní právo na panství Veliš, o jehož prodeji jednal jeho bratr
původně s Ludvíkem Collaltem. Za dohodnutou částku 161 000 zlatých nakonec připadla
Veliš staršímu ze Šliků.151 Dále rozšířil svá panství o vsi Chyjice (1688), zmíněnou Jičíněves
(1689), Vršce (1695), Češov (1716), Hubojedy, Drštěkryje, Samšinu a Mackov (1717) a dvůr
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Keteň (1713). V neposlední řadě zakoupil drobná panství Vysoký Újezd (1692), Čakovice
(1698) a Libořice (1718).152
Během svého života byl dvakrát ženatý. První ženou mu byla Sylvie Kateřina (1650–
1713), dcera hraběte Jana Oktaviána Kinského (1604–1679), již si vzal 17. října 1684.153
Jednalo se o nevěstu z okruhu dvorních dam, tedy lze pozorovat uplatnění stejné strategie jako
při svatbě Františka Arnošta s Marií Markétou Ungnadovou, jen tentokrát nevěsta pocházela
z českého rodu. Toto manželství zůstalo bezdětné. Druhou ženou Františka Josefa se 2. září
1716 stala Anna Josefa Krakovská z Kolovrat (1691–1771). Nicméně ani z tohoto manželství
nevzešlo potomstvo, takže se dědicem fideikomisu stal František Jindřich (1696–1766), syn
Leopolda Antonína. Je možné tedy operovat s hypotézou, že péče o panství mohla být kromě
ekonomických důvodů motivována i přáním splodit potomka. Později přešla ve snahu
zanechat po sobě řádně opečované statky a vybudovat si pověst dobrého hospodáře.
Přestože se František Josef narodil již roku 1656, spadá velká část jeho stavební
činnosti do stejné doby jako počiny sasko-lauenburských princezen Anny Marie Františky a
Sibylly Augusty. Není jistě vhodné srovnávat velkolepost a nákladnost počinů obou princezen
na jedné a Františka Josefa na druhé straně. Je však na místě tázat se po společné motivaci,
ideovém obsahu, výrazových prostředcích a celkovém vyznění stavebních a krajinášských
úprav, které mohou mít společné kořeny v dobovém názoru na podobu panství a v potřebě
vyjádřit svou intimní spiritualitu či dát najevo participaci na ideologicko-mocenské struktuře.
Komparativní potenciál vidím v časové shodě a rozdílné velikosti jednotlivých domén, kdy na
jedné straně jsou obrovské, ale rozdrobené majetky Sasko-Lauenburských, na druhé pak
celkově menší, ale zato kompaktní území Šliků.
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3 Krajinotvorba v praxi
Zatímco dosud jsem se snažil udržet stejnou strukturu textu jak u Sasko-Lauenburských, tak
u Šliků, na tomto místě si dovolím tuto zásadu porušit, aby lépe vynikly charakteristiky
zkoumaných území, jež jim vtiskli jejich majitelé. Zároveň lépe vynikne, které rysy zůstávají
stejné, nezávislé na stavebníkovi, odvíjející se z dobově sdíleného, ideologicky i
hospodářsko-technickou úrovní podmíněného přístupu. Tedy u majetků sasko-lauenburských
vévodů a jejich dědiček upřednostním popis jednoho každého panství, zejména jeho centra,
zvlášť, oproti spíše jednotnému pojetí souvislé šlikovské domény, kde krajinotvorba
přesahuje správní členění a sjednocuje historicky samostatná území.

3.1 Sasko-Lauenburská panství
Jak vyplývá z výše uvedeného, první zástupce sasko-lauenburského rodu přišel do Čech
v době nestability, jež se projevovala minimálně v politické, sociální a hospodářské sféře.154
Za těchto okolností bylo vynakládání jakýchkoliv prostředků na výstavbu a úpravu sídel
poměrně rizikové, nicméně nebylo možné se bez něho obejít. Není bez zajímavosti, že právě
důstojníci císařské armády patřili v době třicetileté války k největším investorům a
stavebníkům.155 Při následujících úvahách proto vycházím z ekonomického postavení Julia
Jindřicha, který se ani v době války nepotýkal s finančními problémy a z tohoto pohledu měl
při uskutečňování svých projektů prakticky volnou ruku.156 Do relativní finanční tísně se
dostaly až Anna Marie Františka a Sibylla Augusta, ovšem situace nikdy nedospěla tak
daleko, aby musely významnou měrou omezovat stavební aktivity.157
Na následujících řádcích se pokusím zprostředkovat charakter každého panství
s důrazem na podobu krajiny. Tam, kde vrchnost nevyvíjela žádnou významnější stavební
154
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aktivitu, může popis, odvozený z ekonomických výsledků, působit trochu unyle a
mechanicky. Předesílám, že se zaměřím na tu hospodářskou činnost, která zásadním
způsobem formovala krajinu. Proto například nebudu přikládat veliký význam příjmům
z pivovarnictví a mléčných produktů (máslo a sýr), jež patří na všech panstvích k nejvyšším,
ale vyzdvihnu činnosti jako rybníkářství, extenzivní chov dobytka, pěstování obilí, lesnictví a
další. Věřím, že tím spíše vyniknou výjimečné krajinotvorné zásahy s vysokou estetickou
kvalitou, kterými šlechta narušovala všední, hospodářský charakter krajiny a dávala vzniknout
hodnotným kompozicím pracujícím s religiozním a politickým (mocenským) obsahem.
Řazení podkapitol se u západočeských panství řídí pořadím v tzv. Bílé knize s jedinou
výjimkou, kdy jsem vyměnil pořadí Ostrova a Toužimi. Toužim totiž začala být upravována
dříve a této výstavbě se dosud nevěnovalo mnoho pozornosti. Po této skupině majetků jsem
zařadil Záběhlice, které Julius Jindřich zakoupil na konci svého života. Následuje skupina
severočeských panství Zákupy, Horní Police (jež patřily již Anně Magdaleně) a později
přikoupené Ploskovice a Svádov. Po nich pokračuji středočeskými lokalitami počínaje
Buštěhradem, jenž se do vlastnictví rodu dostal nejdříve, po němž následují později
zakoupená panství Zvoleněves a Tachlovice. Na závěr pojednávám o Kácově, jenž byl sice
zakoupen dříve než Tachlovice, avšak leží zcela odlehle na pomezí středních Čech a
Českomoravské vrchoviny.

3.1.1 Toužim
Julius Jindřich Sasko-Lauenburský se v Čechách zakoupil roku 1623, kdy získal panství
Toužim ležící v Plzeňském kraji. Tou dobou zde stály dvě budovy, dnes označované jako
horní a dolní zámek, které snad využíval předchozí majitel Kryštof Hasištejnský z Lobkovic
pro své účely. Stavební účty lauenburského vévody dokládají úpravy v letech 1631 a 1632,
která už ale zcela jistě navazuje na předchozí stavební úpravy, do nichž se nový majitel pustil
a jež se týkaly celého města. Výsledkem byl zámecký areál s přilehlou zahradou a
lusthauzem, který tvořil kompoziční protipól budově zámku na druhém konci zahrady, která
byla zdobena vodními díly (nejspíše kašnami a fontánami). Dále u zámku stála jízdárna
(Reuthaus) a voliéra (Vogelhaus).158 Přestože ve 20. letech byl toužimský zámek významným
místem, kde se odehrála i svatba vévody s braniborskou princeznou Alžbětou Sofií a následně
křtiny jejich syna, nebyly zhruba od poloviny 30. let vynakládány další prostředky pro
158

Stavební účty hovoří o velkém a novém lusthauzu. Zda se jedná vždy o tutéž stavbu, není zcela jasné.
Lusthauz měl, stejně jako zámek, okenice se žlutými a černými pruhy odkazující k erbu saských (zde saskolauenburských) vévodů. SOA Plzeň, VS Toužim, Stavební účty, nefoliováno.
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zvelebení zámku či na jiné významné stavby, o které by měl majitel panství zájem. Protože
Toužim je poměrně opomíjeným majetkem sasko-lauenburského vévody, není nikde příliš
vysvětlován zvláštní vztah majitele k tomuto zvelebenému městu s nezpochybnitelným
rezidenčním potenciálem a následné odvrácení investic do zvelebení Ostrova.159
Pro malou ochotu dále investovat do podoby rezidenčního města a vůbec celého
panství, jež byla běžná v době probíhající války, lze nalézt vysvětlení. Na obecnější rovině
platí, že probíhající válečné události a hrozba kvartýrování odrazovaly investory od větších
a nákladnějších projektů. Pokud šlechtic upravoval své sídlo, pak se tyto úpravy týkaly
především samotného sídla (rezidenčního areálu či města), nikoliv jeho okolí. Výjimkou byla
obvykle jen obranná opatření. Byl ovšem toto i případ sasko-lauenburského vévody?
Ve 30. letech se investice Julia Jindřicha začaly soustřeďovat na zámek v Ostrově
a tamní zahrady. Jako by vévoda přestal toužimskému panství věnovat svou pozornost
a prostředky. Pozdější věhlas ostrovských zahrad pak zcela zastínil zdejší předchozí pokusy
Julia Jindřicha o vybudování důstojného rezidenčního areálu v Toužimi. Jak tento propad
vysvětlit?
Přestože Toužim ve 30. letech 17. století přišla o své výsadní postavení, nelze tvrdit,
že by ji vévoda zcela ztratil ze zřetele. Kupříkladu na samém konci války sem vzal i kardinála
Harracha.160 Bohužel v roce 1652 Toužim zachvátil požár. Zničeny byly i oba zámky
(přičemž dolní tehdy fungoval jen jako hospodářská budova) a kostel.161 O předchozí podobě
města si lze nejlepší obrázek udělat na základě urbáře s popisem z roku 1638. Ten zmiňuje
zděný zámek s kaplí, pokoji a stájí pro koně, dále jízdárnu vedle zámku a nedaleko odsud,
uprostřed náměstí, se nacházela závodní dráha.162 Opět někde v těsné blízkosti zámku stál
dům pro úředníky a hospodářský dvůr, jenž zahrnoval prádelnu a stáj pro ne méně než 60
koní. Potom se zde nacházela samostatná budova stáje pro dobytek a ne méně než 60 koní a
pochopitelně též zahrada s lusthauzem a malým zahradním domkem (nejspíše pro
zahradníka). Kromě této zahrady pro potěchu byla umístěna pod zámkem i kuchyňská
zahrada.163 Dále stál v Toužimi farní kostel, pravděpodobně ve špatném stavu, zasvěcený sv.
159

P. MAŤA, Wandlungen, s. 12.
K. KELLER – A. CATALANO (Hg.), Die Diarien, Band 3, s. 178. Vévoda pozval Harracha na své statky
poté, co pomohl kardinálovi z Königsmarckova zajetí v Praze. Dva dny pak strávili v Ostrově, který na Harracha
působil až okouzlujícím dojmem, viz oddíl 3.1.2. této práce.
161
K. KELLER – A. CATALANO (Hg.), Die Diarien, Band 5, s. 609.
162
„Schloß von Mauren wohl ausgebauet, sambt einer Cappellen, und mancherley, von allerlei mahlwerck,
wohlgezirten underschiedlichen Zimmern undt Roß Stallungen […] Ihr fürst. Gnaden haben auch ein Reithaus
neben den Schloß […] Nit weit darvon auch in mitten deß Statt Plazes, eine Renn Pahn sambt einen Judicir
Hauß.“ SOA Plzeň, VS Toužim, Urbář (1638), inv. č. 6, kart. 4, f. 12r.
163
„Zugleichen auch neben den Schloß ein Ambthauß darbei ligt ein schöner großer Mayerhoff in quatro wohl
eingeschloßen […] Vichß Stallungen, uft der andter Seitten aber Pferdt Ställ, zum wenigsten uf 60 Pf. […] Bey
160
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Janu Křtiteli, k němuž náležela fara (na tzv. dolním předměstí) a nová škola. Na horním
předměstí dal Julius Jindřich vybudovat nový špitál, a to vedle nového či obnoveného kostela
sv. Martina.164 Opomenout nelze ani vrchnostenský pivovar, jenž byl nedílnou součástí
zámeckého areálu.
Zdá se tedy, že když se začalo s výstavbou v Ostrově, byla Toužim v dobovém
měřítku ve velmi dobrém stavu a poskytovala by svému majiteli luxusní zázemí. Nebylo tedy
potřeba sem dále investovat a prostředky mohly být vynaloženy na další stavební práce někde
jinde. Kromě již zmíněného zde byl fungující hospodářský dvůr, fara, škola a špitál pro
nejchudší obyvatele. Vznik urbáře roku 1638 tak lze chápat jako pohled na Toužim jako na
úspěšně dokončený projekt. Zůstává ovšem ještě jeden nezanedbatelný fakt, který vysvětluje,
proč se Ostrov jako rezidence etabloval tak rychle a jednoznačně: Toužim se i přes veškeré
úpravy nikdy vévodovou rezidencí (ve smyslu sídla) nestala!165 Ačkoliv se zde odehrálo
několik významných festivit166 a město mělo všechny předpoklady stát se reprezentativním
venkovským sídlem, nikdy zde vévoda s dvorem nepobýval natolik, aby bylo považováno za
rezidenci. Coby aktivní účastník válečného dění a diplomatických jednání si ostatně nemohl
dovolit trávit na svých statcích mnoho času. Pozoruhodné se jeví toto počínání právě v době
války, kdy hrozí velké škody. Ovšem Julius Jindřich zvládl v této době vybudovat hned dvě
potenciální venkovské rezidence.167
Nově realizované stavby v Toužimi stály převážně na okrajích urbanizované plochy
a výrazně tak přispívaly k dotvoření krajinné scenérie. Tu umocňovaly plochy rybníků
v blízkosti města. Dohromady jich bylo sedm, ale zejména tři z nich (Zámecký, Černý a
Šunka) k Toužimi těsně přiléhaly a kromě chovu ryb sloužily k pohánění hamrů.168 Kromě
zmíněného vybavení města se v blízkém okolí nacházel ovčín s kapacitou zimního ustájení
dießen Schloß, ist ein schöner großer Lust gartten, sambt einen schönnen Lust Haus, und ein kleines Gartten
Heußl. Undter den Schloß ist auch ein Kuchel garten, darinnen von allerhandt Kuchensachen wohl geräth, und
ist mit Stacheten verwahrt.“ Tamtéž, f. 12v.
164
„In dieser Statt ist eine Kirchen und Collaturo Ih. Gnd. Bey der Kirchen ein Schulhauß, und in der Vorstatt
daß Pfahrhauß. Dieser Kirchen patron wie alte leuth außgesagt haben, ist Sanct Ioannes Baptista. […] In der
obern Vorstatt, ist auch ein Hospitahl, so Ihr Fürst. Gnaden von grundthauß neu aufbauen lassen, [..] istauch
darbei ein Kirchin noch nit geweihet, darinnen die armmen leuth, teglich ihr Gebeth verrichten solle.“ Tamtéž, f.
13r.
165
SOA Plzeň, BTDK, Salbuch (1652), kart. 1. „Nach dem auch das Schloß zu Theusingen zu einer Fürstl.
Residentz niemahls angeleget...“ Salbuch lauenburských panství v západních Čechách z roku 1652 slouží
prakticky jako urbář. Toužim již zachycuje po zmíněném požáru. Není tedy pravdivé Zemanovo tvrzení, že
rezidence Julia Jindřicha byla ve 30. letech přenesena s Toužimi do Ostrova. L. ZEMAN, Dějiny, s. 102.
166
Používám tohoto pojmu pro jeho větší obecnost oproti pojmu slavnosti, neboť zahrnuje i církevní svátky,
pohřby a podobné události.
167
Ačkoliv k pojmu venkovská rezidence ve smyslu sídla mimo hlavní město (Prahu či Vídeň) mám výhrady,
budu ho takto používat, neboť jde o zažitý pojem. Srov. Jiří KUBEŠ, Reprezentativní funkce sídel vyšší šlechty z
českých zemí (1500-1740), disertační práce, s. 144.
168
Salbuch, f. 13v. Nedochoval se Černý rybník, který byl zámku nejblíže.
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pro 600 ovcí, jemuž byly vyhrazeny příslušné louky. Kromě něj se v blíže nespecifikovaném
okolí rozkládala obora, nyní nově rozšířená a s novým dubovým ohrazením. V ní se nacházel
malý rybník (či jezírko), zvaný Felix teuchl.169 Většina rybníků na panství využívala toku
říčky Střely, případně jejích přítoků. Celkem tu stálo devět mlýnů a pil. Z významějších sídel
je potřeba zmínit tržní vsi Útvinu a Krásné údolí, obě na konci 17. století zmiňovány s farním
kostelem.170 K roku 1638 vrchnost provozovala sedm dvorů a panství bylo odhadnuto na 333
osedlých.171
Zdá se, že tím, co přineslo definitivní konec Toužimi jako potenciální rezidence, byl
onen požár roku 1652. Přestože nedošlo k rekonstrukci zámku do původní podoby luxusního
sídla, přispěla vrchnost k obnově města výstavbou nového kostela Narození Panny Marie.172
Jeho vznik lze nahlížet i jako projev rekatolizačního úsilí. Roku 1661 byla jedna z městských
bran (tzv. Horní) ozdobena aliančním erbem Julia Jindřicha a Anny Magdalény, což snad
značí dokončení alespoň některých rekonstrukčních prací.173
Z doby vlády Julia Františka není k tomuto panství mnoho pramenů. Ovšem nepřímo
lze usuzovat, že Toužimi pozornost nevěnoval. Za Sibylly Augusty bylo náměstí ozdobeno
mariánským sloupem (1705), který stojí v jedné linii se starší kašnou a průčelím tzv. dolního
zámku (tehdy již přeměněného na hospodářskou budovu). Během 17. století se rozrostl počet
vrchnostenských dvorů ze sedmi na devět (viz přílohu č. 3) a počet rybníků k roku 1690
stoupl na 42.174 Celkový hospodářský potenciál byl téhož roku vyčíslen na 22 714 zlatých
ročně. Dobový plán zámeckého areálu v Toužimi se dochoval v Karlsruhe (příloha č. 75).

3.1.2 Ostrov
Ačkoliv panství Ostrov zakoupil Julius Jindřich roku 1625, větší pozornost, a to jak stavební,
tak rezidenční, mu věnoval až od poloviny 30. let. Do té doby patřily k nejvýznamnějším
stavbám kostely (sv. Michaela archanděla a sv. Jakuba), šlikovský zámek a věž (Pulverturm)
a nový majitel zasahoval do městského života zejména úpravou hospodářského a politického
postavení měšťanů.175 Konkrétně vykupování domů a pozemků k rozšíření zámku a zahrady
169

„Nahendt bey der Statt ist auch ein schöner Tuhrgartten, und ist ufs neue erweittert, und mit Aichenen neuen
Stacheten wohl verwarth.“ Tamtéž, f. 13r. „In thur Gartten daß Felix teuchl“ Tamtéž, f. 13v.
170
SOA Plzeň, BTDK, Bílá kniha (1690), s. 54.
171
SOA Plzeň, VS Toužim, Urbář (1638), f. 131.
172
Jde o dnes již neexistující stavbu z roku 1656. Na jejím místě stojí kostel téhož zasvěcení z let 1738–1742.
http://pamatkovykatalog.cz?element=15264957&action=element&presenter=ElementsResults [17. 3. 2018].
173
Tento erb byl po zboření brány v 19. století přemístěn na dům č. p. 53, kde je dodnes.
174
Bílá kniha, s. 70.
175
M. VOKURKA, Julius Jindřich, in: Kateřina Kovárová – Zbyněk Sviták (red.), Historie 2015/2016, s. 135–
150. Ačkoliv do hospodářský život reguloval především skrze vrchnostenská nařízení, přistoupil rovněž ke koupi
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proběhlo z většiny na konci roku 1637, jen poslední tři parcely byly koupeny až na konci léta
1640.176 Následně se přistoupilo k demolici získaných objektů a k výstavbě zahrady.
Ponechán zůstal jen horní mlýn, zřetelný i na rytinách z 40. let (viz přílohu č. 42). Z přehledu
stavebních výdajů je patrné, že nejvyšší částky, přes 13 000 zlatých, byly vynaloženy v
období od sv. Jiří 1636 do konce roku 1638. Celkové náklady na stavební práce v letech 1623
až 1648 vzrostly na 41 719.177 Ačkoliv písemných pramenů vztahujících se k výstavbě se
nedochovalo mnoho, lze si udělat vynikající představu o výsledné podobě Ostrova díky
obrazovým materiálům.178
Jedna z rytin alba Die Wasserkünste von Schlackenwerth ze 40. let 17. století (příloha
č. 42) zobrazuje celkový pohled na vrchnostenské město se zahradou a hospodářským
dvorem, zvaným Bílý.179 Zahrada rozkládající se podél toku říčky Bystřice přiléhá k městu od
jihozápadu, přičemž v horní části odděluje koryto řeky zahradu od těsné blízkosti městských
hradeb. Teprve po odklonění náhonu z hlavního toku se zahrada ocitá i na ostrově mezi levým
břehem Bystřice a náhonem, který pokračuje podél starého zámku. Městská zástavba se
dotkne zahrady až jízdárnou.180 Je tedy vyloučeno propojení staré měšťanské zástavby
s novou zahradou, jež i pouhou rozlohou překoná zástavbu Ostrova.
Tok Bystřice a dva náhony na vyobrazení oddělují tři hlavní plochy (pravobřežní
parter, parter pod zámkem a terasy pod Bílým dvorem), které jsou dále členěny cestami a
úpravou zeleně. Velkému pravobřežnímu parteru, lemovanému bastiony, dominuje
dvoupatrový altán, jenž je snad totožný s tím, jehož řez je součástí zmíněného alba ze 40. let.

obou mlýnů v Ostrově, stejně jako k výkupu hroznětínského mlýna. SOA Plzeň, Salbuch, 185 a 187. Horní mlýn
koupil roku 1631, dolní pak 1636. Zejména druhý nákup je možné klást do souvislosti s plánovanou výstavbou
zahrady a s tím související regulace toku potoka Bystřice. Součástí města byla židovská čtvrť.
176
Tamtéž, s. 177–188.
177
Tamtéž, s. 193. Při kontrole se ukázalo, že písař dělal drobné chyby při sčítání, které se projevují v řádu
desítek zlatých, avšak vzhledem k množství dílčích položek, ze kterých se tyto vysoké částky skládají, nemá
smysl se pídit po zpřesnění.
178
K nejznámější, manýristické podobě M. WENGER, Die Gärten der Herzöge von Sachsen-Lauenburg in
Schlackenwerth. Gartenkunst von europäischem Format, in: A.-M. Röder – M. Wenger (Hg.), Barockes Erbe, s.
74–95. Zora KULHÁNKOVÁ, The garden in Ostrov nad Ohří as an example of European garden design
development. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes: An International Quarterly, 32/3 2012,
s. 214-239.
179
Univesitätsbibliothek Salzburg. Wasserkünste von Schlackenwerth, G 413 I, 1642. Na místě Bílého dvora
(„der Fürstlich so genande wiße hoff“) vznikl v první polovině 90. let tzv. Palác princů (dokončen 1695).
180
Jednou z možností, jak si zahradu prohlédnout, byla přojížďka na koni, jak to popisuje jeden z návštěvníků,
lékař Michael Raphael Schmutzen, který zároveň zahradu nazval osmým divem světa: „…à Serenissimi Julij
Henrici Principis, ac Ducis Saxoniae Residentiae vrbe Schlackenwerde: Cui adnexus plusquam Aonidum hortus,
quem certò quondam curiosa & sedula antiquitas meritò in octavum transtuliset miraculum mundi: qui mihi,&
comitibus asseclis meis, horis plus tribus, mirandus potius, quàm videndus obtigit: equi mediocri passu, tertiam
vix ejus partem attoniti & mirabundi centemplavimus.“ Michael Raphael SCHMUTZEN, Tractatus novus de
nymphis Carolobadensibus, Neuburg an der Donau 1662, s. 6
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(příloha č. 29), a zároveň s prostorem, kde Julius Jindřich hostil kardinála Harracha.181 Plocha
parteru je sice organizována hlavní osou, avšak symetrii narušuje zelená chodba (dřevěná
konstrukce porostlá zelení) vedoucí podél Bystřice. Kromě zmíněného altánu zde byl ještě
jeden, v horní části, vystavěný uprostřed bazénu, jenž byl ozdoben domkem pro kachny, a
směrem dále od města se nacházela grota. Tento parter byl přístupný buď po mostě, nebo skrz
domek vystavěný přímo nad hlavním korytem Bystřice, odkud mohl návštěvník vstoupit
rovnou do zmíněné zelené chodby.
Mezi řekou a zámeckými budovami je zahrada rozdělena na několik úseků. Nahoře,
v klínu mezi Bystřicí a náhonem, jenž vede pod zdí šlikovského zámku, se nacházelo bludiště.
Směrem dolů pokračovala část s ozdobnými záhony lemovaná stromy, která byla ukončena
cestou vedoucí na most přes řeku. Zde navazoval libosad protkaný sítí zelených chodeb,
přičemž jedno z polí obsahovalo sousoší Adama a Evy (příloha č. 26). Pod sadem následovala
další trojúhelníková část s několika altány, na niž navázal protáhlý cíp vklíněný mezi Bystřici
a od zámku a Bílého dvora vracející se náhon. Tuto část zdobila kašna se sochou boha Chrona
(příloha č. 40) a zakončovalo ji umělé návrší s altánkem.
Právě s tímto altánkem na kopci komunikovala kompoziční osa konkávních
a konvexních teras u Bílého dvora, přičemž protipól kopci tvořil nad terasami umístěný altán,
podpíraný čtyřmi figurami (příloha č. 34), jenž byl napojen na arkádový ochoz, který lemoval
zahradu. Poslední, možná i trochu mladší část, byla umístěna jižně od teras a klínu s umělým
kopcem, na pravém břehu Bystřice. Stálo tu mnoho drobných staveb včetně dalšího umělého
návrší s poustevnou, za nímž byla zahrada zakončena dvěma bastiony s děly (příloha č. 41).
Mimo tyto popsané prvky se v zahradě nacházelo velké množství vodních i klasických
záhonů, fontán a soch. Nechyběly ani ryby a ptáci.182 Za zmínku stojí ještě socha Neptuna,
který se opírá o džbán, z nějž prýští voda. Tento výjev byl vsazen do městské zdi kousek před
zámkem. Důležité je, že vedle motivů antických tu byla minimálně dvě vyobrazení Panny
Marie, a to Radostná a Bolestná (Virgo Gaudiosa a Virgo Dolorosa) (příloha č. 36). Zahrada
tedy nebyla jen místem zábavy, odpočinku či reprezentace a zázemím zámecké kuchyně,
neboť poskytovala také možnost kontemplace a podnět k náboženské imaginaci. Definitivním
ukončením zahrady v její dolní části byl most přes Bystřici se vztyčeným křížem a sochou
Krista. Pod obloukem mostu řeka opouštěla urbanizované území a pokračovala do volné
181

„Desinassimo nel giardino in una loggia coperta, dove gira attorno un'acqua, sopra la quale correvano
sempre attorno de'barche con musica.“ Tato událost se váže k roku 1663. K. KELLER – A. CATALANO (Hg.),
Die Diarien, Band 5, s. 316. Součástí interiéru byl stůl a židle z červeného mramoru umístěné uprostřed vodní
plochy. Okolo tryskala voda a z loďky hrála kapela.
182
B. BALBÍN, Miscellanea historica regni Bohemiae, Dec. I, Lib. I, Praha 1679, s. 101 a 130.
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krajiny. Osobám přecházejícím most se pak nabízel výhled jak do zahrady, tak na
hospodářský dvůr a zámky před městam, stejně jako do krajiny podél říčky.
Výše popsanou, spíše manýristickou podobu zahrady nenávratně zničila povodeň
z počátku srpna roku 1661.183 Druhá podoba zahrady již byla utvářena plně v intencích
barokní architektury a pod dohledem Julia Františka jako stavebníka. Přibylo symetrie a
novou dominantou se stal Leuthnerův lusthauz, dokončený roku 1679.184 Zároveň byla
postavena nová jízdárna a především nový, lauenburský zámek z 80. let, který vznikl
rozšířením budovy Julia Jindřicha mezi šlikovským zámkem a Bílým dvorem.185 Na tuto
činnost navázal i Ludvík Vilém Bádenský s Augustou Sibyllou, když po požáru Bílého dvora
a šlikovského zámku začali s výstavbou tzv. Paláce princů (dokončen 1695) na místě dvora.186
Zatímco informace o úpravách Julia Františka je potřeba abstrahovat z písemných pramenů,
podobu bádenského Ostrova zprostředkovávají opět dochované obrazové materiály.187 Ty
zobrazují i novou podobu zahrady, která vznikala až do roku 1715 podle návrhu Jeana
Treheta, avšak některé části již zůstaly zachovány po předchozím majiteli.188 Přibyly
především zahradní divadlo, nová menažerie a několik kaskád.189 Původní socha Herkula
našla nové uplatnění uprostřed želvího rybníčku před novou voliérou, jak ukazují Sockhovy
rytiny. Není jasné, kdy došlo k výstavbě oranžerie, která je poprvé uváděna k roku 1690.190
Zahrada v Ostrově, resp. v jeho těsném sousedství, ovšem nebyla jediným místem,
které bylo bohatě upravováno. Již roku 1663 byla kardinálem Harrachem vysvěcena kaple sv.
Anny, postavená ve svahu západně od města, jež měla sloužit jako hrobka.191 Krátce po smrti
183

L. ZEMAN, Dějiny, s. 111. Otázkou zůstává rozsah škod, protože Harrach při své návštěvě roku 1663
popisuje opět krásy zahrady a jejích staveb a některé popisy se dají přiřadit ke stavbám z alba Die Wasserkünste
zu Schlackenwerth. Viz pozn. 179.
184
Sylva DOBALOVÁ, Barokní zahrady v Čechách, in: P. Macek – R. Biegel – J. Bachtík (eed.), Barokní
architektura v Čechách, Praha 2015, s. 677–701.
185
L. ZEMAN, Dějiny, s. 115.
186
Podnětem k zahájení nové stavby byl požár části starého zámku roku 1691. Zdenka ČEPELÁKOVÁ –
Michael WENGER, Historische Denkmäler der Stadt Schlackenwerth/Ostrov gestern und heute, in: Barockes
Erbe, s. 119.
187
Pro Ostrov po roce 1690 je nejdůležitější soubor perokreseb architekta Johanna Michaela Sockha z roku,
GLA Karlsruhe, sign. HfK-Hs, Nr. 252 „Vues En Perspective de la Residence et de tous les Compartimens du
Jardin de Slackenwerth“. Z velké části přetištěné v publikaci L. ZEMAN, Dějiny, s. 113–125. Roku 1716 ještě
vyšel soubor 8 rytin „Mappe der Böhmischen Herrschaften“, dnes v GLA Karlsruhe, HfK Planbände XVI, o
němž detailně pojednává Robert ŠIMŮNEK, Prospekty českých panství Sibylly Augusty Bádenské (1716),
Průzkumy památek 21, č. 1, 2014, s. 5–38.
188
Jean Trehet byl podobně jako Le Maire, autor návrhu rastattské zahrady, žákem slavného francouzského
krajinného a zahradního architekta André Le Nôtreho. H.-G. KAACK, Markgräfin, s. 123.
189
K vývoji zahrady nejnověji L. ZEMAN, Zámecká zahrada v Ostrově jako osmý div světa. Ochrana
historických prvků vodních systémů, Zprávy památkové péče 76, č. 5, 2016, s. 459–467.
190
„Ein schönes Pommeranzenheuß, mit allerhand schönen raren gewächßen ordinirt.“ SOA Plzeň, BTDK,
Urbář (1690), s. 4.
191
Kaple tou dobou ještě nebyla dokončena a byl v ní jen jeden oltář. Události se účastnil i budoucí pražský
arcibiskup Matouš Ferdinand Sobek z Bielenberka. K. KELLER – A. CATALANO (edd.), Die Diarien, Band 7,
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vévody začala být z fundace Anny Magdalény v prostoru mezi kaplí a Bystřicí stavěna
piaristická kolej s gymnáziem a kostelem Zvěstování Panny Marie (1666–1674).192 Tento
„posvátný okrsek“ se po požáru roku 1691 rozmnožil zásluhou Augusty Sibylly o kapli sv.
Floriána (1692–1693) a nakonec byl završen výstavbou kopie kaple Panny Maie
Einsiedelnské (1709–1710).193 Poslední ze zmíněných staveb stojí na vrcholu stráně a vede
k ní kamenné schodiště.
Zajímavé je, že budovaný areál v Ostrově nikdy nebyl zcela propojen kompozičními
osami jako jiné barokní komplexy, neboť zdejší osy se týkají jen dílčích částí. Ostatně
namísto jakéhokoliv spojení zde vyniká oddělení města od zahrady, kolem které se rozvíjely
další stavební aktivity sasko-lauenburských vévodů a jejich následovníků. Tato situace se
utvořila v 30. letech 17. století a byla determinována dobovými podmínkami během války,
architektonickými principy na počátku úprav a tehdejším vztahem vrchnosti s poddanými
měšťany.194 Zdejší zásahy se soustředily na část města kolem zámku a zahrad, méně na
navázání do krajiny, které probíhalo až od 60. let (kaple sv. Anny). Důležité je, že na tyto
počiny navázali pokračovatelé Julia Jindřicha. Tuto expanzi do krajiny ilustruje průsek cesty
v oboře z jejího středu směrem na lauenburský zámek. Ačkoliv není doložitelné, odkdy
průsek existoval, tak platí, že lovecký zámeček, ze kterého bylo do města vidět, byl postaven
až v roce 1738, pět let po smrti Sibylly Augusty (příloha č. 48).195 V době počátku zahrady je
jistě namístě uvažovat o náhonu, který množství vodních automatů nepochybně vyžadovalo.
Zůstává otázkou, zda k tomu stačil původní zdroj Horního mlýna, nebo zda se přistoupilo
k vykopání nového koryta.196
Za Ludvíka Viléma a Sibylly Augusty přestal být Ostrov hlavní rezidencí, rozhodně
ale nezůstával stranou dění, jak dokládá i zmíněná stavební aktivita na samém konci 17.
století, kdy francouzská okupace znemožňovala pobyty v Bádensku. Markraběnka do Ostrova
po manželově smrti (1707) pravidelně dojížděla a zdejší úředníci měli povinnost posílat do
s. 391–393. K výstavbě a patronce kaple též A.GNIRS – A. GNIRS (edd.), Topographie, s. 115. V závěti
z dubna 1663 vyslovuje Julius Jindřich přání, aby byl pohřben „…an dem orth, nemblichen, in der, auser
Schlackhenwerth, von Uns verordneten bereits zu bauen angefangenen Capellen…“ SOA Plzeň, BTDK,
Testament Julia Jindřicha, inv. č. 3.
192
Hotový kostel světil pražský arcibiskup Sobek z Bielenberka. Wenzel SOMMER, Kurze Geschichte der Stadt
Schlackenwerth in Verbindung mit dem Piaristen-Collegium, Schlackenwerth 1866, s. 19–20. Fundační listine
koleje je součástí SOA Plzeň, VÚ Ostrov, inv. č. 45.
193
Autorem obou snad J. M. Sockh. Ke kapli sv. Floriána L. ZEMAN, Dějiny, s. 94, k einsiedelnské kapli H.-G.
KAACK, Markgräfin, s. 160.
194
Více v článku M. VOKURKA, Julius Jindřich versus ostrovští měšťané.
195
Z. ČEPELÁKOVÁ – M. WENGER, Historische Denkmäler, s. 119.
196
K této otázce viz Lubomír ZEMAN – Jiří KLSÁK, Vodní režim v barokním Ostrově, in: Svorník: sborník
příspěvků ze 7. konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané ve dnech 10.–13. 6. 2008 v prostorách
Lázeňského domu "Běhounek" v Jáchymově, Praha 2009, s. 87–98.
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Rastattu týdenní zprávy o situaci na panství. Kromě psaní se do Bádenska posílala např.
minerální voda z Karlových Varů. K roku 1698 je v soupise dvořanů uváděno na 180 osob,
v roce 1701 je to již jen 120.197 Je možné, že se někteří lidé přesunuli do Bádenska (tehdy
snad do Badenu), aby koordinovali výstavbu tamní rezidence a reorganizaci správu zničeného
území.
Jakkoliv byl Ostrov skutečnou barokní rezidencí par excellence, nelze zůstat pouze
u něj. Dalšími městy na panství byl Hroznětín (Lichtenstadt) a hornické městečko Pernink,
kde se těžil cín a v menším množství i železná ruda. Vesnic se počítalo 27, z nichž některé
ležely v Loketském, jiné v Žateckém kraji.198 Vrchnost hospodařila na deseti režijních
dvorech, čtyřech ovčínech a šesti mlýnech.199
Šlechta, pokud chtěla vyjet z Ostrova, mohla k pobytu využívat tvrz v Hájku (mezi
Ostrovem a Karlovými Vary), letní vilu (Lust- oder Sommerhaus) Juliusburg u někdejšího
dvora Münchshof (též Münichhof) západně od Ostrova, či stavbu stejného typu zvanou
Heinrichsburg, jež se nacházela v Květnové (mezi Ostrovem a Hauenštejnem).200 Juliusburg
byl projektem, který spojoval Ostrov s Lauenburgem, neboť velmi podobné letohrádky či
lovecká sidla se nacházela u obou lokalit. Vždy se jedná o menší stavbu stojící na ostrově
uprostřed vodní plochy a budovy sloužily ke krátkodobým pobytům šlechty. 201 Společné mají
i to, že se nedochovaly do dnešních dnů.
Pro účely lovu byly kromě zmíněných staveb zřízeny dvě obory, přičemž ta větší,
pravděpodobně jižně od Ostrova, kolem pozdějšího zámečku Mořičov, měla mít obvod
16 800 pražských loktů (asi 10 km) a žilo v ní 31 jelenů, 16 kanců, 5 mladších kusů jelení
zvěře a jedno sele.202 V menší oboře v lokalitě Katzanholf s obvodem pouhých 2 540 loktů
(1,5 km) se nacházelo 17 dospělých a 6 mladých daňků a 51 divokých prasat. 203 Z užitkových
zvířat se chovaly především ovce, kterých u dvorů mělo být přes 3 600, více než 1 300 prasat
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SOA Plzeň, VÚ Ostrov, Služební poměry, inv. č. 37, kart. 58.
Pernink, jenž stál mimo krajskou správu („ist in keinen Creyß abgezeichnet“) byla malá lokalita, v 17. století
navíc minimálně výnosná. Urbář zmiňuje jeho osvobození od placení daní „wegen Armuth und kummerlichen
Nahrung,“ jež platilo od roku 1683. SOA Plzeň, BTDK, Urbář (1690), f. 14r. K horním městům v Krušných
horách Michal URBAN a kol., Horní města Krušných hor 2, Sokolov 2015.
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Navíc sloužilo na panství sedm mlýnů poddanských, z nichž hned čtyři stály kolem Hroznětína. Tamtéž, f.
21v. Ačkoliv na citovaném místě uvádí urbář devět dvorů, jinde (f. 25v) jich je vyjmenováno deset.
200
Tamtéž, f. 19r. K Juliusburgu, který nechala opravit Sibylla Augusta, též A. GNIRS – A. GNIRS (edd.),
Topographie, s. 37 a 38.
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A. GNIRS, Zámek Juliusburg – spojnice panství Ostrov a Lauenburg, Historický sborník Karlovarska 4,
1996, s. 141–145.
202
SOA Plzeň, BTDK, Urbář (1690), f. 19r. Buď je to výčet pouze jedinců určených ke slovení, nebo se do
obory cíleně vysazovala pouze trofejová zvěř, tedy nikoliv laně a bachyně.
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Tamtéž, f. 19v. Lokalitu se mi nepodařilo určit.
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a hovězí dobytek v počtu asi 770 kusů. Takové množství zvířat si vyžádalo velké plochy
odlesněné krajiny, tedy pastviny a louky, kde se dělalo seno na zimu.204
Dále se pěstovalo ovoce v sedmi sadech. V krajinné kompozici mohly být výrazné
i vrchnostenské sýpky, leč z dobových vyobrazení jich známe jen několik a do současnosti se
většinou nezachovaly. Oproti tomu si lze alespoň částečně udělat představu o rybnících,
kterých na panství bylo 57. Takto vysoký počet odpovídá nízké kvalitě zdejší půdy a snaze
vrchnosti zmírnit nepříznivé hospodářské důsledky vyplývající z přírodních podmínek.205
Množství rybníků je patrné i na mapách prvního vojenského mapování, ovšem jejich stáří je
problematické (příloha č. 44).206 Lze uvažovat, že velká část z nich pochází již ze 16. století.
Panství Ostrov se jeví jako prosperující území, a to i přes nepříliš příznivé podhorské
klima a vyšší nadmořskou výšku. Zalidnění převyšovalo dobový průměr a pohybovalo se
kolem 42 obyvatel na čtvereční kilometr.207 Přesto mělo podle předepsaných dávek panství
jako ekonomická jednotka generovat zisk 27 944 zlatých ročně, což je téměř čtvrtina příjmů
plynoucích z osmi sasko-lauenburských (bádenských) panství v severozápadních Čechách.208
Majitelé tomuto panství od poloviny třicetileté války věnovali zvláštní pozornost, která se
projevila jak v hospodářské rovině, tak v podobě krajiny, do které se promítla výstavba
rezidencí, zahrady, obor, udržování rybníků i extenzivní chov dobytka.

3.1.3 Údrč
Toto panství získal Julius Jindřich od Severýna Táhla roku 1630 výměnou za středočeské
Středokluky, které mu byly darovány roku 1623 v rámci umoření pohledávek vůči císaři.209
Zatímco Ostrov díky svému dobovému významu patří k lokalitám, na něž byla zaměřena
pozornost historiků, zůstala Údrč takřka zcela opomenuta. Údaje o kdysi lokálně významných
stavbách, zejména zámku a sýpce, nejsou ani v Památkovém katalogu Národního
památkového ústavu, neboť tyto, ač dosud stojící stavby, nepožívají památkovou ochranu. Pro
sasko-lauenburské vévody byla Údrč třetím nejvýnosnějším panstvím, u něhož se k roku 1690
počítalo s čistým ziskem 16 394 zlatých, což znamená vyšší výnos na jednotku předpokládané
204

Tamtéž, f. 26–29.
Převažují zde neúrodné glejové půdy a kambizemě. https://mapy.geology.cz/pudy/
206
http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/
207
Jedním z možných vysvětlení je menší negativní dopad třicetileté války na chráněných panstvích Julia
Jindřicha, případně brzké dorovnání těchto škod díky exkluzivitě ostrovského dvora. Srov. E MAUR, Populační
důsledky třicetileté války, Historická demografie 12, 1987, s. 137–152, zde s. 147.
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Jde o ona panství Ostrov, Toužim, Údrč, Brložec, Podbořany, Děpoltovice, Hauenštejn a Měděnec, která roku
1690 připadla Sibylla Augustě a Ludvíku Vilémovi Bádenskému.
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Josef POSPÍŠIL, Středokluky. Panství a obec, Praha 1932, s. 55–57. Údrč sousedila s panstvím Toužim, takže
došlo k zvětšení souvislé plochy, jež patřila sasko-lauenburskému vévodovi.
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plochy než u předchozích dvou panství. Nejspíše to bylo dáno lepšími podmínkami, jako nižší
nadmořskou výškou, nižší plochou lesů, vysokým podílem obdělávaných a spásaných ploch
a počtem rybníků, kterých zde bylo 36.
Správním centrem panství byl menší renesanční zámek o šesti pokojích a sedmi
komorách. Z dáli viditelné byly především jeho štíty čnící nad okolní zástavbou tvořenou
hospodářským dvorem. Hned vedle stála také mohutná, čtyřpatrová sýpka z doby Julia
Františka a vzrostlý strom, jak je patrné z rytiny v Sockhově albu.210 Vlastní ves Údrč se
nacházela trochu severněji od zámku a její dominantou byl tehdy gotický, ke konci 18. století
přestavěný farní kostel sv. Linharta. V pramenech zmiňovaný pivovar tvořil nejspíše součást
vrchnostenského dvora. Také zde byla nová sanytrovna.211
K panství dohromady náleželo 13 vesnic. Roku 1690 zde byl jediný farní kostel. Dále
se užívala kaple P. Marie v Čichalově, kterou měl na starost farář ze Žlutic.212 Ekonomický
rozvoj zajišťovalo hned osm vrchnostenských dvorů, dále deset zahrad a sadů, kde se
pěstovaly zejména jablka a hrušky.213 Výnos měl plynout i z chovu až 5 000 ovcí, což je
skutečné velké množství vzhledem na poměrně malé panství s rozlohou kolem 45 kilometrů
čtverečních (příloha č. 5). Na celkovém výnosu panství se chov ovcí a s ním spojené aktivity
podílely asi z 15 %.
Ačkoliv panství bylo malé a rozhodně nesloužilo k pobytům vrchnosti, nelze tvrdit, že
by mu jeho majitelé nevěnovali pozornost. Budova zámku sloužila pro potřeby úřednického
aparátu a panství bylo kompaktní a ekonomicky výkonnou jednotkou. Každopádně se zde
šlechtická krajinotvorba projevila jen omezeně, a to nejvíce v okolí zámku a vrchnostenských
dvorů. Jako zemědělská krajina je Údrč prezentována i v albu rytin z roku 1715.

3.1.4 Brložec
Brložec patřil k menším a méně výnosným panstvím (příloha č. 6). Jeho území bylo rozděleno
do tří částí, z nichž první kolem Brložce se od východu přimykala v panství Toužimskému.
Druhé dvě části se nacházely odděleně od zbytku lauenburských držav směrem na jih.
Kompaktní území tvořila skupina vsí kolem Bězvěrova a Krašova. Samostatně, ještě jižněji,
210

GLA Karlsruhe, HfK Planbände XVI. Fotokopie se mi bohužel před odevzdáním práce nepodařilo získat.,
nicméně všechny Sockhovy rytiny byly nedávno publikovány Robertem Šimůnkem, konkrétně pro Údrč viz R.
ŠIMŮNEK, Propekty, s. 34–35. O sýpce hovoří urbbář následovně: „Ein Schütthauß zu Udritsch, unweith deß
Schlosses 1672 von steinern aufgeführet, und daß Tachwerckh mit Taschen Ziegln gedecket, worauf 4 boden, auf
welche bies 6 000 Str. Getreydigs aufgeschuldet werden kann.“ SOA Plzeň, BTDK, Bílá kniha (1690), s. 150.
211
Tamtéž, s. 151.
212
„Eine Capellen zu Sichlau […] durch den Pfarrer zu Luditz, alß welchen daß Dorff Sichlau zu gepfarrt…“
Tamtéž, s. 153. Žlutice tehdy náležely hrabatům Kokořovským.
213
Tamtéž, s. 164–165.
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stála vesVojtěšín. Na celém panství s rozlohou necelých 55 kilometrů čtverečních a asi 2 000
obyvateli se nacházelo jen 12 vesnic. Dohromady činil odhad panství 48 osedlých.214
Do držení sasko-lauenburských se Brložec dostal roku 1626, ovšem zdá se, že zájem
vrchnosti o tento majetek nebyl veliký. V samotné vsi Brložec se nacházel malý zámek
obývaný nikoliv vrchností, ale obilním písařem. V důsledku toho je na Sockhově rytině
popsán jako Amthaus.215 Budova měla zděné přízemí, patro bylo hrázděné vyjma štítu a
bočních stěn.216 Do dnešních dnů se však zámek nezachoval, neboť byl zbořen roku 1984 pro
svůj špatný stav.217 V blízkosti kdysi bývala zahrada, pivovar a sladovna, nad kterou byla dvě
patra pro uskladnění obilí.218
Asi nejvýraznější stavbou v Brložci byl kostel Archanděla Michaela, stále ještě
v gotické podobě, avšak s barokizovaným interiérem, jenž byl jedním ze dvou farních kostelů
na panství. Ten druhý, zasvěcený svatému Ondřejovi, se nacházel v mírném svahu nad
obcí Krašov. Tyto dvě vsi spolu s Bezvěrovem, který sousedil s Krašovem, patřily v rámci
panství k nejvýznamnějším, neboť zde byly i vrchnostenské sýpky a sady, z nichž však
nebylo mnoho užitku kvůli jejich stáří.219 Rovněž ve stejných vsích provozovala vrchnost své
dvory, k tomu ještě další dva. Rybníků zde bylo 19 s výnosem ani ne 300 zlatých ročně, což je
velmi málo. Stejně tak se tu nerozvinul jinde rozšířený chov ovcí, zde omezený na dva
ovčíny.220
Přestože Sockhova rytina ukazuje okolí Brložce jako obdělávané území, z popisu
v urbáři je zřejmá poměrně vysoká míra zalesnění a relativně vysoký zisk z lesů, který činil
810 zlatých ročně a tvořil přes 8 % celkového výnosu panství.221 Pro srovnání na více jak
dvojnásobném panství Ostrov se počítalo s příjmem z lesů ve výši 843 zlatých ročně.222
Jakkoliv Brložec nebyl výstavním majektem sasko-lauenburských vévodů, natož pak
bádenských markrabat, nelze tvrdit, že by se mu vrchnost vůbec nevěnovala. Po třicetileté
válce se přistoupilo k obnově Švédy zničeného kostela a k výstavbě fary v Brložci (1651–
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1653), která byla roku 1717 opravena. Zajímavou památkou jsou i dochované hraniční
kameny se saským erbem (zlato-černě pruhovaný štít s věncem) z roku 1686 s iniciálami I. F.
H. Z. S. (Iulius Franz Herzog zu Sachsen).223 Zda tyto kameny byly běžnou součástí saskolauenburského majetku, nebo zda byly umisťovány jen někde, nejsem schopen řici.
Každopádně roztříštěné území brložeckého panství viditelné značení hranic zasluhovalo.
Zobrazení erbů v končinách odlehlých zbytku sasko-lauenburských držav zpřítomňovalo
vrchnost a podílelo se na tvorbě poddanské identity.

3.1.5 Podbořany
Obdobně jako oblast kolem Krašova a Bezvěřova, bylo panství Podbořany, ležící na Žatecku
a získané roku 1626, poměrně vzdálené od zbytku domény. Poloha v úrodném kraji
zajišťovala slušný výnos přes 11 000 zlatých, z čehož více než třetinu tvořily výnosy z obilí.
Naopak lesy se na tomto druhém nejmenším sasko-lauenburském panství prakticky
nenacházely. Většinu půdy bylo výhodné obdělávat a na zbytku pást dobytek, o což se staralo
i šest režijních dvorů (příloha č. 7), což dvojnásobně převyšuje tehdejší počet zdejších vesnic.
Nicméně dvory Dolánky a Valov se časem vyvinuly v samostatná katastrální území.
Šlechta v Podbořanech pobývala poměrně často, neboť zde nocovala během cest mezi
Prahou a venkovskými sídly.224 Kupodivu první zmiňovanou budovou při popisu panství není
zámek, ale velký dům, jenž přináležel k hospodářskému dvoru v Podbořanech, a který sloužil
jak pro šlechtu, tak pro úřednictvo. Zároveň se zde nacházely dostatečné kapacity k ustájení
koní.225 Zámek, či spíše zámeček zde stával, ale v roce 1690 byl již ve špatném stavu.226
Naopak o třicet let dříve si kardinál Harrach pochvaloval, jak zde měl pěkné ubytování a
vůbec zde byly hezké domy.227
Při pohledu na městečko Podbořany byl nejvýraznější stavbou kostel sv. Petra a Pavla
umístěný na mírném návrší na kraji obce, který měl již roku 1715 barokní podobu.228
Nicméně současný kostel je až z roku 1781.229 Dále fungoval filiální kostel sv. Martina
223
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v Očichově, který byl i po hospodářské stránce druhým nejvýznamnějším sídlem, hned po
Podbořanech.230 Významný kostel Nanebevzetí Panny Marie stál v Morech.
Zaměření zdejší rostlinné výroby na obiloviny se odrazilo v počtu sadů, které u všech
šesti dvorů byly jen tři, avšak na rozdíl od jiných sadů byly tyto osázeny mladými stromky
a počítalo se s dalším zakládáním.231 Význam v tomto kraji měly pochopitelně chmelnice,
kterých zde bylo hned sedm. A ačkoliv na panství nestála žádná velká vrchnostenská sýpka,
nacházelo se u jednotlivých dvorů dostatek místa pro uskladnění minimálně 2 000 strychů
obilí.232 Oproti tomu zde byly jen dva vrchnostenské mlýny, jejichž kapacita rozhodně
neodpovídala zdejším obilným výnosům. Lze tedy předpokládat, že část úrody byla mleta
a zužitkována na jiných lauenburských majetcích. Charakter místní krajiny pak dotvářelo
sedm rybníků a několik potoků, u nichž je zmíněn výskyt raků.233
Přestože Podbořany v 18. století ztratily funkci přechodné rezidence, podržely si
alespoň význam hospodářský. Díky poloze v úrodném kraji generovalo zdejší hospodářství
opřené o vrchnostenské dvory vysoký zisk na obdělávanou plochu. Následkem toho se kolem
místních dvorů utvořily v 18. století nové obce.

3.1.6 Děpoltovice
Děpoltovické panství, držené sasko-lauenburskými vévody od roku 1646, přiléhalo ze západu
k tomu ostrovskému (příloha č. 8). Opět ho můžeme zařadit k menším enklávám, neboť jeho
rozloha dosahovala přibližně 35 čtverečních kilometrů, přesto však roční výnos měl
dosahovat 10 129 zlatých. Dohromady k panství náleželo osm vesnic, ve kterých mělo v roce
1690 žít 936 poddaných.
Přímo v Děpoltovicích byl nejvýraznější stavbou renesanční zámek s hrázděným
patrem a věží, který zůstal přinejmenším do konce 17. století v dobrém stavu.234 Vedle se
nacházel vrchnostenský dvůr. Pozornost poutal i filiální kostel sv. Michaela umístěný výše
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proti proudu Vitického potoka, u něhož se nacházela nově postavená fara (před 1700).235
Druhým důležitým sídlem byl zámeček v Přemilovicích, dokonce upravený roku 1698.
Zjevně šlo o stavbu uzpůsobenou k pořádání hostin pro hosty šlechty, neboť kromě velké
kuchyně se tu nacházela i stáj pro 32 koní.236 Motivací k obnově byla blízkost Karlových
Varů, které si Ludvík Bádenský se Sibyllou Augustou oblíbili.237 Jinak jsou úpravy rezidencí
na menších panstvích v bádenské éře spíše výjimkou, jak ostatně dokládá stav dalších dvou
bývalých šlechtických sídel: dvakrát vyhořelého zámečku v Otovicích a zchátralé tvrze ve
Staré Roli.238 Velký počet šlechtických usedlostí na jednom panství je v tomto případě
důsledkem postupného vykupování menších statků od drobné nižší šlechty.
Blízko přemilovického zámečku se nacházelo nejvýznamnější duchovní centrum
panství, jímž byl farní kostel sv. Anny v Sedlci (dnes severní část Karlových Varů) s kopií
Cranachova obrazu Panny Marie Pomocné a soškou sv. Anny Samotřetí z 16. století, jež byla
hlavním předmětem úcty.239 Pravidelně se sem konaly poutě, roku 1704 tu bylo zřízeno
bratrstvo a roku 1721 navštívili tento kostel i císař Karel VI. s Alžbětou Kristýnou. Současná
barokní podoba však vznikla až za markraběte Ludvíka Jiřího ve 40. letech 18. století.240 I
tento případ dokládá oblibu sv. Anny v severozápadních Čechách.
Vrchnost na panství provozovala pět režijních dvorů, u nichž byly dohromady tři sady
a jedna kuchyňská zahrada. Obilí se mlelo ve čtyřech mlýnech. V živočišné výrobě opět
dominoval chov ovcí provozovaný ve dvou ovčínech, jejichž podíl na celkovém zisku panství
přesahoval jednu desetinu. Rybníků zde leželo 29, přičemž větších rozměrů dosahovaly jen
dva, které se také dochovaly dodnes: Děpoltovický rybník (Velký panský rybník) a Velký
lesní rybník v Mezirolí.241 Pokud na panství existovaly větší zalesněné plochy, jak naznačuje
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Na mše sem měl docházet farář z Hroznětína. Fara měla sloužit především jako příbytek vesnického učitele:
„Diese Kirche wird durch pfarrer von lichtenstadt mit versehen, und ist darneben ein Neu gebaut pfarrhauß, so
von Schulmeister Bewohnet wird…“ Tamtéž, s. 287.
236
„Zu Premblowitz ist ein feines Schlößl, welches erst [16]98 zum theil repariret, und zum theil neu
aufgemauert, und erbauet worden, in obern stockh befinden sich 10 Zimmer, 8 Cämmern, 1 große gewölbte
Kuchl zum kochen… […] Dann in untern Stock 1 stuben, 1 Cammer, 4 Gewölber undt Stallung auff 32 pferd.“
Tamtéž, s. 283–284.
237
Voda z Varů do Rastattu H.-G. KAACK, Markgräfin, s. 142.
238
„Das zu Ottowitz gewesener Schlößl ist nach 2 mahlig erlittener feuersbrunst an Gemäuer gänzl. eingang,
und verdorben. Das adeliche wohnhauß zu altenrohlau ist vor der Erkauffung schon ruiniret worden, an wesen
stell iezt ein Getreydt Schüttung mit einer Wagenschuppen auferbauet worden.“ Tamtéž, s. 284.
239
Emanuel POCHE a kol., Umělecké památky Čech 2, Praha 1980, s. 300.
240
Stavitelem podle předlohy Kiliána Ignáce Dientzenhofera byl Johann Schmidt z Útviny (panství Toužim).
Každopádně již dříve bylo sasko-lauenburskými o kostel pečováno. Například Marie Benigna, sestra Julia
Františka vdaná za Octavia Piccolominiho, sem věnovala roku 1680 stříbrné ciborium a monstranci. Roku 1698
sem byl umístěn nový oltář. A. GNIRS – A. GNIRS (edd.), Topographie, s. 161–168.
241
Bílá kniha, s. 302–304.

53

Sockhova rytina, rozhodně se to nepromítlo do hospodářského výsledku.242 Oproti tomu
skýtalo poměrně velký zisk plátenictví a železářství.243
V dobrém hospodářském výsledku se odráží intenzivní hospodářství, které i s malým
počtem pracujících bylo schopné vykázat stejný zisk jako větší a dvakrát lidnatější panství
Brložec. Tato činnost však pocházela převážně z odvětví s malým vlivem na podobu krajiny
(pivovarnictví, plátenictví). O to zajímavější je množství bývalých šlechtických usedlostí,
z nichž sasko-lauenburští, resp. bádenští udržovali funkční hned dvě. Dále byl jistě v krajině
dominantní kostel sv. Anny, a to i v době před pozdně barokní přestavbou, což potvrzuje
Sockova rytina. Zdejší poutní místo lákalo návštěvníky Karlových Varů a dávalo zdejším
majitelům příležitost k reprezentaci. Panství tak požívalo výsadního postavní a občasně se
stávalo krátkodobou rezidencí vrchnosti a jejích hostů.

3.1.7 Hauenštejn
Ke středně velkým panstvím patřil svou rozlohou i Hauenštejn, zaujímající plochu asi 50
kilometrů čtverečních, avšak vesnic se zde nacházelo jen osm (příloha č. 9). Zdejší členitá
krajina sahající od údolí Ohře až k vrcholkům Krušných hor ve výšce kolem 1 000 metrů nad
mořem nebyla vhodná k pěstování obilí, takže území zůstalo z velké části zalesněno. Užitek
z lesnictví se na hospodářském výsledku panství podílel více než pětinou. Na Sockhově rytině
je kromě lesních porostů vidět množství zvěře a v popředí zaujme stádo hovězího dobytka
a prasat.244 Vyobrazení nejspíše neodpovídá příliš dobové realitě, kdy zde těchto zvířat bylo
drženo velmi málo a v podstatně větší míře zde byl reálně zastoupen chov ovcí, a to i přesto,
že na panství se nacházel ovčín jen jeden.245
Centrem panství byl jednoznačně starý hrad Hauenštejn, toho času v renesanční
podobě s hrázděnými štíty a věží s cibulovou bání. Zámek prošel rekonstrukcí v druhé
polovině 17. století a pravděpodobně sloužil jako lovecké sídlo. Zároveň fungoval jako
vrchnostenská kancelář.246 V nedaleké stáji u sladovny a pivovaru bylo místo pro ustájení 18
koní.247 Na hradě byla zřízena kaple Panny Marie, ale farní kostel sv. Petra a Pavla, nově
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vybudovaný ke konci 17. století, se nacházel v nedaleké vsi Krásný Les.248 V této vesnici také
provozovala vrchnost jediný režijní dvůr na celém panství, nově vystavěný roku 1698 na
místě předchozího staršího.249
V náročném terénu jižních krušnohorských svahů pochopitelně nemělo smysl zakládat
rybníky, kterých se tu nacházelo jen šest, z toho čtyři pouze na chov pstruhů.250 Oproti tomu
se zde relativně dařilo ovoci, které bylo pěstováno ve třech sadech. Co do výnosu na jednotku
plochy byl Hauenštejn nejméně výnosným ze všech osmi v severozápadních Čechách
a nepolepšil by si ani při normování výnosu počtem obyvatel.251
Přestože jak ekonomické výsledky, tak možnosti tohoto panství byly omezené,
vrchnost i zde investovala prostředky přinejmenším do loveckého sídla a farního kostela.
Členitá a lesnatá krajina byla vhodnou pro dobrodružný lov v přírodních podmínkách, což
obory se zarovnaným terénem a zřetelnými průseky (např. Mořičov u Ostrova) nemohly
poskytnout. Složitější krajinotvorba se zde neuplatňovala, resp. narážela zde na své limity
dané dobovými technologiemi a přírodními podmínkami. Stejna tak tu – na rozdíl od Ostrova,
Toužimi či Děpoltovic – chyběli potenciální recipienti této reprezentace skrze krajinotvorbu.

3.1.8 Měděnec
Měděnec byl v rámci sasko-lauenburských, později bádenských panství skutečně zajímavým
fenoménem, který podle mého názoru dekonstruuje dosud podávaný obraz barokní krajiny
jako idylického, předindustriálního soužití člověka s přírodou/krajinou. S rozlohou necelých
13 plošných kilometrů je jednoznačně nejmenším panstvím sasko-lauenburských vévodů
vůbec (příloha č. 10). Ovšem díky těžbě a zpracování mědi jednoznačně nejvýnosnějším
k poměru své rozlohy.
Panství sestávalo z horního městečka Měděnec a dalších pěti vsí.252 V městečku žilo
69 měšťanů a dohromady mělo mít 424 obyvatel.253 Nebyl tu žádný zámeček pro vrchnost,
jen dřevěný dům pro úředníky spolu s hospodářským dvorem, jenž byl jediným na panství,
dále sladovnou a poměrně velkou sýpkou, neboť veškeré obilí sem bylo nutné dovážet
248
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253
Bílá kniha, s. 366.

55

z nižších poloh.254 Tehdejší farní kostel Narození Panny Marie stál v severovýchodním rohu
náměstí, narozdíl od dnešního kostela, který se již nachází v jeho středu.
Asi nepřekvapí, že se na panství nepěstovalo obilí, ani tu nebyl sad, jen malá
chmelnice a 13 luk. Pro srovnání na čtyřnásobné ploše panství Hauenštejn bylo luk 15. Louky
tu měly výborné podmínky, neboť ve vysokých polohách vystavených větrným poryvům je
bezlesí přirozeným stavem, pro jehož udržení nebylo třeba činit mnoho.255 Lesů se zde tedy
nacházelo minimálně. V těchto podmínkách se nejlépe dařilo smrku a jedli, avšak obecně
panoval na panství nedostatek dřeva, jehož spotřeba tu kvůli těžbě byla nadprůměrná.256
Rovněž v těchto podmínkách nebyly zakládány rybníky, resp. byly tu jen čtyři.
Dolování rud mědi probíhalo především na kopci Mědník, jehož vrchol byl roku 1674
„ozdoben“ kaplí Panny Marie Pomocné.257 Funkci kaple však podle mého názoru není vhodné
redukovat na estetickou, neboť tu je důležitá stránka legitimizační. Sasko-lauenburští získali
panství až roku 1665 od hrabat Šliků, kteří byli spjatí jak se zdejší montánní, tak do jisté doby
také luteránskou tradicí. Stavba kaple nad doly (a v širším kontextu též nad celým panstvím)
tak měla reprezentovat vztah majitele, jímž tehdy byl vévoda Julius František, k těžbě, jeho
nárok na ni a zároveň měla vyjadřovat naději na její zdárné pokračování.258 Vzhledem ke
kultu připadá v úvahu i rekatolizační význam. Navíc se tu měly sloužit mše každý týden, což
je častěji než ve farním kostele přímo v Měděnci, kde měl ten samý farář z nedalekých
Přísečnic sloužit jen každou třetí neděli.259 Hlavním účelem bohoslužeb ovšem nebyla
katechizace místních obyvatel, neboť na to je kaple příliš malá. Zdá se, že na prvním místě
bylo posvěcení místa těžby. Je zjevné, že výstavba (barokních) kaplí na vyvýšených místech
není pouze projevem estetického cítění či zbožnosti jako takové. Skrze zbožnost se

254

„Bey diesem Ambt befindet sich weder Schloß noch Ritter sitz, besondern blos nur ein Ambthaus, an welches
das Maltzhauß, der Mayerhoff, sambt Scheuer und Stallungen aufgeführet, sonsten aber stehet nur alles in
schlechten höltzernen gebäu […]. Getreyd Schüttung auf diesem Ambthaus und Mayerhoff ist Verhanden auf
1 000 strich aller Sorten Getreydigs.“ Tamtéž, s. 359.
255
Více jak polovina nasušeného sena byla určena k vývozu a prodeji. Tamtéž, s. 367.
256
„Die Waldung bey disem Ambt bestehet meistens in füchten, und etwas tännen holtz, welche sehr wenig.“
Tamtéž, s. 379.
257
„Eine Capellen auf dem so genanten Kupferhübl, allwohe die Vitriol Bergwerckh sich befind, haben Ihro
hochfürst. Durch. Hertzog Julius Franciscus von Sachßen Lauenburg, lobseeligster gedächtnüs erbauen laßen,
in welcher wochent. Durch den pfarrer zu Preßnitz zu gudster herrschaft intention ein heul. Meß gelesen…“
Tamtéž, s. 361. Vzhledem ke zdejší nízké lesnatosti působí úsměvně legenda, podle které dal kapli postavit
Julius František poté, co se ztratil v okolních lesích… Zjevně jde o literární topos. Michal URBAN a kol., Horní
města, s. 179. Objevuje se i název kaple Neposkvrněného početí, srov. R. ŠIMŮNEK, Prospekty, s. 16.
258
Obecně tou dobou byla těžba v Krušných horách již za zenitem, avšak určitá konjunktura obchodu s mědí
započala v 60. letech 17. století. Srov. M. HROCH – J. PETRÁŇ, 17. století, s. 254.
259
„Pfar Kirchen, worüber gnädigste Herrschaft Collator, befindet sich eine in Kupferberg, welche dermahlen
von dem Pfarrherrn in Proßnitz administriret, und denn 3ten Sonn- oder feyertag allda Gottes dienst gehalten
wird…“ Tamtéž, s. 360. Přísečnice byly v 70. letech 20. století zaplaveny při stavbě stejnojmenné vodní nádrže,
jež vznikla v souvislosti s novodobou těžbou.
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legitimizovala exploatace přírodních zdrojů, narušování krajiny kvůli těžbě, která přinášela
nemalý zisk. Není proto možné setrvat u pohledu na tehdejší krajinu jako na „krajinu citlivého
člověka,“ neboť i baroko „bezohledně vtiskává krajině svou vůli a dává jí poznat svou moc.“260
Rozdíl oproti moderní době pak vidím především v rozsahu poškození a našem vnímání,
které již nevidí přímé dopady těžby. Dnešní člověk vnímá téměř výhradně barokní stavby

dochované v krajině, která již nemá vzhled, jejž měla v raném novověku. Často se lze setkat
s barokními stavbami v prostředí, které je buď uměle rekultivována, nebo samovolně
přetvořeno působením přírodních faktorů. Stromy a keři zarostlé těžební jámy na Mědníku
jsou toho důkazem.
Těžbou a zpracováním mědi vydělávala vrchnost asi 900 zlatých ročně, tedy kolem
sedminy z celkového výnosu panství.261 Dvojnásobná částka však plynula z hamru, jenž
zpracovával železo, které se na panství také těžilo. Zajímavé je, že v Bílé knize je zmíněn
i negativní dopad dolování na kvalitu zdejší vody, ve které kvůli nasycení minerály nežily
ryby.262 Na lidarových snímcích jsou pak vidět pozůstatky těžby, nejvíce kolem Mědníku
a východně od Horní Halže (příloha č. 53).

3.1.9 Záběhlice
Jedním z majetků zakoupených v posledních letech života Julia Jindřicha byl i statek
Záběhlice, získaný na jaře roku 1663 od Karla Maxmiliána Lažanského za 20 000 zlatých.263
Zdejší zámek byl od roku 1648 zdemolován, takže Julius Jindřich přistoupil k jeho opravě, či
spíše ke zbudování nového příměstského sídla se třemi patry. Práce musely buď probíhat
nesmírně rychle, nebo s opravami započal již předchozí majitel, protože již popis majetku ze

260

Obě citované pasáže jsou od Kristýny Drápalové, avšak zatímco v původním textu skutečně referuje „krajina
citlivého člověka“ k 17. a 18. století, tak „bezohledné vtiskávání“ má podle Drápalové na svědomí až člověk 20.
století. Přes toto rozdílné pojetí však shledávám její článek výborným příspěvkem k dobovému utváření krajiny.
K. DRÁPALOVÁ, Rekonstrukce krajiny, s. 17.
261
„Von Vitriolwerckh von Kupfer und Kupferwaßer.“ Bílá kniha, s. 381. Vitriol, též modrá skalice (síran
měďnatý, CuSO4) byl nejspíše vyráběn z měďnatých rud pomocí kyseliny sýrové (triviálně též vitriolový olej,
H2SO4).
262
„Forrellen oder andere fischbäch seind keine, maßen es keine recht flüßente, besondern nur Stollenwäßer
giebet, die aber wegen der Vitriolwerckh zu mineralisch, das also wed[er] fisch noch Krebs darinnen stehen, und
rohe gleich ain Quelwaßer verhanden, worinnen die fisch aufzuhalten wehren, so ist aber selbes zu wenig einen
bach zu machen, der Sommers zeit in der dörre, und Winters zeit in der kälte nachhalten khunde.“ Tamtéž, s.
373.
263
SOA Plzeň, VÚ Ostrov, Koupě Záběhlic, inv. č. 56, karton 152, nefoliováno. V záznamu o koupi jsou
Záběhlice označovány jako Ritterguth, kardinál Harrach pak podle svých slov pobyl v Záběhlicích auf dem hoff.
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6. září zmiňuje krásu zdejší rezidence.264 Samozřejmě zde nechyběla zahrada s vodními
plochami, na nichž bylo možné jezdit loďkou mezi vodním ptactvem.265 Mimo jiné tu stál
altán postavený nad vodou.266 Dále se zde nacházelo množství kašen a fontán. K hlavním
atrakcím pak patřily lázeň, oranžerie, kolo, na kterém se mohli točit až čtyři lidé naráz, a
zpívající fontána.267 Zahradu měl na starosti zahradník Johann Löhrl, původem z Ostrova. Za
plat 40 zlatých ročně a naturální dávky dohlížel na stromy, keře a všechny druhy květin.
Zvláště měl pečovat o vzácné druhy, ale také dohlížet na sběr semen a prodej plodů.268
Kromě těchto atrakcí pro šlechtu se v Záběhlicích nacházel hospodářský dvůr se
zázemím pro ustájení dobytka a sklad obilí. Avšak dobytek trávil většinu času na pastvě na
nedalekém kopci. Výrazným krajinným prvkem byly také tři vinice, velký sad ovocných
stromů a zahrada s kořením. Navíc se uvažovalo o založení bylinkové zahrady.269 Výrazným
prvkem v krajině kolem Záběhlic byl též potok Botič, který byl bohatý na ryby, avšak právo
k lovu se vztahovalo výhradně na vrchnost. Vodní proud našel využití k pohánění mlýna.270
Zdejší hospodářství bylo pravděpodobně uzpůsobeno k produkci potravin pro šlechtu.
Konzumace pak mohla probíhat jak v Záběhlicích, tak v sasko-lauenburském paláci na
Hradčanském náměstí, kam se zdejší produkty pravděpodobně dovážely. Mnohem zajímavěji
ale působí fakt, že tu Julius Jindřich během velmi krátké doby zbudoval (možná v návaznosti
na předchozí majitele) luxusní příměstskou rezidenci se zahradou, jež okouzlovala své
návštěvníky. Na poměrně malém území tak vedle sebe koexistovala hospodářská krajina
a uzavřená šlechtická zahrada umožňující odpočinek a pobavení. Bohužel kvůli absenci
obrazových pramenů a výrazným pozdějším zásahům v oblasti Záběhlic není bez detailního

264

„Anno 1648 alß General Königsmarckh in die Kleine Seitten der Stadt Prag eingefallen, darauf die Alte Statt
Prag belägert worden, ist dies Ritter guth Zabielitz mit dem Schloß abgetragen, ruinirt, und eingeäschert
worden. […] Bey diesem Ritterguth ist ein schönes Schloß mit steinen aufgebauet, ganz neu renovirt, mit
schönen zimmern 3 stock hoch, alles gemahlet, und herrlich zugerichtet.“ Tamtéž.
265
„Darbey ein schöner Lustgarten mit einer Mauer umbfangen, welcher kostbarlich, und von hochgedacht Ihr
fürst. [Gnaden] nach erkauffung dießes guths mit großen unkosten erbauet und zugerichtet.“ Tamtéž.
266
„,,,essen in einem galanten wollaufgebutzten gebeü auf einem waßer, und runne ein schöner brunnen
darinnen, un deßen waßer etliche schiffell und gflügelwerkh alleweill vor sich selbsten hin und her herumb
schwimmen.“ K. KELLER – A. CATALANO (Hg.), Die Diarien, Band 7, s. 396.
267
„…nach dem essen ein badt, undt die waßerspill darinnen, das pomerantschen hauß, ein radt, darauf sich 4
personen auf einmall herumbträhen khünnen, den brunnen der musiziret…“ Tamtéž, s. 672.
268
NA Praha, ATS – společné, Instrukce zahradníkovi, inv. č. 41, karton 306, nefoliováno.
269
„Ein hibscher grosser Baumgarten gegen die Schäfferey, darinnen allerhand Obstbaume, die graßerey auß
diesen garten ist dem Rindviehe zugerignet. Hinter dem viehhauß bies an den bach ist ein schönes nutzbarliches
würtzgärtlein, darinnen die Notturfst (?) an Kreutterwersk zur Kuchel kan erbauet worden.“ SOA Plzeň, VÚ
Ostrov, Koupě Záběhlic.
270
„Neben dem Meyerhoff gehet ein fischreicher Bach durch daß ganze dorff, darinnen allerhand fische, solcher
bach reinet ober herein mit den bratscher grundt, und gehet bieß an die Straßen gegen der Mühl, darinn ist
niemand, als gn. Obrigkeit, zufischen berechtiget.“ Tamtéž.
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stavebního průzkumu možné si udělat bližší představu o fyzické podobě rezidence. Po smrti
Julia Jindřicha zdědila Záběhlice jeho dcera Marie Benigna, která je prodala roku 1691.271

3.1.10 Zákupy
Zákupy patřily sasko-lauenburským vévodům od roku 1632, kdy došlo ke svatbě Julia
Jindřicha a Anny Magdalény, rozené z Lobkovic. Panství rozdělené na dvě nespojené části
(severní Cvikovsko a jižní Zákupsko; viz přílohu č. 12) utrpělo saským vpádem roku 1631 a
znovu při Banérově tažení roku 1639. Nejspíše již od počátku 30. let se tu vrchnost
nezdržovala. Podle berní ruly lze dovodit, že během válečných let ubyla asi třetina
obyvatelstva. Zájem majitelů o panství se začal projevovat až v 60. letech, kdy se začalo
s opravou zámku.272
Na celém velkém panství s rozlohou přes 138 čtverečních kilometrů se nacházela dvě
městečka (Zákupy a Cvikov) a 21 vsí (včetně Juliovky). Roku 1674 se uvádí jen 15 rybníků,
z nichž většina ležela v jižní části. K roku 1691 se již uvádí 26 rybníků, z nichž nové vznikly
především ve vyšších polohách na Cvikovsku. Oproti tomu tu již v 70. letech stálo poměrně
dost mlýnů, konkrétně čtyři v zákupské a pět v cvikovské části. Údaje o lidnatosti hovoří
o 7 452 osobách k roku 1691 a 12 773 duších roku 1737, přičemž asi dvě třetiny z druhého
počtu mají připadat na úměrně rozlehlé Cvikovsko. Vzhledem k hornatému charakteru této
oblasti nepovažuji druhé číslo za věrohodné.273 I režijní hospodářství tu bylo oproti jiným
sasko-lauenburským panstvím zaostalé, neboť tu působilo jen pět režijních dvorů.
V Lužických horách na cvikovské části panství založil Julius František novou ves,
která po něm nesla jméno Juliusthal (dnes Juliovka),274 s novým mlýnem a vrchnostenskou
sklářskou hutí, kde se nejspíše vyrábělo i proslulé rubínové sklo podle receptu skláře a
alchymisty Johanna Kunckela. Alchymistická laboratoř ostatně byla i ve zmíněném
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August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království Českého XV. Kouřimsko, Vltavsko a J.-Z. Boleslavsko,
Praha 1927, s. 303.
272
Petr MACEK – Pavel ZAHRADNÍK, Zámecký areál v Zákupech, Průzkumy památek 3, č. 2, 1996, s. 3–34,
zde s. 6.
273
Na rozdíl od předchozích uváděných údajů, které vznikly jako evidence vrchnosti, vznikl tento na základě
sčítání věřících v jednotlivých kostelích. Lidnatost přes 90 obyvatel na plošný kilometr by byla skutečně
výjimečná. Navíc v oblasti nejsou města, jen dvě městečka Zákupy a Cvikov. Z prvního čísla spočtená hustota
zalidnění 54 obyvatel na kilometr je sice také nadprůměrná, ale uvěřitelná. Zvláště uvážíme-li poznámku, že
velkou část tvoří děti a rovněž jsou započteny osoby, jež odešly do války. Počet rekrutů tu mohl být vyšší, neboť
jak Julius František, tak Filip Vilém byli vojevůdci.
274
Nemohlo to být dříve než roku 1674 NA Praha, ATS – Zákupy, kart. 3, Výtahy z urbářů. Maťa založení hutě
bez odkazu na zdroj uvádí k roku 1687. P. MAŤA, Wandlungen, s. 17.
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Leutnerově lusthauzu uprostřed ostrovské zahrady, kde vévoda spolu se svým lékárníkem
Johannem Casparem Wendlem připravoval jakýsi zlatý prach .275
Největší rozkvět nastal za Julia Františka, jemuž se Zákupy postupně staly hlavní
rezidencí. Podle dobového výtahu z účtů strávil vévoda v Zákupech skoro čtyři roky
nepřetržitě mezi lety 1684 a 1688.276 Za jeho doby došlo k barokní přestavbě zákupského
zámku, na níž se různou měrou podíleli architekti Abraham Leutner, Giovanni Domenico Orsi
a Julius Broggio.277 Vévoda založil i zdejší kapucínský klášter, který projektoval řádový
architekt Bruno Budějovický.278 Od 70. let lze pozovat postupné vyrovnávání disproporce
mezi Ostrovem a Zákupy, neboť v tomto městečku postupně vznikala malebná, nákladně
vystavěná a precizně prostorově zorganizovaná rezidence jednoho z nejbohatších rodů v zemi.
Dokončení většiny úprav proběhlo až za Anny Marie Františky, která dotvořila Zákupy
k obrazu svému.
Před rokem 1690, kdy panství přešlo do rukou Anny Marie a Filipa Viléma, se
v Zákupech pracovalo na barokních úpravách zámku. Ještě počátkem 90. let se dokončovala
okna a fasáda dostala červený nátěr.279 Od 90. let se již většina prací soustředila na okolí
zámku. Probíhaly úpravy zahrad, stavěly se stáje a závodiště. Mezi zámkem a zahradami
vyrostly hospodářské a úřednické budovy.280 Vznikla tak hlavní kompoziční osa vedoucí od
zámku k původně gotickému kostelu sv. Šebestiána a Fabiána, na které kromě zmíněných
zahrad s terasovitou úpravou a budov pro úřednictvo stál sloup Nejsvětější Trojice (z let
1706–1709), jenž se nacházel na náměstí. Kostel získal barokní úpravu a roku 1693 došlo na
zřízení barokní krypty, kam byl pohřben Filip Vilém a později i Anna Marie Františka.
Severně od zámku byla zbudována vodárenská věž, z níž byla vedena voda do grot v zahradě,
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Údajně se mohlo jednat o chlorid zlatitý, chlorid zlatný či kyselinu chlorozlatitou. H.-G. KAACK, SachsenLauenburg, s. 63–65.
276
Viz pozn. 103. Není mi jasné, zda skutečně, případně proč došlo ke změně vévodova životního stylu. Jednou
z možných příčin jsou zdravotní potíže, neboť vévoda trpěl viditelnou nadváhou. První delší pobyt se uskutečnil
již od podzimu 1669 do září 1671 s celým hófštátem. Trochu přehnaně působí Zemanovo konstatování, že
„pobýval skoro výhradně v Ostrově, Zákupech a Praze,“ neboť jako voják se účastnil bojů v Uhrách a bitvy u
Vídně. L. ZEMAN, Dějiny, s. 84.
277
Leutnerovým polírem byl od roku 1685 Kryštof Dientzenhofer. Viktorie WACHSMANOVÁ, Život a dílo
Abrahama Leuthnera, Památky archeologické – řada historická 42, 1939/1946, s. 14–60. Především k výstavbě
v Zákupech viz Petr MACEK – Pavel ZAHRADNÍK, Zámecký areál, s. 7.
278
Tamtéž, s. 12.
279
P. MACEK – P. ZAHRADNÍK, Zámecký areál, s. 16.
280
Popis panství z roku 1691 mluví o budově před zámkem jako o novém zámku: „Auf dieser Herrschafft stehen
zwey gegen ein ander erbaute Schlößer, alß ein alt-renovirtes, mit allen zur hochfürst. Bequemlichkeit
angefülten zimmern, Cappellen, kuchel, keller undt gewölbern, wie auch ein neues in forma eines unzusammen
geschlossenen Triangels, vor den renovirten, über dem Stattel Reichstadt. Darbey ist ein Ambthauß, wie auch
zwey lust-, ein thier-, ein phaßian- undt ein neu angelegter Obstgartten nebst Reith- undt Kutscher stallungen,
auch einen Mayerhoff, undt Schloßteichl.“ NA Praha, ATS – Zákupy, Výtahy z urbářů, kart. 3.
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odtud pak k trojičnímu sloupu.281 Paralelně s touto hlavní osou teče potok Svitávka, přes který
vedlo několik barokních mostů se sochami světců. Jeden z nich byl u morového hřbitova
s kaplí sv. Anny z roku 1680.282
Na hlavní osu byly napojeny dvě kolmé linie východním směrem. První z nich vedla
od zámku přes závodiště, dále po mostě ke kapucínskému klášteru, jenž byl založen již za
Julia Františka. Avšak teprve za Anny Marie Františky došlo k přestavbě východního křídla
zámku, kam (v místě průniku osy od kláštera se stěnou zámku) byla umístěna ložnice
velkovévodkyně.283 Od roku 1691 byla v prostorách klášterní zahrady poustevna, avšak
nenašel jsem zmínku o jejím případném obsazení. Zmíněný most byl nejpozději roku 1713
osazen sochami světců.284 Od kláštera vedla cesta dále na východ k úpatí Kamenického vrchu,
kde byla zbudována tzv. vlašská kaple, o kterou se zasloužili italští dvořané Jana Gastona a
která uzavírala tuto vedlejší osu.285 Kaple byla zasvěcena sv. Josefu a ze severu k ní přiléhala
křížová cesta, jejíž zakončení bylo na výčnělku svahu Kamenického vrchu, někdy
označovaného jako Křížová hora. Jedná se o ukázku barokní kompozice, která sakrální
stavbou vykračuje z urbanizovaného prostředí do okolní krajiny.
Druhá vedlejší osa vede od trojičního sloupu opět na východ přes Svitávku na
vyvýšené místo, kde byl pravděpodobně zřízen altán s vyhlídkou na městečko se zámkem.
Rovněž odsud bylo vidět na oboru kolem vrchu severozápadně od Zákup. Zmíněné trojiční
sousoší je možné interpretovat jako střed celého zákupského barokního areálu. Sloup sám o
sobě obecně představuje axis mundi spojující pozemské s nebeským.286 Nejvýše je zobrazena
Trojice, pod ní v jednotlivých patrech vždy tři světci, z nichž nejvýše je Panna Marie
Immaculata jako zprostředkovatelka boží milosti. Sloup stojí přesně uprostřed mezi farním
kostelem sv. Fabiána a Šebestiána (s hrobkou a přilehlým hřbitovem) a fontánou, která
zaujímala ústřední postavení v zámecké zahradě. Zdá se tedy, že zámek byl hlavním bodem
kompozice z vizuálního hlediska (při pohledu z vyhlídky) a jako žité centrum, kolem kterého
se soutředilo veškeré důležité světské dění (dvorské festivity, správa panství). Avšak při
bližším prozkoumání roste význam trojičního sloupu v mikrokosmu barokního městečka,
kterému tato vertikála vsazená do starší zástavby dává řád a transcendentní rozměr.
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Zákupy, které byly správním centrem nejen zákupsko-cvikovského panství, ale
v podstatě všech majetků Anny Marie Františky, se staly honosnou barokní rezidencí
umožňující celoroční pobyt aristokracie. Na rozdíl od mnoha šlechticů, kteří byli z různých
(nejčastěji služebních) důvodů vázaní na hlavní zemská města, případně na vídeňský dvůr,
kde trávili 200–250 dní v roce, mohla Anna Marie Františka většinu času trávit v přítomnosti
svého dvora, který čítal přibližně kolem 90 až 130 osob, na svých severočeských panstvích.287
Pro velkolepost sídla mluví i zmíněné závodiště, obrovský hospodářský dvůr a stáje
pravděpodobně jak pro koně, tak pro velbloudy, kteří patřili k reprezentaci vévodkyně. 288 Pro
Zákupy tedy platí to, co pro sasko-lauenburský Ostrov nad Ohří – dosavadní měšťanská
zástavba byla zcela zastíněna stavebními počiny zdejší vrchnosti a hlavní funkcí městečka
bylo podporovat dvůr.289 Pro tento účel vyrostla na levém břehu Svitavky tzv. italská čtvrť,
kde bydlela část dvořanů.290
Dále na panství přibylo několik farních kostelů, některé starší byly barokizovány.
Z hlediska barokní krajinotvorby jsou pozoruhodné svatyně v Brenné (jižně od Zákup)
a Mařenicích (cvikovská část panství, oblast Lužických hor). Farní kostel sv. Jana Křtitele na
návrší uprostřed obce Brenná na okraji zákupského panství tvoří výraznou dominantu nivní
krajiny kolem řeky Ploučnice a spolu s mostem přes Ploučnici to jistě byla první stavba na
panství, které si návštěvník přijíždějící od Prahy mohl všimnout. V Mařenicích, dlouhé vsi
rozložené podél potoka, vznikl kostel sv. Marie Magdalény od Julia Broggia. Stavba
obehnaná ambitem je zasazena do stráně mimo linii ostatních stavení, což ji činí oproti ostatní
zástavbě výraznější. Dokonce byla zvolena stejná barevnost jako v případě zákupského
zámku (červená na bílé).291 Od jihu vedla do Mařenic cesta lemovaná barokními sochami
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(včetně mariánského sloupu, jejž nechala zhotovit vévodkyně) a reliéfy v pískovci.292 Těsně
před vstupem do obce se na pískovcovém ostrohu nachází Kalvárie s křížovou cestou (cesta je
patrná na snímku v příloze č. 58).

3.1.11 Horní Police
Panství Horní Police patřilo k majetkům Anny Magdalény a také utrpělo škody za třicetileté
války. Za Julia Františka došlo ke koupi vsí Radeč (1674) a Horní Volfartice (1678) a Anna
Marie Františka pokračovala v tomto trendu získáním Žandova (1708) a Velké Bukoviny
(1732) (konečná podoba panství je v příloze č. 13). Podle Tereziánského katastru čítalo
panství 12 vsí a jedno městečko, jímž byl zmíněný Žandov. Celkový roční výnos uváděný
v katastru činil 10 855 zlatých.293 Zdejší krajinu tvoří kopcovitý terén protnutý korytem řeky
Ploučnice, která je podstatným prvkem hornopolické kompozice s poutním areálem. Zatímco
v Zákupech je hlavní dominantou zámek, zde je větší důraz kladen právě na poutní kostel
a celek působí intimnějším dojmem. Na pravém břehu řeky Ploučnice se stojí poměrně strohý
zámek, s jehož stavbou začal Julius Broggio již za Julia Františka Sasko-Lauenburského.
Avšak výraznou stopu zde zanechal v první polovině 30. let 18. století i Václav Špaček
nadstavbou třetího podlaží.294 Na levé straně řeky, asi 300 metrů po proudu od úrovně zámku,
stojí na návrší poutní kostel Navštívení Panny Marie s typickým ambitem.295 Před ním stojí
budova děkanství s mansardovou střechou a směrem dolů do obce se schází lipovou alejí. Oba
břehy pak spojoval barokní most (později se sochou sv. Jana Nepomuckého). V těchto
místech se měla roku 1523 najít řekou vyplavená zázračná mariánská socha. Na úrovni místa
nálezu stoují sloup s Pannou Marií Polickou jako nedílná součást areálu, axis mundi
upomínající na kosmogonii (v tomto případě nalezení sošky), od níž se odvíjí tradice zdejších
poutí.296
Péče věnovaná Horní Polici nejspíš souvisí s rozvojem litoměřické diecéze
a upevňováním katolické zbožnosti v oblastech blízko saské hranici.297 Již roku 1688 začal
292
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Julius František s úpravami kolem kostela a zámku, který byl později využívaný především
jako ubytování pro vznešené hosty při poutích, neboť Police byla jednoznačně
nejvýznamnějším poutním místem sasko-lauenburských panství. Svůj význam měl kostel i
v rámci diecéze, neboť roku 1723 byla zdejší farnost povýšena na arciděkanství.298
Pokud jde o zbytek panství, lze ho charakterizovat jako kopcovité území s mnoha
svahy a větším podílem zalesněných ploch. Rybníky se tu nacházely poze čtyři, avšak voda
Ploučnice poháněla tři mlýny a čtyři pily. Dařilo se zde chovu hovězího dobytka a ovcí,
naopak velmi slabá byla výnosnost, ani se tu nepěstovalo ovoce. 299 Ačkoliv Police svou
rozlohou představovala spíše středně veliké panství, počet vsí i roční výnos lze
charakterizovat jako podprůměrné, kvůli přírodním podmínkám i důsledkům třicetileté války.
Tím spíše se v této jinak chudé krajině vyjímal poutní kostel představující zcela mimořádné
narušení jinak poměrně nezajímavé scenérie (příloha č. 60).

3.1.12 Ploskovice
Dalším panstvím na severu Čech byly Ploskovice, zakoupené roku 1663 od Šliků. Než došlo
k postavení zdejšího letního zámku Annou Marií Františkou, nebylo na zdejším panství nic
tak výjimečného. Sestávalo z 18 vsí (včetně Ploskovic) na ploše 44 čtverečních kilometrů,
tedy se zde vyvinula poměrně hustá síť sídel.300 Roku 1673 provozovala vrchnost dvory
v Ploskovicích, Býčkovicích a Soběnicích, ale do roku 1723 vznikly další tři dvory
v Chobolicích, Pohořanech a Trnovanech (příloha č. 14).301 Velký význam hrál chov ovcí.
Severní část panství měla lesnatý charakter a směrem k jihu stoupal význam obdělávání půdy,
což je patrné i z umístění dvorů. Větších rybníků se tu nacházelo pět, k tomu tři menší.
Překvapivý je poměrně vysoký počet mlýnů, kterých zde stálo hned sedm. Celkový
(předepsaný) výnos z panství není v pramenech uveden. Stejně tak se ve vrchnostenských
spisech neobjevují informace o farách a kostelích.302
Ve vsi Ploskovice se nacházel již v 70. letech 18. století zámek, nejspíše starší tvrz
upravená v době Julia Františka. Kolem se rozkládala okrasná zahrada spolu s kuchyňskou
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zahradou a sadem.303 Pro potřeby šlechtické kuchyně se pěstovalo i v Býčkovicích, kde také,
stejně jako v nedalekých Soběnicích, bylo hlavním odvětvím ovocnářství.
Od roku 1718 byl stavěn nový letní zámek podle dobových trendů, zejména pokud jde
o interiér inspirovaný čínskou módou.304 Rezidence byla využívána zejména v letních
měsících, konaly se zde slavnosti a Anna Marie zde přijímala své hosty, včetně biskupů
z nedalekých Litoměřic. O zamýšleném používání této rezidence vypovídá i označování
v pramenech jako „Gartenhaus“ či „Lusthaus“.305 Stavba slohově vycházející z italských vil je
pozoruhodná již svým středovým rizalitem, který dvěma konkávními oblouky dynamicky
vystupuje do jižní (tzv. dolní) zahrady. Další propojení budovy s exteriérem zajišťují dlouhé
boční arkády prohnuté stejně jako boky rizalitu. Zdejší stavební počin je unikátní i svým
stavěním od základu, zatímco na jiných panstvích se navazovalo na starší tradici. Proto mohlo
být vše podřízeno potřebám barokního letohrádku, jenž se měl stát výstavní rezidencí, což je
velký posun oproti předchozímu, spíše přechodnému užívání během cest sasko-lauenburských
vévodů mezi Ostrovem a Zákupy.306
Zdejší kompozice je určena orientací budovy zámku směrem na jih, což odpovídá
průběhu hlavní kompoziční osy. Ta je na severní straně ohraničena glorietem, jenž býval
zdoben freskou s iluzorní krajinou. Odtud se přes oválnou vodní plochu pokračovalo k vile
horní zahradou. Vzdušné, otevřené arkády i přízemí hlavní budovy propojovaly severní část
s dolní zahradou, jež se nacházela o něco níže. Tohoto rozdílu bylo využito ke zbudování grot
pod zámkem takřka v úrovni dolní zahrady, kde byla hlavním prvkem oválná vodní plocha.
Oválné vodní nádrže byly dohromady tři (jedna v horní, dvě ve spodní části), všechny
v hlavní ose. Opakovaly tvar hlavního zámeckého traktu a rytmizovaly kompozici uvnitř
zahrady. Od zahradní zdi vedla alej k další vodní ploše s mlýnem. Přestože rovná alej končila
zde (jak je patrné ze Stabilního katastru i lidarových snímků, přílohy č. 61 a 62), byla osa
protažena až k mariánskému sloupu na hlavní cestě mezi Úštěkem a Litoměřicemi.307 Tato
linie je dobře patrná i pro dnešního návštěvníka. Méně nápadná je dnes vedlejší kolmá osa
jdoucí od zámku k vyvýšenině s Kalvárií nad obcí Býčkovice východně od Ploskovic.
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Severně odtud se ještě rozprostírala obora, která k letnímu sídlu neodmyslitelně patřila.308
Opomenout nelze ani hospodářský význam Ploskovic jako jednoho z nejúrodnějších panství
Anny Marie Františky. K západnímu okraji zahrady se přimykal hospodářský dvůr spolu se
sídlem zdejšího úřednictva a poblíž byla rovněž školka ovocných stromů.309
Obtížně doložitelná, ale snad o to zajímavější je otázka motivace výstavby
v Ploskovicích (zámek v příloze č. 63). Od počátku 18. století zde totiž probíhaly stavební
úpravy starého zámku a jeho okolí. Zlom přišel roku 1716, kdy se objevil projekt nové vily.310
Ačkoliv není možné se opřít o doposud známý archivní materiál, domnívám se, že plán nové
výstavby byl podnícen vznikem zámku Favorite (nedaleko Rastattu) Sibylly Augusty
a určitou rivalitou mezi oběma princeznami. Jsou to stavby stejného účelu, odpovídají si svým
vnitřním uspořádáním, výzdobou s orientálními motivy i grotami pod zámkem v úrovni
zahrady. Obě stavby dávají na obdiv nádheru a luxus, okouzlují a překvapují.311
Z Ploskovic se tak stala významná sezónní rezidence, které mohla ve své době
málokterá stavba konkurovat. Od doby nákupu na konci druhé třetiny 17. století toto panství
prodělalo značnou změnu, neboť pro Annu Marii Františku mělo podstatně větší význam než
pro jejího otce, který tu občas pobýval při cestách z Ostrova do Zákup. Nicméně v blízkosti
Ploskovic skoupil vévoda ještě zboží Svádov a Záhořany, obě ležící přímo na Labi.

3.1.13 Svádov
Julius František Sasko-Lauenburský koupil Svádov za 29 400 zlatých od Gottfrieda
Konstantina za Salhauzenu roku 1676 a ve stejné době vzniknul i nový urbář.312 Kopcovitý
terén nad údolím Labe příliš nepřál obdělávání půdy ani zakládání rybníků. Namísto lesů tu
rostly spíše křoviny a remízky.313 Z rostlinné výroby se dařilo ovocnářství a vinařství, jinak
převažoval extenzivní chov dobytka. Dohromady se na tomto zboží (Guth, nikoliv panství)
308
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74–82. Nicméně pro omezený rozsah popsal jen základní kompoziční prvky zákupského a ploskovického areálu.
Kromě jeho postřehů jsou cenné i přiložené nákresy jednotlivých situací.
309
„Zu Ploschkowitz in Wießel genandt neben gartten…[výčet sazenic a stromků]“ NA Praha, ATS – společné,
inv. č. 262, kart. 606.
310
P. MACEK, Barokní architekt II., s. 15.
311
V Ploskovicích byl velikou atrakcí výtah. P. MACEK, Barokní architekt II., s. 17. Na Favorite okouzloval
nejen všudypřítomný porcelán (častěji však jeho imitace), ale také Florentský kabinet, který byl vyzdoben
desítkami portrétů císařů, učenců, architektů a umělců. Vprostřed stál stůl z černého mramoru, který nechala
pořídit markraběnka na jedné ze svých cest do Itálie. Místnost dodnes odpovídá stavu známému z inventářů 18.
století, viz v GLA Karlsruhe, sign. 69, B 33.
312
Autorem nového urbáře měl být inspektor Mathes Rudolph Roßlau. SOA Litoměřice, VS Ploskovice, Urbář
Svádov, inv. č. 378, kart. 87. Opis kupní smlouvy je součástí urbáře, s. 90–98.
313
Urbář nemá klasickou položku lesy, ale „Büsche oder Gehöltz.“
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nacházelo sedm vesnic, dva mlýny, z nichž byl ale funkční jen jeden, a dva hospodářské
dvory (příloha č. 15).
Nejpozoruhodnější stavbou byl svádovský zámek, z jehož komnat se nabízel výhled na
vinice na protějším břehu Labe a taktéž na město Ústí nad Labem. 314 K němu byla přistavena
nová budova, opět poměrně luxusně zařízená, ve které byla i malá kaple. Tyto dvě stavby
byly propojeny dřevěnou chodbou. V zahradě před tímto objektem stála nádrž s rybami.315
Areál zámku byl přístupný buď z řeky, nebo branou a mostem přes dnes již téměř zaniklý
příkop, což byl asi častější způsob, protože nedaleko se nacházela úřednická budova.
Druhou pozoruhodnou stavbou ve Svádově je kostel sv. Jakuba Většího, který stál
v jedné ose s labským přívozem, zámkem a farou od Václava Špačka z roku 1731. Kostel byl
rozšířen v jižním průčelí o předsíň za Julia Františka a o druhé patro kruchty za Anny Marie
Františky. Přestože kostel není zvláště veliký, díky umístění na mírném svahu tvoří výraznou
dominantu. Ačkoliv kompozice kostel – zámek má již středověký základ, byla v barokním
období doplněna o budovu fary a sasko-lauenburské erby. V centru osy mezi řekou a kostelem
se tyčil sloup Tří králů.316 Dnes je bohužel výše popsaná urbaniazční kompozice degradována
mladší zástavbou a zámek byl v 19. století po požáru stržen. V dobrém stavu je dnes fara
s lauenburským erbem nad vchodem.

3.1.14 Buštěhrad
Buštěhrad byl svou rozlohou 62 kilometrů čtverečních středně velkým panstvím, avšak byl
rozdělen do tří nespojitých enkláv, na nichž leželo dohromady 20 sídel, z nichž největší bylo
městečko Buštěhrad a trh Buckov (příloha č. 16). Ačkoliv sasko-lauenburští vévodové
spravovali panství od roku 1632, není k němu pro období 17. století mnoho pramenů.
Pravděpodobně se vrchnost začala panství více věnovat až za Anny Maria Františky. V lesích,
které tu zabíraly jen malou plochu, se často objevoval dub. Jinak zdejší půda byla vhodná pro
zemědělství, takže rybníků se na panství nacházelo roku 1674 jen sedm, zato ale relativně
velkých.317 Na tekoucích vodách stály čtyři mlýny.
314

„Das Schloß Schwaden ist von Steinen erbauet, mit Ziegeln bedecket, hat auff beden seithen einen steinenen
giebel, auff welchen fünf steinene runde Knöpfe stehen, und hat gegen der linken hand über die Elbe hinauff
einen schönen prospect, daß Mann in dhenen Zimmern die König. Stadt Außig, gleich über die Elbe hinüber
aber die Weinberge, und dan zur rechten hand hinunter die dörffer Meschowitz, Moser, und Waldirschen
übersehen kan.“ Jde o vsi Mašovice a Mojžíř na levé a Valtířov na pravé straně Labe. Urbář Svádov, s. 3.
Celkově lze říci, že urbář popisuje zámek velmi detailně.
315
„…ein 4 eckigter fischkasten, worin 4 lange tröge und das wasser aus einem in den ander laufft undt
allerhand fische gehalten werden können.“ Tamtéž, s. 13.
316
Sloup stojí dodnes. P. MACEK, Barokní architekt II., s. 80.
317
ATS, Výtahy z urbářů, kart. 3.

67

Farní kostel byl zřízen v Buštěhradě, k tomu v roce 1754 fungovaly čtyři filiální
kostely a zámecká kaple. Jedním z filiálních kostelů byl gotický kostel sv. Jana na katastru
Dubí, který patřil k zaniklé vsi Újezdec a na rozdíl od vsi stojí dodnes.318 Sem se v 18. století
scházela procesí na svátek sv. Jana Křtitele. K vnitřní výzdobě kostela roku 1732 patřily
mimo jiné sochy sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie Polické.319 Patrně se vévodkyně
snažila o šíření polického kultu na všech svých panstvích. Druhý z nich stával v Lidicích a jde
o zaniklý kostel sv. Martina.320 Třetí kostel se nacházel u Vrapic a byl zasvěcen sv. Mikuláši.
Všechny zmíněné stavby nechala Anna Marie Františka barokně upravit. Mezi kostelem ve
Vrapicích a Buštěhradem byl v provozu jeden ze šesti hospodářských dvorů Anny Marie
Františky, přičemž na tomto se zejména chovali koně.321
Pěkným krajinářsko-urbanistickým řešením byla výstavba nového buštěhradského
zámku na počátku 18. století, již prováděl Jindřich Klingenleitner.322 I zde se uplatnila severojižní orientace. Zámek stál na vyvýšeném místě, směrem na sever do obce vedla kompoziční
osa přes zahradu k mariánskému sloupu na návsi, které hmotově dominoval panský pivovar
od architekta Špačka z roku 1718. Pro dobové panorama je nutné si odmyslet dnešní vzrostlé
stromy stínící zámek při pohledu z centra obce. Část jižně od zámecké budovy, kde se snad
také rozprostírala zahrada upravovaná spolu se zámkem za bavorských vévodů, je zakončena
sloupem se staroboleslavským Palladiem na křížení tří cest.323 Po smrti Anny Marie Františky
se Buštěhrad stal oblíbenou rezidencí její dcery Marie Anny Karolíny a zámek prošel dalšími
úpravami.

3.1.15 Tachlovice
Stavební činnost proběhla i na Tachlovicích zakoupených 14. listopadu 1732 (příloha č. 17).
Od hraběte Bredy koupila panství Anna Maria Františka za 954 166 zlatých. O prodeji tohoto
obrovského majetku s rozlohou asi 150 kilometrů čtverečních, navíc jen půl míle západně od

318

Kostel je v pramenech jmenován jako „St. Ioannis in Wald“. SOA Praha, VS Buštěhrad, Popis panství, inv. č.
72, kart. 11.
319
Antonín PODLAHA, Posvátná místa Království českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch,
klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v Království českém, díl VII., Praha 1913, s. 129–133.
320
Šlo o barokní kostel, jehož výstavba začala roku 1629 na místě starší gotické stavby. Tamtéž, s. 106.
321
Tamtéž, s. 126.
322
Popis panství z roku 1754 zmiňuje dokonce rok 1698, kdy měl být zámek „von grund auf neu zuerbauen
angefangen.“ Následuje popis zámku po přestavbě za Marie Anny Karolíny, v němž je zmíněn i „der haubtTract so gegen Mitternacht auf einer perspectiven und schönes weites aussehen habenden Anhöhe stehet.“ SOA
Praha, VS Buštěhrad, Popis panství, inv. č. 72, kart. 11.
323
K výstavbě P. MACEK, Barokní architekt II., s. 37 a 108.
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Prahy, se asi uvažovalo již dříve, neboť se dochoval popis panství z roku 1727.324 Ve vsi
Tachlovice se nacházela kamenná rytířská tvrz s hospodářským dvorem, dvěma sýpkami,
stájemi, pivovarem a dvěma ovčíny, celkem pro 1 600 ovcí. Dále jen v Tachlovicích stály tři
mlýny, z nichž dva patřily vrchnosti. Rybníků na panství bylo 46.
Stará fara náležející k farnímu kostelu sv. Jakuba v Tachlovicích byla toho času asi
jedinou na celém velkém panství. K ní patřily filiální kostely sv. Jakuba v Hostivici a sv.
Lukáše ve Svárově, z nichž Anna Marie Františka udělala roku 1734 kostely farní.325
Místní nejdůležitější rezidence se ale nacházela v Hostivici. Tomuto malému zámku,
který stojí na kraji náměstí, dominuje střední hala typická pro Špačkovy realizace pro Annu
Marii Františku.326 Přímo naproti přes náměstí nechala vévodkyně postavit faru se saskolauenburským erbem nad vchodem. Uprostřed mezi budovami se tyčí mariánský sloup, který
na sebe poutal pozornost v jinak prázdném prostoru.327 Zatímco fara a mariánské sousoší se
nacházejí východně od rezidence, jež byla využívána spíše ke krátkodobým pobytům, ze
západu k ní přiléhá hospodářský dvůr se zahradou.
Další vsí s bývalou tvrzí, opět udržovanou v dobrém stavu zejména pro potřeby
vrchnostenských úředníků, byly Litovice. Nicméně nejde již o tak honosnou stavbu jako
v Hostivicích, kde občas pobývala i vrchnost. Také k této tvrzi příslušel hospodářský dvůr
včetně tří sadů. Obdobně to vypadalo v Červeném Újezdě, kde byl jeden zámek částečně
přestavěný na sýpku, jen dva pokoje byly ponechány obilnímu písaři. Starý zámek měl být
stržen a na jeho místě se počítalo se zahradou.328 Blízko obou zámků se opět nacházel
hospodářský dvůr, na němž jako obvykle dominoval chov ovcí, jichž tu mělo žít na 1 500
kusů. Bývalé šlechtické sídlo s hospodářstvím bylo i v Dobré.

324

Popis rozlišuje panství na pět části, a to kolem Tachlovic spolu s Hostivicí, druhou kolem Jenče, třetí u
Červeného Újezdu, čtvrtou u Dobré a pátou s centrem v Chrustenicích.
325
SOA Praha, VS Tachlovice, Tachlowitzer Pfarrgründe Einziehung, kart. 2.
326
„Rittersitz zu Hostiwitz ist aller von Stein neu aufgebaueth, und mit schindeln gedeckt, worinnen die
accommodation in obern Stockh für die gnädige obrigkeit mit Taffl Stuben, undt benöttigten gast zümern, alles
mit rähr boden sauber verferttiget undtaffirt, in unttern Stockh deß haubtmanns wohnung undt Cantzley nebst
einen neben zümerl dann 2 gewölbern, grossen Küchl mit 2 guth trukhenen Köllern, undt Eyß-gruben
versehendt.“ SOA Praha, VS Tachlovice, Popis panství, kart. 1, f. 64v. Zámek byl tedy v dobrém stavu již za
Bredů a zásluhou Anny Marie Františky je možná jen úprava a ona zmíněná střední hala.
327
V nedávné minulosti vznikla na náměstí parková úprava a sloup tak zaniká mezi stromy.
328
„Schloß zu Rotten Augezdt ist eines theills zu Schittboden gemacht, undt nur in dem einfohr thor für den
khornschreiber sein zwey zümmer nebst 2 Cammern, undt Küchl […] Das alte Schloß anbelangendt, dießes
wirdt an jetzo eingerisen, abgetragen, undt der Platz zur künftiger Gartneray gemacht.“ Tamtéž, f. 87r.
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3.1.16 Zvoleněves
Za pozornost stojí i dosavadním bádáním trochu opomíjené panství Zvoleněves, jež je
posledním z trojice velkých majetků ve středních Čechách (příloha č. 18). Anna Magdaléna je
roku 1658 koupila jako statek o pěti vsích za 13 466 zlatých.329 V roce 1669 k tomuto panství
připojil Julius František i Mikovice.330 Sasko-Lauenburští se nejspíše snažili využít
zemědělského potenciálu této oblasti, takže tu provozovali hned devět hospodářských dvorů.
Rybníků se tu asi nacházelo méně, soudě podle tří doložených pro zvoleněvskou část.331
Živočišná výroba tu ve srovnání s panstvími v podhorských oblastech nedosahovala takového
významu, takže na území, jež na rozlohu čítalo asi 85 kilometrů čtverečních, bylo drženo jen
přibližně 1 700 ovcí. Rovněž lesy zde téměř nerostly.
Již za Julia Františka byl zámek ve Zvoleněvsi reprezentativní budovou z kamene se
šindelovou střechou. Dokonce tu byly zvláštní pokoje pro vévodkyni, tedy Marii Hedviku
Augustu, a malou princeznu.332 Venku se pak nacházely dvě okrasné zahrady. Východně od
zámku ležela jedna z nich, na kterou navazovala bažantnice. Jižně od ní, u cesty ven z obce,
se dodnes dochoval poplužní dvůr.333
Opět v souvislosti se stavitelem Špačkem lze upozornit na několik zajímavostí.334
Průčelí zvoleněvského zámku se minimalistickým řešením fasády s mírně vystupujícím
středním rizalitem zakončeným půlkruhovým tympanonem podobá řešení známému ze
Zákup.335 Dále zaujme chodba (zastřešený most) spojující zámeckou budovu s barokně
upraveným kostelem sv. Martina, který byl přestavován na sklonku života vévodkyně.
V prodloužení osy tvořené chodbou jižním směrem se nachází hřbitov, ale u něj lze
předpokládat mladší původ.336

329

ATS – Zvoleněves, Kupní smlouvy, kart. 1.
Tamtéž, Míkovice, jež jsou dnes prakticky součástí Kralup nad Vltavou, mu prodal hrabě Václav František
z Vrtby za 58 000 zlatých.
331
Zde chybí doklad v popisu mikovické části panství.
332
Popis v urbáři je z roku 1675, kdy Anně Marii Františce byly tři roky, zatímco Sibylla Augusta bylo sotva na
světě. „…2 Zimmer, worinnen Ihro durchl. Die hertzogin, in andern Ihro durchl. Die gnädigste Princessin.“
ATS – Zvoleněves, inv. č. 2, kart. 2.
333
ATS – Zvoleněves, A. 1675 verneuertes und zu sammen gerichtes Urbarium, kart. 1.
334
Autorství, jak správně tvrdí Macek se Zahradníkem, nelze jednoznačně prokázat u všech staveb, ale vzhledem
ke stavebníkovi, době vzniku a podobnosti s jinými Špačkovými stavbami je více než pravděpodobné. Viz Petr
MACEK – Pavel ZAHRADNÍK, Barokní architekt a stavitel Václav Špaček, Průzkumy památek 10, č. 2, 2013,
s. 103–162, zde s. 150.
335
Obdobně jako v Zákupech jde o původem středověký objekt, avšak za Anny Marie Františky proběhly jen
úpravy fasády a interiérů, nikoli zásadnější přestavba.
336
P. MACEK – P. ZAHRADNÍK, Barokní architekt, s. 150.
330
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3.1.17 Kácov
Výrazné bylo stavební počínání vévodkyně na středočeském Kácově, který koupila za
275 000 zlatých roku 1726 od Karla Richarda Šmidlina, který předtím panství vlastnil jen
necelý rok. Předchozím majitelem byl Karel Jáchym Breda, tedy ten, od něhož
velkovévodkyně koupila Tachlovice.337 Panství bylo poměrně velké (87 kilometrů
čtverečních) a s hustou sítí agrárních sídel, kterou tvořilo 28 vsí, z nichž většina ležela na
pravém břehu Sázavy (příloha č. 19). Fungovalo tu hned 16 vrchnostenských dvorů, ale není
pravděpodobné, že by to bylo zásluhou Anny Marie Františky. Hospodářský význam měla i
výroba skla v oblasti kolem Nespeřic a papírna přímo v Kácově. Toto městečko na břehu
Sázavy jinak nepůsobilo příliš honosně, neboť ze zdejších 36 domů byly z kamene postaveny
jen tři, zatímco ostatní byly dřevěné. Poněkud překvapivě se v popisu uvádí 42 rybníků a
nádrží, avšak velkých rybníků tu bylo jen šest. Zdejší území muselo být poměrně hustě
zalesněno, nicméně to v popisu panství není výslovně zmíněno. Spíše to vyplývá
z geomorfologie území, provozu skláren a papírny, stejně jako při lokaci některých rybníků v
urbáři.338
Došlo zde k významné přestavbě zámku, jenž je (podobně jako v Horní Polici)
výrazný svou převýšenou střední halou a otočen na jih k dnes již neexistujícímu mostu přes
řeku Sázavu. Není jasné, zda kompoziční linie v tomto směru končila mostem, nebo až kaplí
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na rozcestí, asi 250 metrů od zámku.339 Na druhé straně je linie
ohraničena kostelem Narození Panny Marie, který je se zámkem propojen dlouhou chodbou
vedoucí mezi hospodářským dvorem a bývalým špýcharem. Autorem řešení je i zde Václav
Špaček. Východně od kostela ve středu náměstí se tyčí mariánský sloup se sochami Čtrnácti
sv. pomocníků, sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého. I zde je autorem sousoší zákupský sochař
Ondřej Dubke. Znovu se tedy setkáváme s hlavní osou se severo-jižní orientací doplněnou
o vybočení východním směrem. Obdobně jako v Zákupech, Ploskovicích a Buštěhradě na
sebe strhává pozornost hmota zámku v hlavní kompoziční linii. Ovšem z hlediska celkové
dispozice městečka vyniká význam sloupu, který lze (díky sochám) interpretovat jednak jako
naději na ochranu kácovského panství v souvislosti se vzpomínkou na morovou ránu z let
1713–1714, jednak jako legitimizační krok Anny Marie Františky, nové majitelky panství.
337

August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království Českého XII. Čáslavsko, Praha 1900, s. 226.
Např.: „Psarzer neuer Teuchl, welcher unter dem Psarzer dorf in der Tiefe des Waldes lieget.“ Jde o rybník u
obce Psáře, který je zanesen i na mapách I. vojenského mapování. ATS – Kácov, kart. 1.
339
Ze zámku je kaple viditelná. Památkový katalog ji datuje na přelom 18. a 19. století (viz:
http://pamatkovykatalog.cz?element=14513780&action=element&presenter=ElementsResults), nicméně
křížkem je toto místo označeno již v 1. vojenském mapování
(http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?lang=cs&map_root=1vm&map_region=ce&map_list=c162).
338

71

3.2

Říšská území

3.2.1 Lauenburg
Lauenburg, malé město na dolním toku Labe, býval tradičním rodovým sídlem až do roku
1616, kdy zdejší zámek vyhořel. Následně se rezidence přesunula do severnějšího
Ratzeburgu, jenž byl druhým lauenburským městem. Zdejší zámek využívaný vévodou
Augustem (1577–1656) nebyl sice zvlášť výstavní rezidencí, zato však byl zajímavě umístěn
na okraji ostrova uprostřed jezera (příloha č. 70).340 Když však Julius Jindřich zdědil vládu po
svém bratrovi, rozhodl se vrátit lesk bývalé hlavní rezidenci v Lauenburgu, kde začal budovat
velkolepé sídlo ve tvaru písmene H. Tento ambiciózní projekt ovšem nebyl schopen dokončit,
takže výsledkem bylo jen jedno ze zamýšlených křídel.
Charakterictické je, že zatímco projekt zámku zůstal nedokončený (zámer je
vyobrazen na rytinách v příloze č. 67 a 68), v okolí vznikly dvě zahrady. Jedna ve stráni jižně
od zámku směrem k řece Labi, druhá, větší byla zalořena na zarovnané ploše východně od
rezidence, směrem ven od městské zástavby. Tyto úpravy nejspíše byly dokončeny před
rokem 1661, kdy v Lauenburgu vévoda hostil švédskou královnu Alžbětu Kristýnu. K výbavě
této zahrady patřil obdobně jako v Ostrově a Záběhlicích lusthauz, umělý kopec s altánkem,
dále oválná grota, oranžerie a pochopitelně množství kašen a sochařské výzdoby.341
Kromě sídel v Lauenburgu a Ratzeburgu, který však nabyl spíše charakteru správního
centra, mohla šlechta využívat ještě lovecký zámeček Juliusburg v oboře u vsi Abbendorf, jež
však od druhé poloviny 17. století nese název Juliusburg. K oboře vedla přímá, asi 5
kilometrů dlouhá cesta z Lauenburgu. Uvnitř se nacházely tři oválné vyvýšeniny obklopené
vodou, na nichž byl vystavěn zmíněný lovecký zámeček a další domy (příloha č. 65). Tedy
situace se jeví více méně shodná s realizací u zaniklého dvora Münchshof nedaleko Ostrova
(viz oddíl 3.1.2.)342
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Hlavním zdrojem příjmů tohoto vévodství, jež patřilo k nejmenším v Říši, bylo clo
vybírané na Labi. Jinak toto území spíše trpělo blízkostí velkých hanzovních měst Hamburg
a Lübeck, která svými cly bránila vstupu zboží z Lauenburska na zdejší trh, takže mezi
vévodstvím a zejména městem Lübeck existoval táhlý soudní spor.343 Po vymření mužské
linie sasko-lauenburských vévodů nastaly spory o dědictví, ve kterých se své nároky snažily
prosadit i sasko-lauenburské princezny, ačkoliv nástupnictví v ženské linii nebylo možné.
Nakonec nejlépe ze situace vyšel Jiří Vilém Brunšvicko-Lüneburský, který vévodství záhy po
smrti Julia Františka obsadil vojensky, zatímco ostatní zájemci včetně saských kurfiřtů
prosazovali své nároky pouze právní cestou.344

3.2.2 Rastatt
Ačkoliv se sasko-lauenburské princezny nemohly ujmout Lauenburska, neznamenalo to
konec jejich působení v Říši, neboť obě byly provdány za říšské šlechtice. Zejména Sibylla
Augusta vládla jako regentka po smrti svého manžela Ludvíka Viléma v Bádensku, což
nebyla snadná úloha. Markrabství bylo zničené válkou s Francií a bylo potřeba obnovit
hospodářskou strukturu stejně jako markrabské rezidence. S obnovou země se však začalo již
za Ludvíka Viléma, který se aktivně zapojil do tvorby plánů na výstabu nového rezidenčního
města (příloha č. 71).
To vznikalo podle plánu Domenica Egidia Rossiho na místě zničené vsi Rastatten.
Projekt začal roku 1697 jako stavba loveckého zámečku, ale o dva roky později předložil
architekt návrh města, který začal být realizován na jaře 1700. V koncepci jsou obsaženy
vlivy francouzského klasicismu i soupeření Ludvíka Viléma s Ludvíkem XIV.345
Nejdůležitější místo zaujímá zámek, jehož severovýchodní průčelí je obrácené do zahrady
uspořádané podél hlavní osy, která již má klasicistní rysy.346 Nekončí totiž v zahradě, ale
pokračuje rovnou alejí do města Ettlingen, vzdáleného 17 km.347 Druhé průčelí je
doprovázené dvěma dlouhými postranními boduvami pro úřednictvo a zázemí dvora, kterými
343
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se zámek otevírá osově souměrnému městu s rovnými širokými ulicemi. Městská zástavba je
sice ohraničena meandrem řeky Murg, ale osa hlavní ulice překračuje nejen vody Murgu, ale
dokonce i vody Rýna a cílí na 12 km vzdálenou pevnost Fort-Louis. Domy v rezidenčním
městě měly být z kamene či cihel a smělo se stavět jen na předem vyměřených parcelách.348
Nedílnou součástí rezidence byl i piaristický klášter (založen 1715) a kopie einsiedelnské
kaple (1717), jejichž výstavba již byla plně v režii ovdovělé markraběnky.349 Kopie
švýcarského poutního místa stála spolu s lusthauzem Pagodenburg východně od plánované
městské zástavby. Vznikl tak volněji pojatý prostor skýtající odpočinek od politického dění,
které se jinak v urbanistickém záměru silně odráží. Celek působí majestátním dojmem
a markraběcí rezidence zřetelně artikuluje svůj nárok na vládu okolnímu území, která byla
ještě na konci 17. století značně otřesena francouzskou invazí.350 Mocenské ambice jsou
vyjádřeny uspořádáním budov a orientací os, ale právě i přenesením poutního místa
Einsiedeln, které mělo zaručit nové rezidenci boží milost a ochranu.351 Kromě toho zde byl
významný i kult sv. Kříže a sv. Jana Nepomuckého. V severní části zámecké zahrady, mimo
hlavní osu se nacházela velmi skromně pojatá loretánská kaple, samostatně stojící mezi
oranžériemi bez oddělení ambitem či kostelem.352
Markrabě Ludvík Vilém počítal ještě s výstavbou dvou loveckých sídel, které
projektoval architekt Rossi. Realizovat stihli však pouze lovecký zámek Scheibenhardt, jižně
od vsi Bulach (dnes JV předměstí Karlsruhe). Budova spolu s přilehlým hospodářským
stavením stojí uprostřed elipsy tvořené příkopem. Plocha uvnitř elipsy byla dotvořena
zahradou a vysazenými stromy, cesta od jihu byla od 18. století lemována alejí. Zda se tak
stalo již za Sibylly Augusty, není jasné.353 V první polovině 20. let 18. století zde proběhly
stavební úpravy pod vedením markraběnčina architekta Rohrera. Zámek pak byl využíván jak
Sibyllou Augustou, tak jejím starším synem Ludvíkem Jiřím, jemuž se pro jeho zálibu
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přezdívalo „Jägerlouis“.354 Druhý projekt, zámeček Fremersberg na úpatí stejnojmenného
kopce východně od Baden-Badenu, byl započat až po smrti markraběte a propuštění autora
původního návrhu, tedy Rossiho. Práce probíhaly v letech 1716–1720, kdy byly hotové již i
domky pro kavalíry a stáje. Malý zámek je vystavěn na půdorysu osmihrotého kříže a má
připomínat Hubertův řád, který udílel falcký kurfiřt. Střecha domu byla zdobena pozlaceným
jelenem.355 Zatímco západním směrem se odsud nabízel výhled na údolí Rýna a pevnost FortLouis, z ostatních stran bylo místo obklopené zalesněným svahem. V nedaleké vsi Winden
byl zřízen filiální kostel sv. Jana Nepomuského z roku 1730.
Od roku 1707, kdy Sibylla Augusta propustila ze svých služeb architekta Rossiho, jenž
se jí zdál příliš drahý, projektoval stavební práce Johann Michael Ludwig Rohrer (1683–
1732). Narodil se v Tisové na panství Toužim, jeho otec Michael Ludwig Anton Rohrer měl
na starost vodovodní potrubí a stoky v zámecké zahradě v Toužimi, odtud asi i jeho příjmení.
Vyučil se pravděpodobně u Kryštofa Dientzenhofera a po Rossiho odchodu se stal dvorním
stavitelem. Jsou pro něj typické především stavby s centrálním půdorysem, což je možné
vykládat jako důsledek Dientzenhoferova vlivu.356 I tento, u nás nepříliš známý architekt a
stavitel, dokládá věhlas barokní architektury v Čechách a její pozitivní recepci v zahraničí.
Zároveň jeho činnost spadá do let s největší stavební aktivitou v českých zemích.357
V Bádensku se tedy pozoruhodně mísí vliv architektury z Čech s francouzským klasicismem
díky imitaci markraběnce blízkého Ostrova a dobové ikony Versailles.358
Významným Rohrerovým dílem je zámek Favorite (asi 5 km na východ od Rastattu;
přílohy č. 73 a 74) a jeho komponované okolí. Oproti Rastattu působí uzavřenějším dojmem,
neboť zdejší rezidence byla určena soukromým účelům a zábavě. Jde o letní vilu, kde
architektonicky nejdůležitějším aspektem je propojení vlastní stavby s přilehlou zahradou,
která návštěvníkům nabízela jak velkoryse pojaté otevřené plochy, tak uzavřená intimní
zákoutí včetně poustevny. Vybavení zámku, jehož výstavba začala roku 1710, se tématicky
odvíjí od obliby porcelénu a orientální exotiky (zejména Číny a Japonska), v zahradě
nechyběly oranžerie na pomerančovníky pěstované ve fajánsových květináčích imitujících
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tehdy vzácný porcelán a záhony tulipánů.359 Porcelánu a jeho nejrůznějších imitací tu je
použito ve všech místnostech a chodbách. Areál je opět organizován hlavní osou, která
dosahuje délky 2,2 km, avšak uvnitř zahrady je to jen 900 metrů, neboť zbytek tvoří cesta
mezi zahradou a Murgem na severovýchodě. Z tohoto směru začíná areál vodní nádrží, za
kterou je prostorná louka, díky níž je z okolních cest dobrý výhled na zámek. Ten se na tuto
severní stranu otvírá dvouramenným, do půlkruhu zatočeným schodištěm, pod nímž jsou
schované groty. Druhé průčelí je obrácené ke směru, ze kterého přijížděly kočáry. Křídla
budovy stojí předsunuta naproti cestám, jež jsou po vnitřní straně lemovány alejí, po vnější
oranžérií, přičemž mezi komunikacemi byl vodní parter, dnes zatravněná plocha. Tato pasáž
končila domky pro dvořany (tzv. Kavalierhäuser). Osa dále pokračovala jen jednou cestou do
lesnaté části, která stranou osové kompozice ukrývala poustevnu sloužící k meditaci a
odpočinku od okázalých dvorských festivit, kterým byla Favorite určena přednostně. 360 Na
jihozápadní straně byl areál ukončen zdí, jež lemovala celou zahradu, a branou k cestě mezi
vesnicemi Förch a Ebersteinburg.
Poslední roky svého života strávila Sibylla Augusta v již zmíněném městě Ettlingen.
Úpravou zdejšího renesančního zámku byl opět pověřen stavitel Röhrer. Nejvýraznějšími
zásahy byly uzavření nádvoří čtvrtým, východním křídlem a zbudování kaple sv. Jana
Nepomuckého.361 Markraběnka získala ostatky nového světce od císařovny Alžběty Kristýny
a pražského arcibiskupa Františka Ferdinanda z Khünburgu na podzim 1729 a ještě téhož roku
začala výstavba kaple, která je jednou z prvních tohoto zasvěcení mimo české země.362

3.3 Šlikovská panství
Přestože jsou mezi jednotlivými panstvími Šliků vysledovatelné rozdíly v přístupu, pokusím
se je pojmout jednotně. Základní odlišnosti tu představoval různý právní status jednotlivých
majetků (alodium a fideikomis) a částečně i různé přírodní podmínky, byť nijak zásadně.
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K souhrnnému zpracování mě vede i fakt, že tato arondovaná doména dosahovala ke konci
sledovaného období rozlohy téméř 240 čtverečních kilometrů. Podrobnou analýzu
jednotlivých panství provedla Lucie Rychnová, takže s odkazem na její disertaci si dovolím
toto určité zjednodušení.
I když neměly jednotlivé části po celou dobu stejného majitele kvůli dočasnému
rozdělení majetku mezi Františka Josefa a Leopolda Antonína, tak prošly velmi podobným
vývojem.363 Kromě toho k opětovnému sjednocení došlo poměrně záhy, a to po třech letech
roku 1688. Oproti šlikovským majetkům se například obdobně velká enkláva, již vlastnili
Sasko-Lauenburští kolem Ostrova, vyvíjela diferencovaněji jednak kvůli větším rozdílům
v přírodních podmínkách (na jedné straně nižší polohy pánevních oblastí horního Poohří, na
druhé hřbety Krušných hor), jednak kvůli asymetrii mezi dynamicky působícím dvorem
v Ostrově a spíše stagnujícími oblastmi na venkově. Tento typ polarity mezi sídly se na
šlikovských panstvích nevyskytoval.
Další velký celek Kolem Tachlovic, Buštěhradu a Zvoleněvse, jenž se ke srovnání
nabízí, byl dotvořen až za Anny Marie Františky ke konci sledovaného období. Navíc Anna
Marie Františka zde nesídlila a neměla proto potřebu komponovat krajinu takovým způsobem,
jako kolem svých skutečných rezidencí. Kromě toho geomorfologicky není Kladenská tabule
příliš členitým územím, což také mohlo sehrát svou roli. Šlikovské državy jsou tedy
specifické jak z hlediska geomorfologie, tak pro svůj historický vývoj a přístup samotných
hrabat Šliků, zejména pak Františka Josefa a jeho druhé ženy. Rád bych zdůraznil, že
konkrétní geomorfologické uspořádání nechápu jako podmínku pro vznik barokní či jakékoliv
jiné kompozice. Spíše lze uvažovat nad možným impulzem pro stavebníka či vhodném
využití přírodních poměrů pro realizace stavebního záměru. Proto šlikovská krajina dokázala
zaujmout tolik badatelů, zatímco jiné barokní krajinné kompozice nedošly takového
ocenění.364
Správně bylo území zpočátku rozděleno na tři panství, tedy Staré Hrady, Kopidlno
a velišsko-vokšické dvojpanství, která byla od roku 1661, resp. 1671 součástí šlikovského
fideikomisu.365 Od roku 1685 ale bylo velišsko-vokšické panství vyjmuto ze svěřenectví, aby
si ho mezi sebe rozdělili bratři František Josef a Leopold Antonín. Ačkoliv již po třech letech
363
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získal starší František Josef bratrův majetek zpět, zůstalo již toto panství mimo fideikomis.
Důležité je, že majetek se dostal opět do rukou jednoho vlastníka. Ten měl k dispozici několik
rezidencí, přičemž k nejpoužívanějším patřily zámky v Jičíněvsi, Kopidlně a Vokšicích.
Než byl dostavěn zámek v Jičíněvsi, byl od dob Františka Arnošta hlavní rezidencí na
zdejším dominiu zámek v Kopidlně.366 Stál jižně od náměstí a spolu s kostelem sv. Jakuba
Většího vytvářel krátkou urbanistickou úsečku kolmou k protáhlému uspořádání ostatní
zástavby. Kostelu se roku 1705 dostalo barokní úpravy. Severovýchodně od zámku se
nacházel rybník, naopak z jihu přiléhal hospodářský dvůr se zahradou a oborou. Na náměstí
stály dvě samostatné plastiky a jedno mariánské sousoší, avšak žádné z těchto děl nevytvářelo
výraznější vertikálu, jako tomu bylo na panstvích Anny Marie Františky a částečně i Sibylly
Augusty. Kopidlno bylo po prodeji Plané jediným ze dvou měst na šlikovských panstvích a
mělo pouhých 422 obyvatel. Tím druhým, o maličko větším byla Libáň se 440 obyvateli.367
Přestože kardinál Harrach jako blízký přítel Františka Arnošta Šlika Kopidlno v roce 1660
navštívil, nezanechal ve svém deníku prakticky nic o tom, jak rezidence vypadala. 368 Je tedy
možné, že na něj rezidence neučinila takový dojem jako Ostrov či Záběhlice.
Zámek se nacházel i ve Starých Hradech. Jak napovídá název, jednalo se o gotickou
tvrz barokizovanou na přelomu 17. a 18. století. Opět tu vznikl model, kdy se v těsné blízkosti
rezidence nacházel hospodářský dvůr, jehož dispozice jsou dobře zachovány dodnes.
Vrchnost na zámku pobývala jen občas a krátkodobě, takže primárně tu sídlil správce panství,
jinak jeho skutečným centrem bylo spíše město Libáň ležící nedaleko jižním směrem. Město
asi bylo značně poškozeno za třicetileté války, protože ještě v roce 1713 tu bylo evidováno
pouhých 53 domů (pro 439 obyvatel). Největšími stavbami pak byly dřevěná radnice a kostel,
jenž byl barokně přestavěn roku 1753.369
V Jičíněvsi na velišsko-vokšickém panství postavil František Josef ve druhém
desetiletí 18. století zcela nový zámek, který se stal jeho nejdůležitější rezidencí. Tato
mohutně působící třípatrová stavba zakončená sanktusníkem dominuje scenérii z mnoha
okolních míst. Logicky zároveň svým obyvatelům poskytovala výhled do okolí, který byl
umocněn odlesněností raně novověké krajiny. Ostatně právě vokšické panství bylo z hlediska
lesního hospodářství charakteristické spíše porostlinami než vzrostlými lesy, zatímco na
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fideikomisním zboží byla situace o poznání lepší.370 K zámku z jihu přiléhal největší dvůr na
panství, kde se chovalo 50 kusů dobytka a přes 430 ovcí. Dále od zámku se dodnes nachází
rybník zvaný Zámecký, jehož jihovýchodní okolí vyplňovala obora. V Jičíněvsi bylo i zázemí
pro šlikovské úředníky, neboť tu sídlala centrální správa šlikovských panství.371 To bylo
poměrně výhodné, neboť přestože ležela Jičíněves na východním okraji dominií, nacházela se
blízko kopidlanského panství a zároveň na silnici mezi Kopidlnem a Jičínem. Na mapách I.
vojenského mapování je tato komunikace lemována alejí.
Dalším sídlem na tomto panství mezi Velišským hřbetem a Jičínem byly Vokšice. Zde
byl kromě zámku (který byl hojně využíván úřednictvem před zřízením jičíněvské ústřední
kanceláře) od stavitele Filipa Spannbruckera také významný hospodářský dvůr s proslulou
sýpkou od architekta Jeana Baptisty Matheye, jež však byla v 19. století natolik rozšířena, že
do sebe pojala i dříve samostatnou sallu terenu.372 Ze zdejšího zámku bylo vidět na tři důležité
sakrální objekty, které byly klíčovými prvky šlikovské komponované krajiny. Při pohledu
severozápadním směrem se skýtal výhled na kapli sv. Anny u Ostružna. 373 Směrem na západ
pak byly do jedné pohledové osy zasazeny kaple sv. Andělů strážných na okraji lesa
Velišského hřbetu a na hřbetnici stojící Loreta, od níž vedly průseky jak ke kapli sv. Andělů,
tak i na druhou stranu ke šlikovské hájovně pod Holým vrchem u vsi Křelina. Od Lorety se
táhly i pohledové linie severo-jižním směrem, tedy na sever ke zmíněné kapli sv. Anny a na
jih ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Kostelci, který již souseděl s Jičíněvsí (mapa).374
Loretánská kaple jakožto nejvýznamnější figurovala v ohnisku celé kompozice a zaujímala i
jedno z nejvýše položených míst v okolí.
Lze vyslovit domněnku, že zdejší krajinotvorba byla motivovaná přáním zplodit
potomka a dědice rodového majetku. Někteří autoři (P. Hájek, J. Gottlieb) dokonce uvažují
o možném navazování na počiny Albrechta z Vladštejna.375 Veškerá souvislost však spočívá
pouze v geografické blízkosti obou projektů, zatímco ideově i formálně je každý zcela jinde.
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V kontrastu s množstvím kaplí a kostelů stojí stav farní sítě, který byl obecně na
Boleslavsku, Bydžovsku a Hradecku nejhorším v celých Čechách.376 Od roku 1654 fungovaly
na těchto šlikovských panstvích pouze dvě fary, a to v Kopidlně a Libáni. Problémem, který
nedovoloval situaci úspěšně řešit, byl nedostatek farního kléru. Teprve roku 1697 byla zřízena
administratura v Ostružně, pod jejíž působnost spadala severní část velišsko-vokšického
panství. Z libáňské farnosti se pak roku 1739 oddělila administratura v Samšině. Částečně
pomáhali situaci jičínští jezuité, kteří do roku 1688 spravovali libáňskou farnost a vykonávali
misijní činnost.377 Až z roku 1752 je dnešní podoba kostela sv. Václava ve Veliši, který také
nutno chápat jako příspěvěk barokní krajinotvorby vzhledem k jeho výrazné poloze uvnitř
vsi.378
Za pozornost stojí, že i přes špatný stav farní správy byla zdejší krajina protkána
ideologickým vlivem. Ačkoliv se na těchto panstvích nacházeli nekatolíci (a to zejména
v odlehlých oblastech),379 byly to právě katolické kulty a nové vrchnostenské stavby, jež byly
stále přítomné při pohledu do okolí a měly vtiskávat zdejším obyvatelům jejich dvě základní
identity: katolickou a poddanskou, resp. upomínat na ně. Toto uchopení a přetvoření krajiny
mohlo působit velmi nenásilně, avšak důsledně a těžko mu bylo možné uniknout.
Svůj význam pro výslednou podobu panství mělo beze sporu i působení architekta
a stavitele. Na šlikovských panstvích je doložen Jean Baptista Mathey, který projektoval
monumentální a zároveň esteticky hodnotnou sýpku ve Střevači. Podle téhož návrhu později
Filip Spannbrucker vystavěl i sýpku ve Vokšicích. Dále byl Mathey, považovaný na počátku
90. let 17. století za nejlepšího architekta v zemi, autorem návrhu oné ústřední Lorety a
rovněž kaple sv. Anny. Problematické je autorství kaple Nejsvětější Tojice u Ostružna, kde
v úvahu připadá jak Mathey, tak právě Spannbrucker.380 Ten se stal šlikovským stavitelem a
podílel se tak na výstavbě celé řady staveb. První doloženou je kostel sv. Šimona a Judy
v Chyjicích roku 1700, k nejvýznamnějším pak patří farní kostel sv. Jakuba v Kopidlně a
zámek v Jičíněvsi.381 Ve Vokšicích kromě zmíněné sýpky stavěl Spannbrucker i zámeček.
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Z hospodářských záležitostí již byla řeč o lesích, které zaujímaly relativně velkou část
plochy vokšického panství, ale kvalitnějším porostem se vyznačovalo Kopidlansko
a Starohradsko. To může být výsledkem intenzivní těžby na alodním majetku. Rovněž
rybniční hospodaření tu ve sledovaném období nabralo na intenzitě, což se projevilo
zvětšováním rybníků, kterých se tu nacházelo 46. Přes tři desítky vodních nádrží čítalo i
každé z fideikomisních panství. Avšak tento vysoký počet (tato panství dohromady nebyla
větší než velišsko-vokšický komplex) byl vykoupen malou kapacitou. Celkově se zdejší
krajina hodila spíše k rostlinné výrobě.382
Velké šlikovské dominium bylo propojeno kvalitní sítí cest, což je prvek, který saskolauenburským panstvím scházel. Nejdůležitější komunikaci představovala komunikace mezi
Kopidlnem a Jičínem procházející přes Pševes, Bartoušov, Jičíněves, Staré Místo a Čejkovice.
Z této cesty, již podle I. vojenského mapování lemovala alej, vedly dvě výrazné odbočky:
jedna hned za Kopidlnem směřijící do Bílska, druhá v Čekovicích, jež došla do Vokšic. Druhá
významná komunikace vedla z Kopidlna na severovýchod, kolem dnes již neexistujícího
Ledkovského rybníka se stočila k severu a pokračovala přes obec Bílsko a městečko Libáň do
Starých Hradů.383
Zvláštní péči Šliků, zejména tedy Františka Josefa, ke svým panstvím dokládá
i dochovaný soubor vedut dvorů a zámků.384 Oproti vyobrazením z panství Sibylly Augusty
zde mnohem více místa na rytině zabírají samotné stavby dvorů a zámků, zatímco okolní
krajina je povětšinou marginalizována. Jistou výjimku představuje vyobrazení Jičíněvsi, na
kterém je vidět v pozadí obec s kostelem, pravděpodobně Kostelec. Pokud měli Šlikové
skutečně zvláště silný vztah ke zdejší krajině, je možné jeho původ spatřovat ve finančních
problémech Františka Arnošta, jež vyústily v odprodej značné části majetku. Fideikomis
Kopidlno a Staré Hrady spolu s alodním panstvím Veliš–Vokšice pak představovaly určitou
garanci postavení Šliků v nejvyšších patrech stavovské obce. Nutno dodat, že tuto pomyslnou
jistinu tvořil výhradně majetek vzešlý z valdštejnských konfiskací, jenž se nijak nevztahoval
k minulosti rodu. Ta byla spjata především se západními Čechami, dolováním kovů a
reformací.
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4 Závěr
Rody, které jsem vybral pro komparaci, vlastnily po třicetileté válce srovnatelně velký
majetek. U Julia Jindřicha Sasko-Lauenburského to bylo 815, u Františka Arnošta 772
osedlých, přičemž téměř všechen majetek získali Julius Jindřich a Jindřich Šlik (otec
Františka Arnošta) během třicetileté války. Zatímco většina šlikovského majetku prošla
konfiskacemi a Jindřich jej výhodně skupoval jako privilegovaný prezident dvorské válečné
rady, tak velkou část majetku Julia Jindřicha tvořila panství, jež získal výhodným sňatkem
s bohatou katolickou vdovou. Majetky obou rodů se na počátku sledovaného období
nacházely spíše roztroušeně přibližně v severní polovině Čech. O arondaci se snažili saskolauenburští vévodové kolem Ostrova, Toužimi a Buštěhradu, stejně jako Šlikové jižně od
Jičína. Největší rozdíl ve vývoji majetkové držby těchto dvou rodů představuje ztráta
šlikovských území v západních Čechách a jejich zisk sasko-lauenburskými vévody. Dále se
Sasko-Lauenburským povedlo zakoupit statky ve středních a severních Čechách. Oproti tomu
byly zisky Šliků minimální, takže ke konci sledovaného období vlastní každá z lauenburských
princezen násobně více majetku než František Josef Šlik.385
Společná oběma rodům je i protestantská minulost a nově budovaná katolická identita,
ba dokonce snaha o novou tradici. Julius Jindřich přišel do nové země a stal se zakladatelem
katolické větve rodu, jež nakonec zůstala jedinou. Taktéž Jindřich Šlik konvertoval ke
katolictví a jeho syn, nucený prodat část svého majetku, se rozhodl odejít z regionu, v němž
jeho rod působil po několik století. František Josef pak přistupoval k relativně novému území
se zvláštní péčí a vtiskl mu jedinečnou podobu charakteristickou množstvím rezidencí,
sakrálních a hospodářských staveb, mezi nimiž fungovaly pohledové vazby, stejně jako na
nich byl patrný podíl stavitelů Matheye a Spannbruckera, čímž vyvolávaly jednotný dojem.
Zcela výjimečná je tedy „prokomponovanost“ tohoto území, jež překračuje hranice
jednotlivých panství a hlásí se k jednomu majiteli. Zásadní je i doba vzniku většiny
šlikovských staveb, které pocházejí až z doby Františka Josefa, případně jsou starší, ale byly
v době jeho vlády upravovány.
Kompozice sasko-lauenburských vévodů začaly vznikat již v době třicetileté války,
což se nutně odrazilo v jejich charakteru. Ilustrativní je v tomto situace v Ostrově, kde vznikla
honosná zahrada, leč rozčleněná na menší úseky a od svého okolí oddělena bastiony, které
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upomínaly na vojenské zásluhy stavebníka a snad i vyjadřovaly jeho vztah k ostrovským
měšťanům. Jejich reálná obranná funkce je diskutabilní. Zahrada tak byla přístupná pouze ze
zámku. Stejně tak v Toužimi byla zahrada obehnána zdí, navíc od městské zástavby byla
oddělena hospodářskými budovami u zámku. Určitou změnu, jež narušila uzavřenost
ostrovského areálu, bylo vybudování pohřební kaple sv. Anny za zdmi zahrady. K této kapli
se postupně připojily další sakrální stavby včetně piaristické koleje, které přinesly vykročení
do volnějšího prostoru za prostor sevřený opevněním.
V tomto duchu staveb oproštěných od obehnání zdí, avšak vázaných kompoziční,
případně i pohledovou osou, pokračoval Julius František v Zákupech a částečně i v Ostrově.
Ostrovská zahrada tak získala hlavní kompoziční osu a nový Leuthnerův letohrádek.
V Zákupech dokonce na hlavní osu mezi zámkem a kostelem navazovaly dvě osy vedlejší, jež
však byly dokončeny za Anny Marie Františky, jejíž činnost zasluhuje zvláštní pozornost.
Nicméně v prvotřídní barokní rezidenci proměnil Zákupy práve Julius František
Je zřejmé, že Anna Marie Františka dbala nejen o vlastní šlechtická sídla, nýbrž také
o další stavby jako kostely, fary, hospodářské dvory, zahrady a mosty, což z městeček se
správou panství činilo důstojné rezidence. Důležitá prostranství byla často osazena sloupem,
nejčastěji mariánským. Vznikla tak rezidenční síť, která sice byla využívána značně
nerovnoměrně, zato se ale každému sídlu dostalo náležité pozornosti po stavební stránce.
Měřítko kompozic bylo většinou dáno místními podmínkami, a proto byla volena řešení
obvykle respektující dosavadní vývoj (včetně ohledu na dějiny vlastního rodu). Pouze
v případě Ploskovic (méně též v Zákupech) se uplatnil velkolepý barokní krajinářský projekt,
který se neohlížel na starší tradici. Nakolik podobu areálů určovala sama vévodkyně, či
nakolik šlo o invenci architekta a stavitele, jímž byl obvykle Václav Špačka, nelze zcela
rozhodnout. Jisté je uplatnění vybraných kultů, zejména mariánského, Svaté rodiny a sv. Jana
Nepomuckého.386 Je proto zcela na místě hovořit o barokní krajinotvorbě, která se ideově (ne
však rozsahem a prokomponovaností) podobá té ze šlikovských držav na Jičínsku, váže se
k potridentskému katolicismu a v Čechách se s ní lze setkat s různou mírou organizovanosti,
promyšlenosti a v různém měřítku.387 Oproti tomu významné a výjimečné krajinářské
projetky Albrechta z Valdštejna a Františka Antonína Šporka jsou odlišné svou
monumentalitou, pompézností a menším respektem ke krajině či starší zástavbě.388
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Rovněž vévodkyně šířila méně běžné kulty římských světců, jejichž ostatky nakupovala.
Lucie RYCHNOVÁ, Šlikovská barokní krajina, Zprávy památkové péče 77, č. 1–2, 2017, s. 18–25.
388
Ke kompozici v Kuksu Mojmír HORYNA, Barokní architektura a kompozice krajiny, in: Sborník konference
Kompozice zahrad v dějinách umění, Tábor 1987, s. 29–37.
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Kromě trojice panství Zákupy, Police a Ploskovice, která vévodkyně využívala
nejvíce, vlastnila ještě řadu dalších, kde se také lze setkat se zajímavou urbanistickokrajinářskou koncepcí, avšak jde spíše o menší zásahy než o tak propracovaná řešení, jaká
vznikla na v těchto třech lokalitách. Především areály v Kácově, Buštěhradu a Hostivici, na
jejichž úpravě se opět podílel Václav Špaček, jsou dokladem péče vévodkyně o její
(potenciální) rezidence.389
Hospodářským dvorům se věnovala jednak z nutnosti ekonomického zajištění sebe,
svého dvora a svých panství, jednak kvůli reprezentaci svého postavení v nejvyšších patrech
české aristokracie, a to nezávisle na svém manželovi Gianu Gastonovi. Dvory se nacházejí
obvykle západně od zámku, mimo hlavní kompoziční osu (Zákupy, Ploskovice, Hostivice,
Kácov), nicméně mohou korespondovat se zahradní kompozicí, jak je to zřetelné v Zákupech,
Hostivici a Buštěhradu. Ve vztahu k manželovi je pozoruhodné, avšak logické i používání
titulu a erbu. Zatímco v titulatuře vystupovala Anna Marie Františka od roku 1697 vždy jako
toskánská velkovévodkyně, erb užívala výhradně sasko-lauenburský, takže všechny její
stavby a sousoší jsou upomínkou na vymírající dolnosaský rod.390
Méně zásahů prováděla na svých českých panstvích Sibylla Augusta, která po smrti
manžela žila převážně v Bádensku, kam se soustředila i většina jejích stavebních aktivit.
Avšak nelze přehlédnout úpravy kostelů a některých zámků, zejména v Ostrově a
Přemilovicích, jež proběhly alespoň zčásti ještě za života jejího manžela. Do doby její
samostatné vlády spadá výstavba einsiedelnských kaplí a brány do rastattské zahrady, což
jsou příklady staveb, jež spojují tyto dvě významné rezidence. Dále pokračovala výstavba
nového města Rastatt. Ojedinělým a nákladným projektem bylo budování zámku Favorite a
velké přilehlé zahrady, jež patří unikátním počinům vycházející z tradic barokní architektury
v Čechách, zároveň však reagující na francouzský klasicismus.
Pokusil jsem se za pomoci různých typů pramenů představit přístup ke krajině na
příkladu tří generací sasko-lauenburského rodu, jež působily v Čechách v době od třicetileté
války do přelomu 30. a 40. let 18. století, a srovnat tuto činnost s již probádaným působením
Šliků na panstvích Kopidlno, Staré Hrady a Veliš-Vokšice v podstatě ve stejném období.
Vybraný časový úsek se mimo jiné vyznačuje obnovou válečných škod, stavěním v barokním
slohu a také rekatolizační snahou, která měla vliv i na stavební činnost obou rodů. Šlechta
389

Je zřejmé, že velkovévodkyně na těchto panstvích netrávila tolik času jako v severních Čechách, avšak její
itinerář by měl být předmětem dalšího bádání. Např. na panství Buštěhrad byl důležitý chov koní (jak v
samotném Buštěhradu, tak ve Slatině), kteří se posílali vévodkyni do Zákup. NA Praha, ATS – společné, kart.
404.
390
Jedinou stavbou s medicejským erbem je kaple sv. Josefa u Zákup zbudovaná nákladem toskánských
dvořanů.
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jako dominantní sociální vrstva používala k reprezentaci a reprodukci svého postavení
prostředky, jimiž se prezentovala v rovině mocenské, hospodářsko-správní (dobrý hospodář a
správce), stejně jako v oblasti náboženské (podpora katolictví). Nejen architekturou, jako
rezidencemi, hospodářskými dvory, sýpkami a kostely, ale také zakládáním a udržováním
rybníků, sadů, vinic, lesů nebo ovčínů a především pohledovou provázaností těchto prvků
přispívala šlechta zásadním způsobem k podobě krajiny, jež tvořila kulisy prostoru, ve kterém
se po většinu času pohybovali její poddaní. Výsledek šlechtické barokní krajinotvorby pak
mohl působit jako nenásilná forma totality.
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Komentář k mapám
Součástí diplomové práce je řada vyobrazení, fotografií a map. Historické mapy, tj. mapy
zachycující minulý stav věcí, jsem vytvářel v prostředí programu ArcGIS na veřejně
dostupných podkladech připojených službou WMS z portálů Českéhu úřadu zeměměřičského
a katastrálního (ČÚZK). Těmito podkladovými vrstvami byly ortofotomapa České republiky
a mapa katastrálních území, s níž jsem obvykle pracoval v měřítku 1:10 000 a větším
v kartografickém zobrazení S-JTSK Křovák. Mapy panství vznikaly ve dvou krocích.
Nejprve jsem zjistil lokality náležející k danému panství, přičemž jsem se snažil
postihnout co nejmladší stav v rámci sledovaného období. Mapy tedy postihují stav ke konci
30. let 18. století, kdy existovala vyšší míra arondace majetku. Pokusy o zachycení staršího
stavu by byly komplikované jednak rozdrobenou držbou, jednak by se špatně hledalo vhodné
období, ke kterému mapu vztáhnout. Berní rula, jako jediný srovnávací pramen, představuje
příliš rané stadium, jakkoliv vhodné pro diachronní komparaci. Pro časovou náročnost jsem
od tohoto srovnání upustil.
Druhým krokem bylo zakreslení lokalit do mapy. Tam, kde se název současného
katastrálního území shodoval s názven lokality zjištěné v prameni, bylo do mapy zahrnuto
celé dnešní katastrální území. Pokud se v pramenech vyskytla lokalita nacházející se na
katastru obce, která nebyla součástí daného panství, pokusil jsem se odhadnout její hranice
podle krajinných struktur (polí, lesů, cest, vodních toků). Takové případy však byly
výjimečné. Řádově častěji jsem se potkával s případy, kdy lokality bez vlastního katastrálního
území náležely ke katastru obce, jež k danému panství patřila.
Mapa proto nutně obsahuje dva druhy chyb: jednak možné zahrnutí drobných lokalit
bez vlastního katasru, jež k panství historicky nenáležely, jednak nepřesné zakreslení domnělé
historické hranice. K němu docházelo jak při používání současných hranic katastrů (jež jsou
ale považovány za překvapivě stabilní), tak zejména tam, kde byly hranice jen odhadovány.
Nepředpokládám však, že by se tyto chyby zásadně promítly do velikosti celkové rozlohy,
neboť jejich velikost by měla nabývat jak kladných, tak záporných hodnot, tedy součet chyb
by se měl blížit nule.
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Seznam zdrojů
Archivní prameny
Archiv Národního památkového ústavu
Fotokopie kreseb Friedricha Bernarda Wernera.

Generallandesarchiv Karlsruhe
Abteilung 220 (plány).
Haus- und Hofsachen.
Hausfideikommiss.
Markgräfliches/Großherzogliches Familienarchiv.

Kreisarchiv Ratzeburg
Abteilung 3 – Amt Lauenburg.
Abteilung 10 – Lauenburgische Ritter- und Landschaft.

Niedersächsisches Landesarchiv-Standort Oldenburg
Abteilung K-ZW.

Landesarchiv Schleswig
Abteilung 210 – Sachsen-Lauenburg.

NA Praha
Fideikomisní spisy.
Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha – Knihy.
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Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha - Administrace toskánských
statků, Spisové pododdělení Buštěhrad.
Tamtéž, Spisové pododdělení Horní Police.
Tamtéž, Spisové pododdělení Kácov.
Tamtéž, Spisové pododdělení Ploskovice.
Tamtéž, Spisové pododdělení společné.
Tamtéž, Spisové pododdělení Tachlovice.
Tamtéž, Spisové pododdělení Zákupy.

Roudnická lobkowiczká knihovna v Nelahozevsi
Deník Viléma ml. z Lobkovic z roku 1636.

SOA Litoměřice
VS Horní Police.
VS Ploskovice.
VS Zákupy.

SOA Plzeň
Bádenská tajná dvorská kancelář v Rastattu.
Velkostatek Brložec.
Velkostatek Děpoltovice.
Velkostatek Hauenštejn.
Velkostatek Měděnec.
Velkostatek Ostrov.
Velkostatek Podbořany.
Velkostatek Toužim.
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Velkostatek Údrč.
Vrchní úřad Ostrov

SOA Zámrsk
Rodinný archiv Šliků.
Ústřední správa šlikovských velkostatků Jičíněves.
Velkostatek Jičíněves.
Velkostatek Kopidlno.
Velkostatek Vokšice.

Staré tisky
Anonym, Wasserkünste von Schlackenwerth, [neznámé místo i rok vydání].
Bohuslaus BALBINUS, Miscellanea historica regni Bohemiae, Dec. I, Lib. I, Praga 1679.
Ferdinand Ludwig von BRESSLER UND ASCHENBURG, Die Heutigen Christlichen
Souverainen von Europa [kráceno], Breslau 1669.
Johannes SINAPIUS, Des schlesischen Adels Anderer Theil Oder Fortsetzung Schlesischer
Curiositäten, Leipzig – Breslau 1728.
Michael Raphael SCHMUTZEN, Tractatus novus de nymphis Carolobadensibus, Neuburg an
der Donau 1662.
Gottlieb SCHUMANN, Europäisches Genealogisches Handbuch, Leipzig 1754.

Vydané prameny
Günther ENGELBERT – Hubert SALM (Hg.), Das Kriegsarchiv des Kaiserlichen
Feldmarschalls Melchior von Hatzfeldt (1593-1658), Düsseldorf 1993.
Katrin KELLER – Alessandro CATALANO (Hg.), Die Diarien und Tagzettel des Kardinals
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Ernst Adalbert von Harrach (1598-1667), Band 1–7, Wien 2010.
Marie KOLDINSKÁ – Petr MAŤA (edd.), Deník rudolfinského dvořana: Adam mladší z
Valdštejna 1602–1633, Praha 1997.

On-line odkazy
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