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ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá stavem krajiny Litoměřicka se 

zaměřením na kulturní a přírodní památky Dolního Poohří. 

První část je věnována stručnému popisu historického vývoje 

a stavu kulturní krajiny Litoměřicka s důrazem na urbanizaci 

i významná místa, která tento proces formovala, spolu s pokusem 

o nástin důvodů jejich výběru v dobách minulých. 

Jelikož jde o poměrně rozlehlý, mimořádně členitý a velmi 

různorodý region, v druhé části se podrobněji zaměřuji na oblast 

Dolního Poohří, a z této oblasti především na areál významné 

kulturní památky Doksany. Cílem této teoretické práce je nejen 

konstatování současného stavu krajiny, ale také nástin možností 

náprav, které ze zjištěných závěrů vyplývají, s doporučeními ve 

vztahu k územnímu plánování regionu. S využitím dostupné 

literatury a dalších podkladů, ale také procházením a pohybováním 

se krajinou na kole, se zamýšlím nad možnostmi, jak překlenout 

neblahé dědictví druhé poloviny dvacátého století, které kroky 

neodkládat, ale naopak akcelerovat a přispět tak k hlubší revitalizaci 

této části Litoměřicka. 

Mojí motivací k tomuto tématu je především skutečnost, že v tomto 

regionu posledních devět let se svojí rodinou žijeme a jak se říká 

- přirostl nám k srdci. Pro mě osobně je to navíc návrat do místa 

narození, dětství a mládí mé babičky a dalších předků z jedné větve 

našich rodin. 

Domnívám se, že pro toto téma a obecně pro širokou problematiku 

revitalizace venkovské krajiny je kulturologie - která usiluje o spojení 
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roztříštěnosti jednotlivých speciálních věd zabývajících se kulturou 

a odhalení vnitřních vztahů a souvislostí, které mezi jednotlivými 

vrstvami či obory kultury existují - velmi vhodným a potřebným 

prostředkem k dosažení cíle, totiž kulturní a obyvatelné krajiny, 

prostoru pro život se silným akcentem k domovině, zahrnujícímu 

respekt a úctu k přírodním a kulturním hodnotám, které se dochovaly 

do dnešních dnů a vědomí souvislostí a dobrých důvodu - proč 

zásadní chyby a přehmaty neopakovat, ale usilovně je napravovat. 
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»Důležitým zřetelem při stanovování přírodní a obytné bonity bude 

neobnovitelnost, nenahraditelnost a nepostradatelnost krajinných hodnot 

přírodních a obytných; jakékoliv lidské činnosti stavební, těžební, výrobní 

a dopravní dlužno omeziti, potlačiti nebo vyloučiti, jestliže by jimi byly 

ohroženy, porušeny nebo ničeny navždy nebo nadlouho neobnovitelné 

hodnoty krajinné, zejména prvky geologické, vodní, rostlinné a živočišné, 

významné pro přírodní a obytnou jakost místa nebo oblasti. Z tohoto 

stanoviště bude ochrana neobnovitelných a nenahraditelných hodnot 

nenaléhavějším úkolem, jenž nesmí býti zanedbán, aniž by povstaly 

trvalé, navždy neodčinitelné škody. . .. Je nutno si jasně a s plnou 

odpovědností uvědomit, že trvalé krajinné hodnoty zemí nenáležejí jen 

soudobým pokolením, národu právě žijícímu, nýbrž také nesčetným 

pokolením příštím, národu budoucímu a lidstvu, jež přijde po nás. Je 

nutno především a za každou cenu zabrániti krátkozrakému, zaslepenému 

pustošení, neodpovědnému a bezohlednému plenění toho všeho, co nikdo 

z lidí žádnou, ani nejvyspělejší vědou a technikou nikdy již nebude moci 

znovu stvořiti. Těmto zákonům dobre1lO, svědomitého a odpovědne11O 

hospodaření krajinnými hodnotami našich zemí se musí chtě nechtě bez 

odporu pokorně podrobiti všichni, kdo rozhodují a budou rozhodovati 

o jakýchkoli činnostech a d{lech v našich krajích. Vládnouti znamená státi 

se poddaným české krajiny, nikoli její vrchností.« 

LADISLAV ŽÁK, OBYTNÁ KRAJINA [1] 
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KRAJINA 

»Znáte onu kotlinu podstředohorskou, jíž proteKá Ohře a které vévodí 

krásný Hazmburk o dvou mohutných věžích? 

V žírné půdě zraje tu úroda, v hájích voní sněženky již v ranném jaru, 

jedvaže opadly vody rozvodněné řeky, a když pak odkvetou fialky, petrklíče 

i konvalinky a na šírých lánech rozvlní se obilí, tenkrát spatří poutník, 

který půjde do našeho kraje směrem od Evaně, Brn{kova nebo Horek, obraz 

spanilý, mánesovske1w koloritu. Však Mánes sám, putuje kdysi od Peruce 

do libochovického zámku, zastavil se před tímto selankovitým pohledem, 

vroubeným celým věncem modrých hor na obzoru a jeho tužka načrtla 

tento lfbezný pohled. 

A v tomto krásném kraji Čech jako král zakleté říše zvedá se k nebi 

Hazmburk a pohádka obchází jeho ztepilé boky, z{raj{c do kraje.« 

Těmito slovy začíná Jaroslav Křenek vyprávět "pohádku o lásce 

romantické doby rytířské" nazvanou Hazmburská saň. [2] 

Litoměřicko je vskutku překrásný, i když poněkud zapomenutý kraj. 

Od severozápadu je chráněn hradbou masivu Českého středohoří 

a od jihu lemován Ohří, která se vlévá do Labe, v samém středu kraje 

u Litoměřic. Labe je jako tepna, která probíhá celým krajem a proráží 

si svou cestu k severu Středohořím v místě zvaném Porta Bohemica. 

A od západu je kraj chráněn skalními městy Kokořínska. 

Obraz této krajiny se nám většinou zjeví náhle, a to především 

přicházíme-li z rovin Polabí. Je to pravý opak té nekonečné roviny 

středního Polabí bez jediného záchytného bodu na horizontu. Tato 

krajina je dramatická v zapadajícím slunci a snivá zároveň, neklidná 

v poledním slunci a zcela ustrnulá v ranních mlhách. Na jaře je 
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bíle oděná květy ovocných sadů a na podzim v zlaté barvě štědré 

sklizně. Toho pohledu se člověk nikdy dost nenasytí a stále se musí 

vracet do kraje, který se stal předlohou malířů, inspirací básníků, 

a který stále skrývá mnohá tajemství. 

Vzpomínám si na svůj první pocit při návratu do tohoto kraje 

po řadě let od první návštěvy. Pás jednotlivých sopečných vrchů 

nejrůznějších tvarů a výšek, za nimiž zapadající slunce rozehřálo 

různobarevné odstíny nebe. I každá hora měla jiný odstín a modré 

šero v rovině pod nimi při zamhouření očí připomínalo moře. Tato 

malebná a fotogenická krajina mi rázem připomněla severozápadní 

Skotsko: moře, pobřeží a oblé samostatně stojící hory čnící zdánlivě 

nevysoko, avšak postupujeme-li od hladiny moře, je převýšení 

poměrně značné - místy i přes devět set metrů. Na Litoměřicku je 

výškový rozdíl mezi nejvyšší Milešovkou - největrnější horou Čech 

- a hladinou Labe i přes sedm set metrů. 

České středohoří je složeno z osamělých sopečných kopců, 

kuželů a bábovek, jimž na jihu dávají prostor k vyniknutí spojené 

roviny podél řek Labe a Ohře. Krása této krajiny je v její hravosti 

a originalitě. Téměř každý kopec má kolem sebe dost prostoru, aby 

mohl ukázat své úbočí nebo oblý vrchol, lesní porost nebo ovocný 

sad na jeho úpatí. Nad nimi pak stepní stráně a černé skály pod 

temenem a na vrcholu nejeden hrad. 
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České středohoří je také zemí staroslovanských mýtů a legend, 

je snad tou bájnou zemí Litoměřiců, Lemuzů a Lučanů, i rodištěm 

Přemysla Oráče. 

Když pak Přemyslovci sjednotili Čechy, právě v této krajině si 

stavěli stará hradiště. Po celý středověk vyrůstaly na mnoha kopcích 

rytířské hrady a královské pevnosti. Jejich zříceniny připomínají 

pověsti a mýty, které vyprávějí dlouhý příběh hor, úrodných 

rovin a strání, starých cest po březích řek a lidí pobývajících v této 

podivuhodné krajině od dávných věků. 

České středohoří učarovalo mnoha lidem, kteří tento kraj navštívili. 

Hluboká údolí mezi vysokými horami, strmé skály a vodopády 

spolu se zříceninami starých hradů a tvrzí jsou prostoupeny 

romantikou. 

Právě romantismus pro nás objevil krásy Českého středohoří. 

V první polovině devatenáctého století to byli němečtí spisovatelé 

a básníci Friedrich Schiller, Johann Wolfgang Goethe a Theodor 

Korner, dánský spisovatel Hans Christian Andersen, český 

spisovatel a filosof Vincenc Zahradník a básník Karel Hynek Mácha. 

Romantická krajina inspirovala řadu malířů a grafiků z Čech 

i z nedalekého Saska - Caspara Davida Friedricha, Carla Roberta 
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Crolla, Ludwiga Richtera, Antonína Puchernu, Antonína Mánesa, 

jeho syna Josefa Mánesa a mnohé další. Ve druhé polovině minulého 

století zde žil a tvořil krajinář Ernst Gustav Doerell, který zachytil ve 

svých dílech počátky hospodářského rozmachu v kontrastu s ještě 

neporušenou krajinou severozápadních Čech. [3] 

Jako významné výchozí zdroje a studijní materiály zmizelé krajiny 

mohou - kromě například starých map či dobových pohlednic 

- dobře posloužit zvláště veduty, které nám umožňují vytvořit 

si poměrně přesnou představu o tom, jak určitá místa spolu se 

vzdálenějšími horizonty v dřívějších dobách vyhlížela. 

"Vedutou rozumíme portrét konkrétní, architektonicky ztvárněné 

krajiny, často oživené přítomností lidí a vegetace, vyjádřený malířskými 

nebo grafickými prostředky. Z výtvarne1w hlediska se ve vývoji grafické 

veduty vyhranily dva proudy - krajinářský a kartografický. Mnohdy se 

překrývaly nebo spolu těsně souvisely./I [4] 

V této souvislosti je vhodné připomenout, že v Litoměřicích 

byla od roku 1831 v provozu významná kamenotiskárna (druhá 

mimopražská v rámci Čech) Karla Viléma Medaua, který například 

vydal proslulou sedmidílnou encyklopedii České hrady, tvrze 

a zámky Františka Alexandra Hebera, [5] ale i velké množství dalších 

litografických tisků nejrůznějšího zaměření, především však právě 

vedut. 
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ÚZEMÍ 

»Nádherný kus země je naše vlast - Čechy. Ale nejkrásnější da tohoto 

klenotu je beze sporu litoměřický kraj, který ne neprávem od starodávna 

rájem a zahradou Čech je nazýván. Tu zraje jižní kaštan, vlašský ořech 

rozprostírá zde košatou svoji korunu, slunce vlévá svůj žár do krve révy 

a vesele vlají korouhve lodí na střz'brných vlnách labských.« 

J. POHLT, POVÍDKY A POVĚSTI Z PRAVĚKU ČECH [6] 

Nacházíme se na území, kam Bohuslav Balbín v 17. století umístil 

nejstarší Český ráj: "Právem se litoměřická krajina nazývá rájem Čech, 

vše je zde neobyčejně úrodné, ať máš na mysli plodiny jakéhokoliv druhu, 

utěšené zahrady, kopce porostlé osením a horské stráně ozdobené vinicemi." 

Litoměřicko bylo pro Balbína symbolickým rohem hojnosti celých 

Čech, s centrem v okolí doksanského kláštera. 

Teprve ke konci 19. století byl, v souvislosti s rozvojem českého 

turismu ve skalních městech, Český ráj přenesen na Turnovsko. Pro 

Litoměřicko se pak znovu začalo více používat označení Zahrada 

Čech. [7] 

Pokud chceme nějaké území prozkoumat a třeba jen částečně 

obsáhnout, nelze než stanovit středobod nebo cíl (v případě cesty) 

a vytyčit hranice. Na druhou stranu by hranice měly zůstat jen 

pomůckou při naší práci. 

V případě regionu, jehož správní území se v průběhu staletí 

výrazně měnilo, není stanovení přesných hranic jednoduchým 

úkolem. A nepomůže nám ani nové členění země do takzvaných 

vyšších územněsprávních celků (VÚSC), které vznikly na půdorysu 
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zároveň rušených okresů z dob socialismu, a jejich území tudíž 

nerespektují například ani historickou hranici Čech a Moravy. 

První zmínka o konkrétním území spadajícím pod Litoměřice 

pochází ze 13. století v souvislosti s ustavením tzv. Litoměřické 

právní oblasti, která existovala až do roku 1610 a zahrnovala celou 

severní polovinu Čech. V Čechách tehdy vznikly dvě hlavní oblasti 

městských práv. Centrem jedné bylo Staré Město pražské (na 

základě jihoněmeckého tzv. norimberského práva), centrem druhé 

Litoměřice (na základě severoněmeckého tzv. magdeburského 

práva). [8] V letech 1654-1850 existoval velký kraj Litoměřický 

v hranicích od Mostu, Loun a zahrnující i Mělník, Českou Lípu, 

Rumburský výběžek až k severozápadním hranicím země. V roce 

1655 bylo zřízeno biskupství Litoměřické a oblast působnosti nově 

vzniklé diecéze se v podstatě kryla s rozsahem správního kraje. 

V letech 1855-1868 zůstaly Litoměřice královským krajským 

městem, byť byl kraj poněkud zmenšen (bez Mělníka, Bíliny a např. 

Litvínova). V roce 1850, ještě před zrušením krajů, vznikl okres 

Litoměřický, jehož hranice se několikrát měnily, ale v podstatě 

zahrnoval severní polovinu území pozdějšího okresu z let 1949-

1960. Po dalších úpravách pak existoval až do definitivního zrušení 

okresů na přelomu milénia. 

Na rozdíl od veřejné správy zůstala do dnešních dnů oblast 

působnosti Litoměřické diecéze téměř nezměněna. Jako výchozí 

variantu pro možnost vymezení území Litoměřicka v této práci jsem 

zvolil území Litoměřického vikariátu, které se po staletí nezměnilo 

(vyjma období protektorátu) a vzhledem ke stěžejní oblasti této 

práce - areálu bývalého kláštera v Doksanech - mi toto vymezení 

přišlo nejvhodnější, neboť i církev měla v tomto kraji výsadní 

a přední postavení. 
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OSÍDLENÍ 

Z archeologického hlediska patří České středohoří a přilehlé okolí 

nížin na soutoku Labe a Ohře k nejzajímavějším oblastem České 

republiky. Při rozsáhlejších stavbách se zde často nachází nové 

archeologické lokality (například letos bylo při budování dálničního 

přivaděče mezi Lovosicemi a Litoměřicemi u obce Prosmyky, 

která leží na levém břehu řeky Labe, odhaleno velké množství 

hrobů a stříbrných šperků; vskutku neočekávaným byl pak nález 

zkamenělého medvěda). 

Již ve středním paleolitu, v období asi před 100 000 lety, žil člověk 

na Písečném vrchu u Bečova (při jihozápadní hranici Chráněné 

krajinné oblasti České středohoří). Z mladší fáze téže epochy (40 

000-10000 let př. n. 1.) pocházejí doklady magického umění. Stanice 

pravěkých lovců byly zjištěny v Trmicích a Malých Žernosekách. 

Prvotní společnost lovců a sběračů byla v 6. - 4. tisíciletí př. n. 1., 

v mladší době kamenné, vystřídána zemědělci. Začínají vznikat 

první stálejší osady, které se zatím z pochopitelných důvodů 

vyhýbají vyšším polohám Českého středohoří. 

Přerod nastává s rozvojem používání kovů. V době bronzové se 

výrazněji v Českém středohoří projevila únětická kultura (2000-

1500 let př. n. 1.). Nálezy z té doby pocházejí např. od Libčevsi, 

Třebívlic, Lovosic a Libochovan. Pak se sem od severovýchodu 

dostal lid lužické kultury a poměrně hustě byly osazeny nižší polohy 

střední a východní části Českého středohoří (významná naleziště 

Libochovany i trochu vzdálenější Střekov). Západně od Labe bylo 

osídlení v 13. - 8. století př. n. 1. zastoupeno knovízskou kulturou 

(Lounsko, Bílinsko), jejíž stopy jsou ojediněle nacházeny i východně 

od Labe (Rýdeč). V neklidné době byla budována nejstarší opevnění 
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- rozlehlá hradiště (Hrádek u Libochovan, Štěpánovská hora, 

Hradišťany). [9] 

Okolo roku 400 př. n. 1. (doba laténská) přišly do této oblasti bojovné 

keltské kmeny. Toto pevně organizované etnikum zanechalo po sobě 

stopy zejména u Radovesic, Libčevsi, Lovosic a Malých Ženosek. 

U Dřemčic byly nalezeny keltské mince, takže se uvažuje o jejich 

místní výrobě. Stopy této kultury se dodnes uchovaly například 

v řadě místních jmen, která nemají obvyklý slovanský nebo 

germánský původ. Jako malý příklad mohou posloužit Doksany. 

Jejich jméno, které podobně jako Doksy v krajině pod starobylým 

Bezdězem, nelze podle Antonína Profouse vysvětlit ani z jazyků 

slovanských, ani z germánských. Domnívá se, že slovo "dokz" bylo 

předslovanským názvem pomalu tekoucí vody nebo močálu. [11] 

I název řeky Ohře pochází z keltského pojmenování Agara, které 

znamenalo lososí řeku. Kolem začátku letopočtu ustoupila laténská 

kultura tlaku germánských kmenů, později se objevují silné římské 

vlivy (Trmice, Staňkovice, údolí Bíliny). Období starověku končí 

obrovskými etnickými přesuny (stěhování národů ve 4. - 6. století 

n.I.) s častými průchody germánských kmenů. 

Slované, pronikající k nám od 6. století, osídlili nejprve staré sídelní 

polohy(Polabí,Poohří,Bílinsko)snejlepšímipůdnímiaklimatickými 

podmínkami. Osídlení postupovalo i do vyšších poloh, avšak 

tzv. sídelní komory zůstávají od sebe dlouho odděleny. Postupně 

tak vzniká několik kmenů (Lučané - Poohří, Lemúzi - centrum 

na hradišti u Zabrušan, Děčané - Děčínská kotlina, Ljutomirici -

u soutoku Labe a Ohře). Dokladovány jsou velkomoravské kulturní 

vlivy z 9. století. Složitý sjednocovací proces a formy soužití kmenů 

zachycuje kronikář Kosmas (1125). 
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Po sjednocení Čech pod vládou Přemyslovců byl severozápad země 

ovládán systémem tzv. hradských okrsků (Žatec, Litoměřice, Děčín, 

Bílina). 

Důležité pozice získává i církev. Kapitula v Litoměřicích patří 

k nejstarším církevním institucím v zemi a po Praze a Olomouci se 

Litoměřice na dlouhá staletí staly třetím nejvýznamnějším centrem 

křesťanství v zemích Koruny české. Kolem roku 1057, založil kníže 

Spytihněv II. kapitulu při kostele sv. Štěpána a kapitulu bohatě 

obdaroval, což dosvědčuje zakládací listina kapituly litoměřické, 

dochovaná v originále ve zdejším archivu (Státní oblastní archiv 

v Litoměřicích, Kapitula Litoměřice, sign. R2). Řada obcí a městeček 

v širokém okolí si letos připomněla 950. výročí první písemné 

zmínky své existence právě díky této listině. Záznam o založení 

a nadání kolegiátní kapituly sv. Štěpána knížetem Spytihněvem II. 

není listinou v pravém slova smyslu, ale neověřeným dokumentem, 

který si sepsala kapitula pro svou paměť. Na pergamenu psaný 

text obsahuje i mladší přípisky z konce 12. a počátku 13. století, 

zachycující rozmnožení kapitulního majetku. Na zadní straně 

najdeme i první dvě česky psané věty z počátku 13. století o darování 

pozemků a poddaných kapitule. Kapitula vznikla ve východní části 

původního knížecího přemyslovského hradiště rozkládajícího se na 

dnešním Dómském pahorku. Pro litoměřickou kapitulu je označen 

jako prvý probošt v 11. století Lanc, původem Sas. Kosmas ho 

uvádí jako velmi učeného muže v souvislosti s jeho kandidaturou 

na biskupa. Mezi litoměřickými probošty byl významnou osobností 

Ondřej z Doubravice, který se stal roku 1091 biskupem olomouckým, 

připomínají se tu pak mj. Letoslav, zakladatel kostela Na Zderaze, 

dále Beneda, Sebastian, Hroznata, Domici1ian. Další významnou 

osobností byl probošt Martin (asi do roku 1180), královský notář, 
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johanita, který cestovatel do Palestiny a vedl královské poselstvo do 

Cařihradu, dále Dobromír, Radosta a Burchardus (zřejmě Němec) 

na začátku 13. století. [10] 

Od 11. století jsou zde zakládány bohaté kláštery (Postoloprty, 

Doksany, Teplice, Osek), kterým patří řada vsí na Litoměřicku 

a v Českém středohoří. 

V období nástupu vrcholného feudalismu vznikají počátkem 13. 

století města. K nejdůležitějším patří Litoměřice, které vznikly 

navázáním na lokalitu přemyslovského správního hradiště. 

Postupně se staly nejvýznamnějším městem českého severu. Teprve 

v průběhu 1. pol. 13. století vznikají při okrajích Středohoří další 

královská města (Most, Ústí nad Labem a Louny). 

Kolonizační proces pokračoval rychlým tempem rozšiřováním 

původních sídelních komor do vyšších poloh, takže do poloviny 14. 

století je v podstatě dotvořena dnešní sídelní struktura. Osídlovací 

aktivity jsou především dílem šlechty, jejíž rostoucí moc dává zdejší 

krajině nový rys budováním hradů a tvrzí. Ekonomickou úlohu 

začala plnit poddanská města, jejichž síť se utvářela od poloviny 13. 

do počátku 14. století (Česká Lípa, Děčín, Benešov nad Ploučnicí, 

Česká Kamenice, Bílina, Úštěk, Kravaře). [9] 

Porážka českých stavů na Bílé hoře 8. 11. 1620, na jejichž straně 

se Litoměřice politicky i vojensky angažovaly, znamenala začátek 

výrazných proměn. Po nástupu a utužení katolické reformace, došlo 

na odchod náboženských exulantů. Poslední termín jim vypršel 31. 

5. 1628 (v Litoměřicích se jednalo asi o 500 osob, po Praze největší 

počet v Čechách). Mezi nimi byla i vedoucí osobnost nekatolíků, 

M. Pavel Stránský, někdejší rektor latinské koleje a později přední 

litoměřický písař a člen městské rady, s rodinou. Po odchodu 
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náboženských exulantů, se začalo znovu a s ještě větší intenzitou 

prosazovat katolictví. Litoměřice zůstaly královským krajským 

městem a pro jejich sousedství s protestantským Saskem a roku 

1655 zde bylo zřízeno nové české biskupství. Pro město znamenalo 

biskupství - a s ním vytvořená Litoměřická diecéze - rozšíření jeho 

centrálních funkcí a stalo se střediskem nejenom v církevní správě 

země, ale také kulturníma vědeckým. [8] 

S rozvojem průmyslu nastoupila těžba hnědého uhlí 

v severozápadním podhůří Českého středohoří a železniční 

doprava. Bouřlivý rozvoj postihl zejména vsi a města podél trati 

Praha-Ústí n. L.-Drážďany (zahájení provozu roce 1851), např. 

Podmokly, které během velmi krátké doby zmnohonásobily počet 

svých obyvatel. V 70. letech 19. století byla zahájena doprava i na 

pravobřežní polabské trati. 

Poválečný vývoj území byl zahájen nuceným vysídlením německého 

obyvatelstva, které ve většině obcí tvořilo na prostou většinu, z celého 

území Českého středohoří. Následovala několikanásobná výměna 

obyvatel i v souvislosti s pozemkovými reformami a vyvlastněním 
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půdy po únoru 1948 se všemi negativními důsledky, které jsou patrné 

ještě v současnosti. V krajině dodnes přetrvávají početná zbořeniště 

a ruiny zaniklých obcí a osad (Vitín, Starosti, Velké a Malé Stínky, 

Vrabinec, Stará Homole, Horní Šebířova mnohé další). 

J akékoHv poválečné úsilí o kompenzaci úbytku obyvatel se 

prakticky minulo účinkem. Hlavní činnost člověka v této krajině 

- zemědělství - prošlo od 50. let několika rozdílnými fázemi: od 

násilné kolektivizace a scelování pozemků různých kvalit bez 

ohledu na jejich erozní ohrožení a ekologickou destabilizaci (vrchol 

v druhé polovině 60. až první polovině 80. let), až po fatální úpadek 

zemědělské výroby v podhorských podmínkách v 90. letech, který 

se postupně přenesl i do úrodných rovin. Současný vývoj pomalu 

dospívá k úplnému opuštění některých částí krajiny v centru 

Středohoří a současně dochází k další velké změně životních 

podmínek i pro ostatní organismy - rostlinné a živočišné druhy 

vázané svým výskytem na hospodářskou činnost člověka. [9] 
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DOLNÍ PO OHŘÍ -

ZAHRADA ČECH 

»Pojedeme-li po nově budované dálnici DB ve směru Praha - Drážďany, 

spatříme asi po 40 kilometrech jízdy malebnou krajinu Dolního Poohří. 

Zde, ve vzdálenosti necelých 7 km od pověstne11O Terezína, leží nevelká obec 

Doksany (v roce 2001 měla 371 obyvatel). Mírně zvlněná krajina s pestrou 

mozaikou polí se pozvolna svažuje k řece Ohři. Její břehy pokrývá bujná 

vegetace s posledními zbytky lužního lesa. Úrodné naplaveniny odedávna 

obdarovávaly zdejš1110 člověka četnými dary přírody. Na úrodných lánech 

polí se vždy dařilo obilninám i okopaninám, bujně zde roste chmel, 

pěstuje se zelenina i různé druhy ovoce. V lese, na loukách a břehových 

porostech se ujaly četné druhy chráněných rostlin. Jsme nedaleko Zahrady 

Čech, v bývalém litoměřickém okrese, takřka na úpatí malebného Českeno 

středohoří, které se zjara mění v jedinou pestrobarevnou směsicí květin. 

Na prosluněných stráních kvete nepřehledné množství ovocných stromů 

a v paprscích pozdm11O léta dozrávají tisíce hroznů vína. Příroda zde byla 

k lidem zvláště štědrá a ti, jakoby se jí chtěli odvděčit, prosvětlili zdejší 

kraj již ve 12. století přítomností řeholních sester premonstrátek. Tehdy 

byl pro ně založen v Doksanech proslulý klášter s nádhernou románskou 

bazilikou Narození Panny Marie. Komplex klášterních budov s chrámem, 

který patřil k nejkrásnějším románským stavbám v zemi, změnil celý kraj 

k nepoznání. Trojlodní bazilika, navíc s příčnou lodí, zakončená věncem 

pěti apsid, s dvěma věžemi a osmihrannou kupolí uprostřed, vytvářela 

a dodnes vytváří v krajině jedinečné panoráma. Pověst vypráví, že pohled 

na klášter z úbočí kopce Skála byl tak úchvatný, že ovlivnil i jednoho 

z násilnických velitelů Žižkova vojska, Daniela Un čičku , který dostal 

rozkaz klášter v roce 1421 vypálit. Zcela uchvácen nezvyklou podívanou 

na nádhernou basiliku s komplexem klášterních budov, tonoucích v září 
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zapadajídho slunce, nemohl své zkázonosné dao vykonat. Po odmítnutí 

rozkazu byl prý za trest umučen u vzrostle no dubu, odkud je pohled na 

Doksany nejkrásnější. Dnes již pouhé torzo nedávno ještě rostouclno 

"Umučeného dubu", jak je tento strom od dávných dob nazýván, můžeme 

spatřit u silnice nedaleko obce Dolánky. 

Krajina by nebyla úplná, kdyby ji nezdobila pestrá stuha řeky Ohře. Ta zde 

odedávna vytvářela četné meandry a slepá ramena a její vody se zdánlivě 

líně pohybovaly krajem. Vždy zjara se měnil její tok v nezvládnutelný 

dravý proud, který strhával všechno, co se mu postavilo do cesty. Rval kusy 

úrodné země z polí, zařezával se do zbytků lužnľho lesa, razil si nová koryta 

a odkrýval nové písečné pláže. Škody, které vodní živel po staletí působil 

- v roce 1342 smetl dokonce i nedaleké městečko Mury, které již nebylo 

nikdy obnoveno - vedly v roce 1936 k rázným technickým opatřením. 

Provedenou regulad byl hlavní tok řeky narovnán a výše její hladiny je 

nyní regulována nově postaveným válcovým jezem. Řeka tím neztratila 

své kouzlo, a i když několik romantických zákoutí navždy zmizelo, řeka 

Ohře tuto krajinu i nadále přímo vytváří a neodmyslitelně k ní patří. 

Širší pohled do kraje nadchne každého obdivovatele přírodních krás. Na 

obzoru můžeme spatřit málokde vídané panoráma Českeno středohořľ. 

Kuželovité, různě zkosené a členité, táhlé a pohádkově tvarované, kouzelné 

tvary hor a kopců, se zříceninami hradů na vrcholcích, nás plně zaujmou 

a vyvolávají romantickou představu se vzpomínkou na dobu dávných 

rytířských klání. Rozprostírají se v půlkruhu kolem - od zříceniny hradu 

Hazimburk na západě, přes Košťálov, rovněž se zříceninou, nejvyšší 

Milešovku (863 mJ, jejľž tvar nejvíce připomíná homoli. Vedle ní se tyčí 

Lovoš a na opačné straně Labe zcela zřetelný Radobýl, známý z druhé 

světové války Dolem Richard s podzemní továrnou. Pásmo středohoří 

pokračuje dále s vedle se táhnoucím Dlouhým vrchem a již východněji 

situovaným Sedlem, (jehož tvar skutečně připomľná sedlo), až po bájný 

Řip (459 m) na východě s viditelnou kapličkou sv. Jiří. Byla postavena 
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knížetem Soběslavem 1. nedlouho před založením doksanske1lO kláštera. 

Stalo se tak na památku Soběslavova vítězství nad císařem Lotharem 

v bitvě u Chlumce (nedaleko Ústi n. L.) roku 1126. Toto nádherné panoráma 

jedinečného a také jediného pohoří sopečného původu v Evropě, nemá jinde 

obdoby. Vytváří v krajině nezapomenutelný kolorit a oživuje ji nezvyklou 

krásou. 

Jen těžko si umíme představit, jak vypadala krajina kolem Doksan před 

více než 850 lety, kdy zde byl zakládán klášter. Určitě byla hustě zalesněná, 

bažinatá a nehostinná. Můžeme také předpokládat, že zde bylo značné 

množství lovné zvěře a v řece Ohři hojnost ryb, včetně nejvíce ceněných 

lososů. Dodnes je zachován poslední zbytek dávné přírody v malé přírodní 

rezervaci Loužek. Její současná fauna a flora dává jen velmi vzdáleně tušit, 

jak asi vypadala zdejší původní přírodní společenstva. Vegetace zde roste 

bujně a v četných slepých ramenech je čilý ruch vodních živočichů, ryb 

i ptactva. Určitě zde rostl rozsáhlý lužní prales s nezbytnými mokřinami 

bažin a močálů. Dodnes se zachovaly mohutné, vitální a málokde vídané 

jasany i poslední staleté duby jako typičtí představitelé lužních lesů. V jejich 

korunách hnízdí početné kolonie havranů, zaznamenané v ornitologických 

mapách. Přilétají sem po stovkách vždy zjara k hnízdění a oživují kraj svým 

typickým krákáním. Také srnčí zvěř, ledňáčka a různé druhy chráněne110 

vodm11O ptactva zde můžeme ještě spatřit. Před léty bylo možno za letních 

večerů a nočmno ticha slyšet i slavičí zpěv nebo zlopověstné houkání 

kulíška. Nyní jen zřídka. Všechny tyto přírodní prvky, znásobené o četné 

další druhy tehdy u nás se vyskytujících rostlin a živočichů, byly jistě 

přítomny v královské oboře - ptáčnici, která se měla, podle tvrzení dávné 

tradice, ve 12. století v této panenské krajině vyskytovat ... « 

VÁCLAV KRPEŠ, POČÁTKY KLÁŠTERA ŘEHOLNÍCH SESTER 

PREMONSTRÁTEK V DOKSANECH NAD OHŘÍ [12] 
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Vážený čtenář doufám promine, že jsem toto krásné vyprávění 

ocitovat bez přerušení. Kdo jiný, než vynikající rodák, by měl mít 

první slovo. 

Přírodní podmínky 
Dolní Po ohří, z hlediska geomorfologického členění [9], je součástí: 

Provincie - Česká vysočina 

Soustavy - Česká tabule 

Oblasti - Středočeská tabule 

Celku - Dolnooharská tabule 

Podcelku - Hazmburská tabule 

Přírodní park Dolní Poohří 
Přírodní park Dolní Po ohří byl zřízen za účelem ochrany 

dochovaného krajinného rázu na území se soustředěnými 

významnými přírodními a estetickými hodnotami krajiny. Posláním 

přírodního parku je zachování, ochrana a podpora přírodních 

a kulturních hodnot vyvážené krajiny. Přírodní parky jsou území 

s nižším stupněm ochrany, nepovažují se přímo za chráněná území, 

ale pouze za prostředek k ochraně přírody. Tato území pokrývají 

větší přírodně zachovalé celky, které byly dříve označovány jako 

oblasti klidu. Hlavním smyslem vyhlášení přírodního parku je 

ochrana krajinného rázu podle zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická 

charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností 

snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného 

rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být 

prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných 

prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny 

a při respektování harmonického měřítka a vztahů v krajině. 
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Krajinný ráz je dán kombinací přírodních, kulturních a historických 

charakteristik dané oblasti krajinného rázu. Přírodní charakteristika 

je dána přírodními podmínkami (nejvíce se projevuje zejména vliv 

reliéfu, geologického podkladu, hydrologických vlastností, půdy, 

klimatických podmínek a biogeografických poměrů). Kulturní 

charakteristika je výsledkem způsobu využívání krajiny člověkem 

(zemědělství, lesnictví, doprava, sídla). Historická charakteristika se 

odvíjí od souvislostí vývoje přírodních a kulturních charakteristik 

dané oblasti, v jejich časové posloupnosti a vazbě na využívání 

krajiny a život minulých generací v ní vůbec. [13] 

Přírodní park byl počátkem roku 2001 vyhlášen na jihozápadě 

bývalého litoměřického okresu podél řeky Ohře od Křesína po 

Bohušovice nad Ohří pro zachování jedinečné krajiny s posledními 

zbytky lužních lesů. Nejcennějšími částmi Přírodního parku Dolní 

Poohří jsou samostatně chráněné Přírodní rezervace Loužek, 

Myslivna a Pístecký les (připravovaná). V přírodním parku se 

nachází například doksanský klášterní areál, městečko Brozany 

nad Ohří, Ostrov sv. Klimenta, budyňský a libochovický zámek, 

Budyňský a Šebínský les či slovanské hradiště Levousy. 
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Bohužel v praxi se tyto proklamace plnit nedaří. Nejenže se člověk 

nesetká například s informační cedulí upozorňující na průběh 

hranice parku nebo tabulí vysvětlující důležitost dodržování 

ochranného režimu, ale naopak na jeho území vznikají černé 

skládky a dochází k živelnému vytěžování vzrostlých stromů za 

účelem individuálního otopu. To, že vzhledem k všeobecnému 

růstu cen energií dochází k návratu používání pevných paliv, je 

dalším problémem. 

Přírodní rezervace v Dolním Poohří 

Přírodní rezervace Loužek 

Údolní niva na obou březích Ohře a ostrov mezi Ohří a slepým 

ramenem 500 m jižně od kláštera v Doksanech. 

Katastrální území: Doksany 

Výměra: 20,50 ha 

Nadmořská výška: 153 m 

Vyhlášena: 1933 

Zbytek kdysi rozsáhlých teplých lužních lesů typických pro dolní 

Poohří charakterizují mohutné topoly, olše, jasany, kleny a javory 

s bohatým bylinným patrem. Rezervace je známým hnízdištěm 

havranů polních. [9] 

Přírodní rezervace Myslivna 

Lužní les západně od obce Kostelec nad Ohří. 

Katastrální území: PopIze, Kostelec nad Ohří 

Výměra: 35,41 ha 

Nadmořská výška: 165-175 m 

Vyhlášena: 1968 

Jeden z nejzachovalejších zbytků lužních lesů v dolním Poohří 

ohraničuje na severu tok Malé Ohře, na jihu hrana terasových štěrků 
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vlastní Ohře. Tím je toto území významné i z hlediska geologického 

a geomorfologického. 

V lužních lesích mezi Malou Ohří a lesním svahem říční terasy 

plošně převažuje tvrdý luh -lužní les s duby, jasany a jilmy. Na tůně 

s trvalou vodou a rákosinami navazuje měkký luh s olší, jasanem, 

vrbami a topoly, a bahenní olšiny. Okraj území lemují sušší háje na 

úpatí říční terasy. 

Ochranářsky patrně ještě cennější, avšak dosud nechráněný, 

je navazující svahový komplex lipových a habrových doubrav, 

ronových lesů a svahových pramenišť s tvorbou pěnovců. [9] 

Památné stromy chráněné státem v Dolní Poohří 

• Dub letní; k. ú. Brozany, p. č. 864/1, západní okraj lužního lesa 

u řeky Ohře, jv. od Brozan. O: 475 cm, Vs: 25 m, S: 350 let. 

• Jinan dvoulaločný, k. ú. Doksany, p. č. 811/2, 5 m od objektu 

kláštera. O: 340 cm, Vs: 21 m, S: 200 let. 

• Platan javorolistý, k. ú. Doksany, p. č . 811 /2, nádvoří kláštera. O: 

370 cm, Vs: 26 m, S: 300 let. 

• Buk lesní, k. ú. Doksany, p. č. 807/1, v parku mezi klášterem 

a náhonem. O: 505 cm, Vs: 26;5 m, S: 350 let. 
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• Dva buky lesní, k. ú. PopIze, p. č. 692, rozcestí lesních cest u PR 

Myslivna a lesní školky. O: 343 cm, 415 cm, Vs: 35 m, 37 m, S: 250 

let. 

• Dva duby letní, k. ú. Poplze, p. č. 661/1, loučka na cestě do 

Kostetce n. Ohří u PR Myslivna. O: 470 cm, 560 cm, Vs: 21 m,21 m, 

S: 250 let. 

• Dub letní, k. ú. Poplze, p. č. 680/1, poblíž Malé Ohře 

u odvodňovacího kanálu z PR Myslivna. O: 510 cm, Vs: 31 m, S: 300 

let. 

• Buk lesní, k. ú. Poplze, p. č. 692, v lese na terase nad řekou Ohří. 

O: 530 cm, Vs: 29 m, S: 300 let. 

• Hlošina úzkolistá, k. ú. Terezín, p. č. 563, za vrátnicí v parčíku 

vojenské nemocnice. O: 281 cm, Vs: 14 m, S: 70 let .. [9] 

Cesty a stezky 

"Pěšina dlouhá má ca a toho se drží, kdo sejde na zkratky s nástrahami, ten 

na správný směr se vrátí. /I [14] 

Staré stezky a cesty neodmyslitelně patří do paměti krajiny. Většinou 

zmizely beze stop, jinde se zachoval alespoň jejich průběh a možná 

zanechaly vzpomínku v dávných příbězích a legendách a je jen na 

nás a na naší představivosti, zda nějaké souvislosti a připomínky 
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v krajině odhalíme. Jejich smysl a způsob využití se v průběhu 

staletí měnil, ale důležité důvody pro jejich udržování zůstávají 

- obchod a rychlejší i bezpečnější návrat k domovu. 

"Vyšel jsem si jen tak na procházku a nakonec jsem se rozhodl zůstat 

venku až do západu slunce. Poznal jsem totiž, že vycházet ven znamená 

ve skutečnosti ještě hlouběji se nořit do nitra. 1/ JOHN MUIR [15] 

Pro hlubší poznání kraje a lidí v něm žijících je třeba zpomalit 

rychlost, a byť na omezený časový úsek se navrátit k chůzi, putování 

nebo k jízdě /IV sedle". Dnes sice koně nahradil bicykl, ale ten je pro 

ono zpomalení více než dostačující. 

Tohoto cíle lze dosáhnout promyšleným budováním stezek či 

cest pro pěší, cyklisty či bruslaře a ve vhodných místech podél řeky 

Ohře (například lze využít regulačních hrází od Brozan po proudu) 

a jejích zbylých ramen tak, aby se vyhýbaly zvláště cenným partiím 

lužních lesů a v ostatních částech minimalizovaly dopady živelné 

nebo intenzivní turistiky. Mohla by tak vzniknout cyklostezka a cesta 

pro pěší procházející celým územím Přírodního parku Dolní Po ohří 

pokračující přes pevnostní regulaci Terezína a alejí k Želeticím až 

do Litoměřic. 

Dále je možné využít silnice mezi vesnicemi, které nejsou příliš 
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ovlivněny automobilovou dopravou a při jejich okraji nové cesty 

zbudovat. Kolem těchto silnic (a starých cest) bude žádoucí obnovit 

aleje a přispět tak k návratu malebných stromořadí do zemědělské 

krajiny, kam od ne paměti patřily. 

Další možností je využití bývalé dopravní infrastruktury, 

například zaniklé železniční vlečky spojující nádraží v Hrdlech, 

Dolánky nad Ohří a Doksany. Železniční těleso bylo již v minulosti 

sneseno a z někdejší vlečky do doksanského cukrovaru zůstala 

v úseku Hrdly-Dolánky nad Ohří zpevněná cesta. 

Mosty a přívozy 

"Řeku bys přeskočil rád? Hleď o brodu údaje sbírat." [14] 

Brody, přívozy a posléze 

mosty odedávna spojovaly 

břehy řek, byly považovány za 

důležitá místa hodná zvláštní 

ochrany a jejich umístění 

a využívání těsně souviselo 

s důležitými cestami, 

s obchodem a spoluprací mezi 

lidmi a osadami na obou březích. Výstavbou řady mostů v průběhu 

posledních dvou staletí se situace změnila. 

Obnovením provozu přívozů, byť jen sezónního, přes Ohři 

i Labe tak bude možné po desetiletích znovu spojit oba břehy řek, 

které se sobě vzdálily paradoxně právě vybudováním mostů pouze 

na místech důležitých pro automobilový, případně železniční 

provoz. Mosty navíc nejsou v této oblasti příliš četné (zejména na 

Labi) a jsou zranitelné, což se ukázalo například při povodni v roce 

2002. Tehdy musel být uzavřen litoměřický most a jediným místem, 

kde bylo možné překonat Labe v úseku mezi Štětím a Ústím nad 
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Labem, byla pro pěší, cyklisty a automobily Roudnice nad Labem; 

pro vlaky pak železniční most v Lovosicích. 

Obnovu přívozů je žádoucí zvážit zejména v místech, kde byly 

v minulosti přívozy provozovány, ale nebyly zde postaveny mosty 

využitelné pro pěší a cyklisty. Zejména to platí o místech, kde naproti 

sobě leží přes řeku obce, které zrušením přívozu v minulosti ztratily 

přirozený kontakt. Jedná se například o tyto lokality: 

Brňany - Dolánky nad Ohří přes Ohři 

Hostěnice - Písty přes Ohři 

Libotenice - Lounky, nedaleko Svaté Kateřiny přes Labe 

Počaply - Třeboutice přes Labe 

Prackovice nad Labem - Libochovany přes Labe 

Toto je potřeba zvážit a přívozy obnovovat v návaznosti na existující 

či plánované cesty a cyklostezky. 

Mosty přes řeky 

Ohře od Libochovic k soutoku s Labem 

- silniční most v Libochovicích s chodníkem pro pěší 

- silniční most v Radovesicích směrem ke Kostelci nad Ohří 

- silniční most v Kostelci nad Ohří přes Malou Ohři směrem 

k Radovesicím 

- dva mosty přes Malou Ohři v lužním Budyňském lese pro 

pěší a vozidla s povolením vjezd u 

- silniční most v Budyni nad Ohří přes Malou Ohři 

s chodníkem pro pěší 

- silniční most mezi Budyní nad Ohří a Břežany nad Ohří 

s chodníkem pro pěší 

- železniční most mezi Budyní nad Ohří a Břežany nad Ohří 

- dálniční most u Doksan přes lužní les a ostrov sv. Klimenta; 
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z hlediska problematiky nepoužitelný 

- silniční most mezi Doksany a Brozany s chodníkem pro pěší 

- silniční most mezi Hrdly a Bohušovicemi nad Ohří 

s chodníkem pro pěší 

- železniční most mezi Hrdly a Bohušovicemi nad Ohří 

- silniční most v Terezíně s chodníkem pro pěší 

Labe mezi Roudnicí nad Labem a Lovosicemi 

- silniční most v Roudnici nad Labem s chodníkem pro pěší 

- silniční most v Litoměřicích s chodníkem pro pěší 

- železniční most mezi Lovosicemi a Žalhosticemi 

Přívozy přes řeky 

Všechny přívozy provozované na Ohři zanikly. 

Přívozy provozované na Labi: 

• přívoz Lovosice (zámek) - Píšťany provozuje pan Stanislav 

Svoboda. Přepravuje osoby a jízdní kola a má převážně turistický 

účel (doprava k Žernoseckému neboli Píšťanskému jezeru). Provoz 

je pouze v letním období (od začátku června do konce září), 12 

hodin denně. 
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• přívoz Velké Žernoseky - Malé Žernoseky provozuje obec Malé 

Žernoseky nedaleko Lovosic. Přepravuje osoby, kola, kočárky. 

Provoz má denně mimo ledna. Z jízdného jsou hrazeny provozní 

náklady, plat převozníka hradí obec v rámci programu veřejně 

prospěšných prací. 

Krajina při dolním toku řeky Ohře patří k místům, z nichž nejstarší 

doklady o osídlení lidmi pocházejí již ze starší doby kamenné. Zde 

v močálovité krajině lužního pralesa kolem meandrů Ohře a při 

cestě z Prahy do Litoměřic vznikl ve 12. století klášter s neobvyklým 

názvem Doksany, u nějž jsme se již zastavili. A jelikož se v Doksanech 

nachází historické a duchovní centrum této části Litoměřicka, 

začněme právě zde. 
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BÝVALÉ OPATSTVÍ 

PREMONSTRÁTEK 

V DOKSANECH 

Situování areálu 

významný památkový soubor klášter Doksany leží na 

severozápadním okraji stejnojmenné obce, při silnici z Prahy do 

Litoměřic, na pravém břehu Ohře naproti obci Brozany. Vesnice 

vznikla při klášteru, podél pražské cesty a klášterní, později zámecké 

zahrady obdélné dispozice. 

Jedná se o rozlehlý komplex budov rozvržených přibližně do 

čtverce, v jehož severozápadní části stojí mohutný kosteL Na jižní 

straně se nacházejí tři nádvoří, na severní straně velký hospodářský 

dvůr. Východní frontu budov tvoří vstupní objekt s hlavní bránou, 

vlevo přiléhající pivovar se sušárnou a štoky, z něhož vybíhá křídlo 

pošty půdorysu "L", vpravo navazující zalamující se jižní nárožní 

dům, mohutná sýpka a severní nárožní dům. Široké první nádvoří 

je na jihozápadě uzavřeno drobnými obytnými domky, za nimiž 

pokračuje až k břehu ramene Ohře terasovitá zahrada s arkádovým 

pavilonem. Za řekou se pak rozprostírá anglický park až k hlavnímu 
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řečišti Ohře s rozlohou kolem 9 ha. Na severovýchodě dvůr, přibližně 

v polovině ještě předělený zdí s drobnými přístavky, uzavírají dvě 

stodoly, pokračující kolnou, kravínem a v příčném směru seníkem 

v severozápadním rohu dispozice areálu. 

Osa průjezdu skrze hlavní bránu dále pokračuje na západ 

k příčnému křídlu prelatury, později zámku, za nímž se rozkládá 

druhé nádvoří s hmotou chrámu na severní straně, refektář a vlastní 

konvent. Skrze zeď prolomenou vjezdovými otvory, s přiléhajícími 

dílnami, navazuje třetí nádvoří a za ním konvent půdorysného 

tvaru "L". [16] 

Severně od kláštera za dnes zrušeným cukrovarem se nachází 

hřbitov s původně románským kostelem sv. Petra a Pavla, barokně 

upravený a dostavený významným stavitelem Octavianem 

Broggiem. 

Historie klášterního areálu 

Český kníže a pozdější král Vladislav II. založil se svou chotí 

Gertrudou roku 1144 při brod u přes řeku Ohři ženský premonstrátský 

klášter. Tento počin měl těsnou souvislost se založením mužského 

konventu na Strahově o rok dříve. Vladislav II. povolal řeholnice 

z kláštera v Diinwaldu v diecézi Kolín nad Rýnem [17] a do 

nově vzniklého konventu byly přijaty dcery z předních českých 

rodů. V čele měl klášter převorku, do konce 14. století zpravidla 

ze šlechtického rodu. Koncem 12. století tu byly převorkami dvě 

členky rodu Přemyslovců, Eliška a její sestra Markéta. Klášter byl 

po celou dobu trvání podřízen klášteru premonstrátů na Strahově, 

z něhož byl do Doksan dosazován probošt, kterému byla převorka 

podřízena, a další kanovníci. Kromě svých řeholních povinností 

se premonstrátky zabývaly i psaním a výmalbou knih, vyšíváním 

- 34-



a výchovou dívek. V Doksanech se vzdělávala i dcera krále Přemysla 

Otakara 1. Anežka (1205-1282), zakladatelka kláštera na Starém 

Městě pražském. [11] 

Klášter roku 1200 vyhořel a zničena byla i zakládací listina, dále 

v letech 1278 a 1295, kdy byl vypleněn a vypálen Braniborskými., ale 

vzápětí byl vždy obnoven. Ze středověkých budov dodnes existuje 

jedinečná románská konventní bazilika se dvěma zbarokizovanými 

zá padními věžemi, v převážné míře dochovaná v podobě z 12. století 

(zejména krypta pod západní částí chrámu), která je památkou 

středoevropského významu. Doksanský chrám uvedl do Čech řadu 

novinek. Poprvé zde byly k příčné lodi na severu a jihu připojeny 

apsidy, v hlavní lodi bylo použito členitých pilířů a vnější stěny 

byly modelovány slepými arkádami. 

V době předhusitské nabyl klášter největšího stavebního rozsahu 

- podle svědectví probošta Benedikta (t1396) sahaly jeho budovy 

až ke kostelu sv. Petra a Pavla směrem k Dolánkám nad Ohří. 

Doksanský klášter byl ve středověku značně bohatý. Ve 13. století 

mu patřilo 40 vesnic v širším okolí, ale i v západních Čechách. Roku 

1273 potvrdil papež Řehoř X. klášteru držení majetku ve 43 vsích. 

Znovu klášter vyhořel ve 13. století i za husitských bouří roku 

1421. Pražané, kteří táhli na pomoc Lounským a Žateckým, klášter 

vypálili. Šlechta pak zabrala většinu jeho statků, které i král 

Zikmund zastavoval. Již v roce 1426 se sem vrátilo několik řeholnic 

a od poloviny 15. století klášter statky postupně vykupoval a roku 

1493 si vymohl na králi majestát, že z jeho statků již nic zastavováno 

nebude. Větší opravy však proběhly až na konci 15. a na počátku 16. 

století, včetně úprav kostela. 

Náhradou za ztracenou pečeť věnoval roku 1519 král Ludvík 

Jagellonský klášteru pečeť novou a také nový klášterní a proboštský 
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znak. Klášterní znak byl 

horizontálně rozdělen, 

v horní polovině byla postava 

Panny Marie s Ježíškem 

v levici a se žezlem v pravici 

nad půlměsícem, v dolní 

polovině tři řeholnice v pozadí 

s chrámovými sedadly (jako 

vzpomínka na tři řeholnice, 

které se jako první vrátily zpět 

po vypálení kláštera husity). 

Proboštský znak byl rovněž horizontálně rozdělen, v horní polovině 

bylo písmeno L s královskou korunkou a český lev, v dolní polovině 

tři růže, nad znakem byla opatská mitra a berla a sklánějící se 

postava patrona kláštera sv. Materna. [11] 

Velkorysé stavební aktivity se odehrávaly v době vlády jednoho 

z ekonomicky nejúspěšnějších proboštů Jana Freywalda (1565-

1571). Došlo například ke stavbě konventu a prelatury. 

Za stavovského povstání (1618-1620) poddaní klášter přepadli 

a stavové klášter zabrali, ale po bitvě na Bílé hoře byly statky zase 

klášteru vráceny. Za třicetileté války klášter utrpěl značné škody 

jak od císařských, tak zejména od švédských vojsk. Klášter byl 

několikrát vydrancován a budovy byly zničeny, takže trvalo velmi 

dlouho, než se zase klášter znovu podařilo obnovit. Zároveň však 

probíhaly další přestavby. V této době byl obnovitelem kláštera 

probošt Kryšpín Fuk. Vznikají překvapivě velké stavby. Rozsah 

a monumentální cítění proboštova podnikání má již zřetelně raně 

barokní ráz, přesto architektonická podoba staveb je ještě pozdně 

renesančnÍ. 
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Po roce 1670 následuje 

již mimořádně bohatý 

a velkorysý barokní 

vývoj areálu, zejména 

za probošta Bruna 

Kunovského (1692-

1709) a dalších. Velkou 

zásluhu o nový rozkvět 

měl probošt Josef Mika 

(1669-1733), který dal 

přestavět klášterní 

chrám do dnešní podoby 

a nechal zhotovit velkou 

část jeho výzdoby, 

rovněž dal přestavět 

nynější hřbitovní kostel sv. Petra a Pavla, postavil provisoriát a sepsal 

dějiny kláštera. Na stavbách, především v souvislosti s barokizací 

kostela, se pravděpodobně podíleli také význační barokní stavitelé 

jako Giovanni Domenico Orsi, Giulio Broggio, Giovanni Maderna, 

Jean Baptiste Mathey, Tomáš Haffenecker, a řada místních, více 

i méně známých stavitelů a umělců. K novému konventu na jih od 

kostela byl položen základní kámen roku 1683. [16] 

Také v 18. století pokračovaly přestavby, včetně úprav proboštské 

a konventní zahrady (v obou byla zřízena sala terrena). V tomto 

období se prolínají pozdně barokní a klasicistní architektonické 

projevy. 

Znovu klášter utrpěl za pruských válek (roku 1778 byl poškozen 

dělostřelbou). Roku 1779 jej navštívil císař Josef II., a o tři roky 

později klášter zrušil. [11] 

- 37-



- 38 -



V době své existence patřil Doksanský 

klášter mezi největší a nejdůležitější 

ženské kláštery v Čechách. Jeho historie 

však byla podobná mnoha jiným 

klášterům - rozkvět střídal úpadek, 

bohatství chudobu, války období klidu 

zbraní a povodně požáry. Řeholní 

život trval bez přerušení do roku 1782. 

V té době zde žilo 49 sester. Řádové sestry pak odešly do kláštera 

v Krakově, který byl založen roku 1164 z Doksan. 

Doksanští probošti byli od roku 1628 členy českého zemského 

sněmu a od roku 1738 měli titul opata. 

Nemovitosti patřící klášteru byly po jeho zrušení odevzdány do 

správy náboženského fondu. Prelatury a konventu bylo použito 

jako vojenské nemocnice (zejména v souvislosti se stavbou nedaleké 

terezínské pevnosti), později na krátkou dobu pro kasárna, klášterní 

chrám se stal farním kostelem. 

V době zrušení kláštera roku 1782 tvořily jeho nemovitý majetek: 

panství Doksany, statky Malé Březno, Brocno, Ředhošt, Dušníky, 

Rohatce, Sazená, dvůr v Brňanech, lodní mlýn u Litoměřic a dům 

v Praze. 

V letech 1790 až 1798 měla panství v nájmu od náboženského fondu 

kněžna Terezie Poniatowská, rozená Kinská (vdova po Ondřeji 

Poniatowském, bratrovi polského krále), prelaturu upravila 

na panské sídlo a při východním okraji obce postavila dnes již 

zaniklý zámeček Terespol. Roku 1799 koupil panství vídeňský 

velkoobchodní dům Ochs-Geymliller, který je roku 1804 prodal 

Janu Antonínu Lexovi, pražskému měšťanu, od roku 1790 šlechtici, 

jehož rodu, zvanému z Aehrenthalu, panství patřilo do roku 1945. 
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V letech 1825-1832 probíhala výrazná přestavba severní a západní 

části konventu pro hospodářské účely. 

Roku 1848 tvořilo panství Doksany 18 vesnic a část vsi Hostěnic. 

Do té doby představovalo doksanské panství, a to téměř od svého 

vzniku, plně nejméně od 14. století, územní jednotku správní, 

soudní, finanční i vojenskou, v jejímž čele byla vrchnost - tou byl 

klášter a po jeho zrušení další vlastníci panství, a to až do roku 1848. 

Pak již panství nebylo územní jednotkou, nýbrž jen velkostatkem 

v soukromém vlastnictví, a to až do roku 1945. Na sklonku monarchie 

(1906) mělo doksanské panství 1405 ha, z toho 1058 ha zemědělské 

půdy. [11] 

Po skončení druhé světové války a vydání prezidentských dekretů 

bylo doksanské panství Aehrenthalům zkonfiskováno a dostalo 

do vlastnictví státu (ministerstvo zemědělství) - přesněji bylo 

převedeno na nově vzniklý Státní statek v Roudnici nad Labem se 

sídlem v Doksanech. Budovy doksanského památkového areálu se 

tehdy dostaly do správy státního statku a byly, pokud se jednalo 

o budovy hospodářského charakteru, v jeho správě až do jeho 

zrušení v roce 1990. Ostatní nemovitosti (zejména někdejší konvent 

a prelatura) byly od 1. ledna 1972 převedeny do správy Krajského 

střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad 

Labem, po roce 1989 přeměněného ve Státní památkový ústav v Ústí 

nad Labem a roku 2003 v územní odborné pracoviště Národního 

památkového ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. 

Klášterní chrám a budova farního úřad u zůstaly i po dobu socialismu 

v majetku katolické církve. 

Po roce 1990 převzal po zrušeném státním statku do své správy 

majetek ve vlastnictví státu nově vytvořený Pozemkový fond ČSFR 
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a po rozdělení republiky - od 1. ledna 1993 - jako nástupnická 

organizace Pozemkový fond České republiky. Na přelomu milénia 

převzal - v pokročilém stavu devastace - objekty hospodářského 

dvora SPÚ v Ústí nad Labem, což byl logický krok, vzhledem 

k tomu, že byl dosud správcem všech ostatních budov v areálu 

(vyjma zmíněného chrámu, fary a odprodaných nemovitostí) a také 

přilehlých pozemků včetně zámeckého parku. 

V roce 1997 odkoupil Strahovský klášter od pozemkového fondu 

severní část bývalého konventu a začala se plánovat její rekonstrukce. 

Strahovský opat Michael Pojezdný požádal krakovskou kanonii, 

aby poslala řádové sestry k obnově svého mateřského kláštera. 

V roce 1998 došlo k návratu řádových sester do Doksan"s požehnáním 

strahovského opata, převorky krakovského kláštera a generální 

představené Kongregace sester premonstrátek". [18] 31. ledna 1998 

zde zahájily společný život čtyři řádové sestry (dvě z Polska a dvě 

z Čech) - prozatímně v budově doksanské fary. Komunita se začala 

postupně rozrůstat a formovat. 

Od prosince 1998 do prosince 2002 probíhaly základní práce 

v odkoupené části objektu a byla dokončena rekonstrukce 

severozápadního křídla, které již mohlo sloužit životu řádových 

sester. V lednu 2003 se komunita přestěhovala z fary do této části, 

kde se 31. ledna konalo slavnostní posvěcení a tím bylo završeno 

první období obnovy kláštera. 

Ve druhé polovině 20. století jak nevhodným užíváním utilitárního 

charakteru, tak dlouhodobou neúdržbou objektů započala rozsáhlá 

devastace celého areálu. V roce 1947 došlo k rozsáhlé degradující 

přestavbě západního křídla konventu pro bytové účely. Tím 

začalo půlstoletí utilitárních úprava celkového úpadku. Bohužel 
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se po návratu demokratického státního zřízení destrukce tohoto 

významného kulturního celku nejenže nezastavila a nebyly učiněny 

potřebné zásadní kroky k záchraně a revitalizaci, ale naopak 

prohloubila. [16] 

Státní památkový ústav v Ústí nad Labem byl 1. ledna 2003, 

podobně jako ostatní samostatné památkové ústavy v zemi, 

restrukturalizačními změnami přímo podřízen pražskému ústředí 

a přeměněn v územní odborné pracoviště Národního památkového 

ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Tato změna má prozatím jediný, 

zato neblahý, výsledek, kterým je radikální snížení uvolněných 

finančních prostředků nutných k rekonstrukcím či alespoň opravám 

krovů a statickému zajištění chátrajících budov. 

A tak zde v příkrém kontrastu vyvstává schopnost státu pečovat 

a spravovat kulturní dědictví a například nedokončené církevní 

restituce (byť ty nejsou v případě dávno zrušeného kláštera 

aktuální), neboť to, co se církvi a řádům podařilo získat zpět 

(i zpětným výkupem, jako v Doksanech), znovu z rozvalin povstává 

a vzkvétá. Státní hospodaření (i v téměř končící druhé dekádě po 

pádu komunismu) se v tomto kontrastu zjevuje v ostudném světle. 

Areál jev Územním plánu sídelního útvaru považován za "atraktivitu 

mimořádného významu". [19] Prvořadým úkolem z hlediska 

cestovního ruchu je regenerace a využití areálu zámku a kláštera 

v Doksanech, jeho zpřístupnění veřejnosti, včetně zámeckého par ku. 

V návrhu řešení je pak uvedena nutnost respektování zájmů církve, 

památkové ochrany a využití území v souladu s významem areálu. 

Navrhuje se zde rekonstrukce prelatury za účelem kulturního 

využití. Výhledově se zde uvažuje s adaptací konventu na hotel, 

sýpky a severního nárožního domu na archiv. Pivovar, zahradní 

domek a hájovna, případně i část prelatury by mohly být využity 
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ke komerčním účelům. Objekty u vstupu do zámku se navrhuje 

ponechat stávajícímu účelu - pošta, správce, restaurace. [19] 

Památková ochrana 

Památkově chráněné objekty a plochy v zámeckém areálu 

v Doksanech [20]: 

1994 klášter s kostelem Narození Panny Marie 

1994/1 vstupní objekt č. p. 2 

1994/2 první nádvoří 

1994/3 mariánský sloup 

1994/4 vymezení trávníku 

1994/5 areál provizoriátu 

1994/5/1 provizoriát 

1994/5/2 zahrada 

1994/5/3 ohradní zed" 

1994/6 prelatura 

1994/7 dům č. p. 27 

1994/8 pivovar 

1994/9 obytný objekt 

1994/10 druhé nádvoří 

1994/11 konvent č. p. 1 

1994/12 arkádová stěna 

1994/13 kostel Narození P. Marie 

1994/14 sousoší Immaculaty 

1994/15 studna 

1994/16 areál proboštské zahrady 

1994/16/1 proboštská zahrada 

1994/16/2 schodiště se sochařskou výzdobou 

1994/16/3 opěrná zed" 

1994/16/4 sala terrena 
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1994/16/5 terénní zídka se sochařskou výzdobou 

1994/16/6 ohradní zeď I 

1994/16/7 zahradnický domek č. p. 4 

1994/16/8 ohradní zeď se sochařskou výzdobou a brankou 

1994/16/9 zahrada zahradnického domku 

1994/16/10 bazén 

1994/16/11 ohradní zeď II 

1994/17 areál konventní zahrady 

1994/17/1 konventní zahrada 

1994/17/2 gloriet 

1994/17/3 socha génia I. 

1994/17/4 socha génia II. 

1994/17/5 pergolová terasa se schodištěm 

1994/17/6 opěrné zdi 

1994/17/7 ohradní zeď s brankou 

1994/18 areál zámeckého parku 

1994/18/1 zámecký park 

1994/18/2 ohradní zeď 

1994/18/3 brána 

1994/18/4 pavilon se schodištěm 

1994/18/5 mlýnský náhon s opěrnými zdmi 

1994/18/6 mostek s mřížovými vraty 

1994/18/7 bývalá štěpnice 

1994/18/8 hájovna 

1994/19 areál hospodářského dvora 

1994/19/1 stodoly 

1994/19/2 nárožní obytný dům 

1994/19/3 sýpka 

1994/19/4 ohradní zeď s brankou 

1994/19/5 branka 
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Ochrana památek je dalším ze závazných regulativů využití území. 

Jakýkoliv stavební zásah nebo změna využití území musí být 

projednány a schváleny orgánem památkové péče. [19] Tento orgán 

je však zároveň vlastníkem většiny uvedených objektů. 

S ohledem na důkladné a podrobné studie zabývající se podstatou 

a nejcennějšími částmi této kulturní památky (krypta, chrám 

a vlastní klášterní budovy), které byly v minulosti zpracovány 

a publikovány (např. uváděné v: [17]), považuji za potřebnějšÍ, 

než jejich rekapitulaci, v tuto chvíli obrátit naši pozornost 

k opomíjeným, přesto v rámci celku velmi důležitým, součástem 

celkové kompozice areálu. Jedná se například o park a objekty 

hospodářského a provozního charakteru, které neodmyslitelně 

spoluutvářely charakter místa a jeho "otisk" v historické paměti. 

V žitenické pobočce Státního oblastního archivu Litoměřice je 

soustředěn Aehrenthalský rodinný archiv a Aehrenthalská ústřední 

správa (Welkostatek Doksany - není dosud plně zpřístupněn 

a nelze prozatím spolehlivě vyhledat veškeré archiválie). Z těchto 

archivních fondů existují vybrané rešerše. Dále se zde nachází 

unikátní dvousvazkový rukopis z doby kolem roku 1912 - "Dějiny 

královského pannenského kláštera praemonstrátek v Doksanech i osad 

panství tomuto příslušejících" - dílo Antonína Jandy, ředitele škol 

v Budyni nad Ohří a zakladatele městského musea. 

Při dohledávání odborných pramenů k historii, dendrologickým 
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a architektonickým zajímavostem zámeckého parku v Doksanech 

jsem byl velmi překvapen jejich naprostou absencí. Poměrně 

podrobná publikace České 

zámecké parky a jejich dřeviny, 

jejímž autorem je Karel Hieke 

[21], z 80. let minulého století, 

se o Doksanech nezmiňuje 

vůbec. Pokud autor považoval 

Doksany za "sadovnicky 

a dendrologicky bezvýznamné objekty", které do publikace 

nezařadil, můžeme se tomu jen podivit (zvláště při pročítání popisů 

některých v knize uvedených lokalit). O mnoho více se nedozvíme 

ani z encyklopedie Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 

[22] vydané na přelomu milénia. Zde sice Doksany zmíněny jsou, 

ale došlo zde k jakési záhadné - takřka cimrmanovské - smyčce: 

"DOKSANY viz TERESPOL" a "TERESPOL viz DOKSANY" 

Odpovědná redaktorka publikace na můj před lety zaslaný dotaz 

k této problematice nereagovala a nedávné doplněné druhé 

vydání encyklopedie sice přineslo částečné rozuzlení v podobě 

přesměrování z Terespolu tentokrát do Chroustovic, ale jediná 

souvislost (zdejší pobyt a realizace kněžny Teresy Poniatowské 

- která měla pronajaty Doksany a na druhém konci stejné obce 

zbudovala zámeček Terespol se zahradou - u svého bratra Filipa 

Kinského) nás zpět do Doksan nepřivede, neboť nás jen uvádí 

v omyl zmínkou o kněžnou zakoupeném panství u (neexistujícího) 

kláštera v Doksech. 

Nakonec jsem měl štěstí a dostala se mi do rukou práce Rekonstrukce 

historické zeleně v Doksanech, kterou vypracovala Dana Zázvorková. 

[23] 
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Zámecký park v Doksanech 

Zámecký park se rozkládá v severozápadní části obce Doksany, mezi 

budovami bývalého kláštera (později přebudovaného na zámek) 

a řekou Ohří. Územím protéká Mlýnský potok, který park dělí na 

dvě části. Starý park menší rozlohy se rozprostírá mezi konventem, 

prelaturou a mlýnským náhonem, rozsáhlejší nový park mezi 

náhonem a řekou Ohří. Obě části jsou propojeny mostkem. Celková 

výměra parku je 9,95 ha. 

Pozemky a budovy doksanského zámeckého parku jsou uvedené ve 

Výpisu z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu v Litoměřicích 

[20] a jsou popsány takto: 

Nový park 

802/1 - způsob využití - zeleň 

- druh pozemku - ostatní plocha 

- ochrana - nemovitá kulturní památka 

- výměra - 60 656 m2 

- vlastnz1 - Národní památkový ústav, ČR 
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802/2 - způsob využití - neuvedeno 

- druh pozemku - orná půda, BPEJ: 1.56.00 

- ochrana - ZPF, nemovitá kulturní památka 

- výměra - 9 395 m2 

- vlastník - Národní památkový ústav, ČR 

172 - způsob využití - neuvedeno 

- druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, č. p. 145 

- ochrana - nemovitá kulturní památka 

- výměra - 943m2 

- vlastn{k - Národní památkový ústav, ČR 

Starý park 

803/1 - způsob využití - zeleň 

- druh pozemku - ostatní plocha 

- ochrana - nemovitá kulturní památka 

- výměra -7 977 m2 

- vlastnil - Národní památkový ústav, ČR 

804/1 - způsob využití - zeleň 

- druh pozemku - ostatní plocha 

- ochrana - nemovitá kulturní památka 

- výměra - 8 614 m2 

- vlastnil - Národní památkový ústav, ČR 

805/1 - způsob využití - zeleň 

- druh pozemku - ostatní plocha 

- ochrana - nemovitá kulturní památka 

- výměra - 6132 m2 

- vlastnil - Národní památkový ústav, ČR 

806 - způsob využití - zeleň 

- druh pozemku - ostatní plocha 
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- ochrana - nemovitá kulturní památka 

- výměra - 701 m2 

- vlastnz1c - Národní památkový ústav, ČR 

807/1 - způsob využití - zeleň 

- druh pozemku - ostatní plocha 

- ochrana - nemovitá kulturní památka 

- výměra - 2 952 m2 

- vlastnz1c - Národní památkový ústav, ČR 

807/2 - způsob využití - zeleň 

- druh pozemku - ostatní plocha 

- ochrana - nemovitá kulturní památka 

- výměra - 30 m2 

- vlastnz1c - Národní památkový ústav, ČR 

808 - způsob využití - zeleň 

- druh pozemku - ostatní plocha 

- ochrana - nemovitá kulturní památka 

- výměra -1 780 m2 

- vlastnz1c - Národní památkový ústav, ČR 

118 - způsob využití - neuvedeno 

- druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří 

- ochrana - nemovitá kulturní památka 

- výměra - 191 m2 

- vlastnz1c - Národní památkový ústav, ČR 

119 - způsob využití - neuvedeno 

- druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří 

- ochrana - nemovitá kulturní památka 

- výměra -176 m2 

- vlastnz1c - Národní památkový ústav, ČR 
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Mlýnský potok 

927/1 - způsob využití - neuvedeno 

- druh pozemku - vodní plocha 

- ochrana - nemovitá kulturní památka 

- výměra - 8 829 m2 

- vlastnfk - Obec Doksany 

Zámecký park je majetkem státu. Správu parku zajišťuje Národní 

památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem. 

Park je z důvodu nepřístupnosti hlavního památkového objektu, 

špatného stavu zahradních staveb i nedostatečně zajišťované údržby 

zeleně, veřejnosti nepřístupný již několik desetiletí. 

Park tvoří spolu se zámkem celek, který byl zapsán do Seznamu 

nemovitých kulturních památek pod č. rejstř. 5-1994 -Areál kláštera 

s kostelem narození P. Marie. 

V Evidenčním listu nemovité kulturní památky je k zámeckému 

parku uvedeno, že se jedná o: "Vysoce hodnotný doklad vývoje 

zahradní architektury a sadovnictví areálu, který byl postupně 

přestavován od klášterního komplexu s hospodářským zázemím 

na zámek." Zdůrazněna je zde i jeho dendrologická hodnota. [23] 

Současná údržba zeleně se z nedostatku přidělovaných 

finančních prostředků omezuje pouze na nejnutnější údržbu (kosení 

trávníku a odstraňování poškozených stromů), kterou zajišťují dva 

zaměstnanci památkového ústavu pracující na poloviční úvazek. 

Současný stav zámeckého parku 

Starý park 

Součástí dnešní staré části zámeckého parku je bývalá barokní 

zahrada při jižní straně prelatury a přírodní park na místě bývalé 

konventní zahrady. 
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Barokní zahrada, tzv. proboštská 

Na jižní straně prelatury u Mlýnského potoka byla v době před 

zrušením kláštera založena okrasná barokní zahrada s malým 

bazénem uprostřed. V přeměny na krajinářský park anglického 

typu došlo ke zrušení barokního parteru a osetí plochy travní 

směsí. Bazének je tvořen z pískovcových bloků s prolamovaným 

půdorysem. Uprostřed bazénku je skalka s nepoužívaným 

vodotryskem. 

Vedle bazénu byl v první polovině 19. století zasazen, dnes 

velmi mohutný, jinan dvojlaločný Západní stranu zahrady uzavírá 

pozdně barokní sala terrena. Od jihu vymezuje barokní zahradu 

původně bohatě zdobená zeď se schodištěm. Z východní strany je 

parter ohraničen domkem zahradníka a přiléhající zdí. 

Konventní zahrada 

Na západ od konventu bývala barokně upravená, tzv. konventní 

zahrada, založená v první polovině 17. století. V ní byl postaven 

zahradní pavilon (gloriet), který se dochoval dodnes. Na místě 

původně barokně upravené plochy je dnes volný zatravněný 

prostor. Pozůstatkem zahrady je pouze část lipové aleje vybíhající po 

obou stranách glorietu. V polovině 19. století vznikl mezi glorietem 

a Mlýnským potokem přírodně krajinářsky řešený park. [23] 
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Drobná zahradní architektura 

Sala terrena je přízemní 

pozdně barokní arkádový 

pavilon s pěti otevřenými 

oblouky k východu. 

Klenba bývala zdobena 

freskovými malbami 

Kristus-zahradník a Alegorie čtyř ročních dob. [24] 

Okrasná zídka, vymezující barokní, tzv. proboštskou zahrad u 

z jihu, je souběžná 

se zdí mlýnského 

náhonu. Koruna zídky 

je krytá polorozpadlými 

pískovcovými deskami. 

Na podstavcích pravděpodobně bývaly střídavě umístěny kamenné 

vázy. Zídku přerušují pískovcové schody, kdysi opatřené kovanými 

rokokově zdobenými vrátky. Z původních schodů se dochovala 

jen malá část při levé straně okrasné zídky. Zdobné prvky zídky 

a vrátka jsou uloženy v depozitu památkového ústavu. 

Zahradníkův domek 

s dvorkem je jednoduché 

stavení z konce 18. století. 

Stavba je v dlouhodobě 

neudržovaném stavu, 

nedávno však došlo 

k výměně střešní krytiny. 

Při zdi dvorku zahradníka se nachází schodiště, které umožňuje 

vstup do barokní zahrady přímo z prvního nádvoří, dříve ukončeno 

brankou. 
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Gloriet je stavbou 

obdélníkového půdorysu 

s půl kruhově vyklenutým 

rizalitem do parku. 

Hlavní průčelí se otevírá 

do prostoru bývalé 

konventní zahrady třemi 

obloukovými vstupy. Boční stěny mají vždy jednu otevřenou arkádu 

a druhou směrem k zadnímu průčelí slepou. V zadním průčelí jsou 

dva otevřené vyhlídkové 

prostory, v dolní části 

původně s kovaným 

klasicistním zábradlím. 

Zábradlí je uschováno 

v depozitu památkového 

ústavu. Pavilon je zapuštěn do svahu. [23] 

Na západním průčelí konventní budovy byla nejpozději v druhé 

polovině 19. století 

vybudována schodištěm 

přístupná pergolová 

terasa, která se dnes 

nachází v havarijním 

stavu. 

-"""",-q,,,' 

Zeleň staré části zámeckého parku 

Ve staré části zámeckého parku se nachází celkem 183 stromů, 

z toho 146 listnatých a 37 jehličnatých. Ze sadovnicky hodnotných 

druhů stojí za zmínku především exempláře buku lesního, který 

je ve starém parku zastoupen dvěma kultivary - ,Atropunicea' 

a ,Pendula ,. [23] Při západní stěně sala terreny se nachází jeden 
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představitel kultivaru Atropunicea 

vyhlášený v roce 1996 památným 

stromem. Z jehličnatých stromů je 

nejvýznamnější jinan dvoulaločný, 

rostoucí v bývalé barokní zahradě 

pod prelaturou. Tento nádherný 

a mohutný exemplář byl též v roce 1996 

vyhlášen památným stromem. Třetím 

vyhlášeným památným stromem 

v tomto areálu je platan javorolistý, který se nachází před prelaturou 

na prvním nádvoří. 

Komunikace 

Podle historických podkladů ze Stabilního katastru z roku 1843 

existovala na území staré části parku poměrně hustá síť cest. Z nich je 

dnes cest patrný pouze náznak cesty v lipové aleji před konventem. 

Jedinou komunikací v této části parku je panely zpevněná široká 

cesta. [23] 

Oplocení 

Hranice starého parku jsou vymezeny 

budovami zámku, Mlýnským potokem 

a zámeckou zdí, která ohraničuje 

park ze severu a severovýchodu. Na 

příjezdové cestě do parku je ve zdi 

novodobý průlom osazený stylově 

nevhodnými kovovými vraty. Původní 

vjezd barokní bránou situovanou blíže 

budově konventu není funkční. 
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Vybavení parku 

Stará část parku navazuje přímo na budovu bývalého konventu 

a prelatury. Část konventu dnes patří řádu premonstrátek, druhá 

nezrekonstruovaná část budovy, při pohledu z parku vpravo, je ve 

vlastnictví státu a v minulosti byla přebudována na byty. Nájemníci 

bytů do starého parku vystavěli při zdech konventu a nejrůznější 

přístřešky a bývalou pergolovou terasu se schodištěm upravili jako 

kotec pro psa. [23] 

Nový park 

Nový park založený v polovině 19. století se rozkládá mezi 

Mlýnským náhonem a řekou Ohří. Od řeky je park oddělen úzkým 

pásem lesního porostu a ohradní zdí. Nový park můžeme dále 

rozdělit na dvě části -na plochu bývalé štěpnice a zásobní zahrady, 

které jsou při pohledu od zámku vlevo od lipové aleje a přírodně 

krajinářsky řešenou část, vpravo od aleje. [23] 

Drobná zahradní architektura 

Nový park je se starým parkem a budovami zámku spojen 

zaklenutým mostkem z pískovcových kvádrů. V pilastrech 

v koruně mostku bývala vsazena mřížová vrátka, stejná jako 

vrátka osazená v okrasné zídce u barokní zahrady. Oboje pochází 

z období vybudování proboštské zahrady. Vrátka i zábradlí mostku 

jsou uloženy v depozitáři 

památkového ústavu. 

Mostek má dnes pouze 

provizorní 

zábradlí. 

dřevěné 

Na mostek přes mlýnský 

náhon navazuje lipová 
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alej, přecházející v jižní části parku v rondel. Uprostřed rondelu je 

bazén, vybudovaný na začátku 20. století. Zatímco lípy tvořící rondel 

byly vysázeny v době výstavby bazénu, alej vybíhající k mostku je 

starší a původně bývala patrně zakončena plastikou. Dnešní špatný 

stav zdiva bazénu je 

výsledkem dlouhodobého 

působení faktorů prostředí 

a způsobu využívání 

státním statkem jako 

silážní jámy. Stěny bazénu 

jsou narušeny trhlinami, v nichž se uchytil nálet. [23] 

Při ohradní zdi nového parku je postaven zahradní klasicistní 

pavilon z konce 18. století, s exoticky působící střešní konstrukcí, 

která v sobě nese patrné východní vlivy. Před pavilonem je zvýšená 

Jeho oprava je velmi žádoucí. 

podesta, z obou stran 

přístupná schodištěm. 

Z podesty se vstupuje 

do vlastního prostoru 

otevřeného pavilonu 

určeného k výhledu do 

parku a okolní krajiny. 

Na okraji bývalé štěpnice, při vjezdu do parku stojí dům č. p. 172. 

Jedná se o přízemní objekt obdélníkového půdorysu s čelním 

průčelím situovaným do štěpnice a parku. Střecha stavení je sedlová, 

nedávno opravená. Objekt sloužil po nějaký čas jako hájovna, dnes 

je značně zchátralý. Vedle hájovny, ve směru k mlýnskému náhonu, 

je v rozvalinách zbytek hospodářského stavení. 
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Zeleň nové části zámeckého parku 

V nové části zámeckého parku se nachází celkem 570 stromů, 

z toho 529 listnáčů a 41 jehličnanů. Po obvodu parku jsou 

rozvolněné porosty domácích dřevin, uvnitř parku volné skupiny 

a solitéry s dendrologicky vzácnějšími druhy a kultivary. Vysokou 

sadovnickou hodnotu mají především buky, které jsou zde 

zastoupeny několika kultivary - ,Aspleniifolia', ,Atropunicea', 

,Pendula', ,Roseo-marginata'. [23] 

Oplocení 

Nový park je téměř po celém obvodu ohrazen kamennou, většinou 

opukovou omítanou zdí. Nejhorší stav zdi je v prostoru mezi 

klasicistním pavilonem a drátěným oplocením, ohraničujícím park 

u silničního mostu přes Ohři. 

Komunikace 

Přímo na mostek spojující starou a novou část parku navazuje široká 

nezpevněná cesta přecházející v blízkosti jižní ohradní zdi v rondel. 

Cesta i rondel jsou z obou stran lemovány řadou lip. Z rondelu 

vybíhá západním směrem nezpevněná cesta, kopírující obvodovou 

hranici nového parku. Mezi okružní cestou kolem zdi a Mlýnským 

potokem prochází napříč loukami další dvě nezpevněné cesty. Pro 

účely použití těžkých strojů při stavebních pracích v zámeckém 

areálu byla i v této části parku zřízena široká panelová cesta a na ni 

navazující manipulační plocha. Cesta prochází zámeckým parkem 

ve směru od hájovny až k mostku, odkud pokračuje do staré části 

zámeckého parku. Délka cesty v této části je 172 m, se starou částí 

parku je její celková délka 498 m. Na zpevněné manipulační ploše 

se každým rokem v červnu koná týdenní setkání severočeských 

sochařů zakončené symposiem. [23] 
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Mlýnský náhon 

Koryto mlýnského náhonu je 

zčásti vyzděno z pískovcových 

kvádrů. Zeď vystavěná na 

pravém břehu náhonu (při 

pohledu po proudu) začíná pod 

bývalým mlýnem - dnes malou 

vodní elektrárnou a jednostranně 

zpevňuje koryto až do prostoru za gloriet. Ze spár zdi vyrůstají trsy 

trávy a náletové dřeviny. Zdivo je na několika místech narušené. 

[23] 

Hospodářský dvůr Doksanského kláštera 

Hospodářský dvůr je po desetiletích nevhodného využívání 

a chybějící stavební údržby s následným opuštěním na pokraji 

zkázy. Objekt byl postupně devastován utilitárními přestavbami, 

kořistnickým způsobem užívání, absencí péče i dlouhodobým 

nezájmem, stejně jako nedostatkem finančních prostředků. 

V posledních letech došlo v důsledku zatékání do neopravovaných 

střech k rozsáhlým poškozením objektů. 

Byla těžce poškozena většina historických krovů (sýpka, pivovar, 

sušárna, jižní nárožní dům) a tím i dřevěné a zděné konstrukce ve 

vyšších podlažích. Zatékání má za následek degradaci zdiva, omítek 

i dřevěných prvků, masivní výskyt hniloby a dřevokazných hub; 

některé prostory jsou již pro svou nebezpečnost a labilitu konstrukcí 

nepřístupné. Poničeny jsou nejen krovy, ale i rákosové stropy 

s cennými omítkovými vrstvami s často dosud neprozkoumanou 

malířskou výzdobu. Mnohé přízemní a suterénní prostory jsou 

poškozovány také nadměrnou zemní vlhkostí. 
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Degradovány byly postupně i interiéry, od totálního" vybydlení" 

bývalých bytů v nejhorším slova smyslu a jejich poškození 

vandalismem, přes demontáže podlah, historických výplní oken 

a dveří a dalších cenných detailů až po zanesení prostor odpadky. 

Zvýšenou erozí, vedoucí někde až k úplnému zániku omítkových 

vrstev a k rozvolnění zdiva, byla poznamenána jednotlivá průčelí. 

Devastace alarmujícího rozsahu poznamenala prakticky celý 

organismus areálu hospodářského dvora. V současnosti nastal 

zcela mezní okamžik pro provedení základních záchranných prací, 

jestliže nemá dojít k postupnému zániku památky. 

Objekty však ve 20. století neprošly zničující celkovou 

rekonstrukcí a dosud tedy obsahují značné bohatství řemeslných 

a umělecko-řemeslných detailů včetně reliktů výtvarné výzdoby. 

Klášter Doksany patří mezi naše vynikající památky, a hospodářský 

dvůr je jeho organickou součástí. Celý soubor je mimořádně 

cenný z hlediska umělecko-historického, architektonického 

i urbanistického. Jeho záchraně a postupné regeneraci je třeba 

věnovat trvale systematickou pozornost. Přes těžké ztráty, 

způsobené zanedbáním péče a devastací, je zde dosud zachována 

vysoká míra autenticity a značná vypovídací schopnost památky. 

[16] 

Stavebně historický vývoj jednotlivých hospodářských 

budov 

Vstupní objekt 

Na místě dnešního vstupního objektu lze se značnou 

pravděpodobností předpokládat středověkou zástavbu. V této linii 

i patrně již původně končil klášterní areál a nacházela se zde vstupní 

brána. vývoj stávajícího objektu můžeme konkrétně sledovat od 
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poloviny 16. století. Prameny uvádějí 

datum vzniku křídla s kancelářemi 

a dalšími prostorami k roku 1556 

(obdobívládyproboštaJanaFreywalda). 

Dlouhý renesanční objekt byl později 

v interiérech rozdělen na křídlo s hlavní 

bránou (severní část) a severní křídlo 

pivovaru (jižní část). Do dnešní doby se 

z renesanční stavby vstupního objektu 

zachovaly jen obvodové zdi, kdežto jižní část prošla ještě další 

renesanční přestavbou, při které vznikly do současnosti dochované 

valené klenby s hřebínkovými lunetami. Křídlo vstupní brány má 

odlišné etážová ní, pocházející až z barokních úprav. 

Prvním radikálním vrcholně barokním zásahem do předchozího 

stavu objektů byla stavba mohutné kulisovité architektury hlavní 

klášterní brány. Podnikl ji, stejně jako stavbu hlavní fasády konventu 

a další význačné úpravy, probošt Bruno Kunovský. Dokončena 

byla roku 1701 a je prvořadým projevem začátků vrcholného 

baroka v Čechách. Nejpozději v této době vznikla i barokní úprava 

fasád pivovaru a vstupního křídla, a zřejmě i krov (dodnes z velké 

části zachovaný) nad celým objektem. Celé první patro (včetně 

patra nárožního domu) zabíral byt správce panství (se třemi 

jídelnami, kuchyní, pekárnou i místnostmi pro čeleď), přízemí pak 

pravděpodobně byt hlídače, kanceláře a další prostory. 

Další drobné úpravy pocházejí opět z 19. a 20. století, přičemž 2. 

polovina 20. století měla na objekt zásadně neblahý vliv. Patro bylo 

zadaptováno na bytové jednotky, školní družinu a sálek knihovny. 

V posledních letech je objekt prázdný, zčásti volně přístupný 

a podléhající rozsáhlé devastaci. 
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Dům je hodnotnou architekturou, v jádře renesanční, jejíž 

radikální barokní přestavba významně určila její současný 

vzhled. Charakteristickým prvkem významným z hlediska celého 

klášterního areálu je brána s plastikami, kvalitativně prvotřídní, 

náležející k předním dílům českého vrcholného baroka. [16] 

Jižní nárožní dům 

Po roce 1626 byla východní 

část objektu ještě součástí 

velké sýpky. Částečně 

renesanční s barokními 

vestavbami jsou i sklepy 

zabírající celou dispozici 

domu. K barokní úpravě zřejmě došlo kolem roku 1701 v souvislosti 

s přestavbou vstupního křídla s bránou. Finální vzhled získal dům 

přestavbou po roce 1750, kdy byla na obou stranách zkrácena 

sýpka (související analogická úprava rovněž severního nárožního 

domu). V patře se nacházel byt správce panství (dispozice domu 

a vstupního objektu byly v patře spojeny a byt zabíral celou tuto 

plochu), v přízemí zřejmě kanceláře. Barokní krov je dochován do 

současnosti. 

Další drobnější úpravy bytových jednotek proběhly opět 

především v 19. a 20. století, přičemž poslední novodobé úpravy 

byly výrazně utilitární a znehodnocující. V posledních letech je 

objekt prázdný, volně přístupný a podléhající rozsáhlé devastaci. 

Jižní nárožní dům je hodnotnou barokní architekturou, jejíž 

stavební koncepce je úzce spjata se vstupním objektem a je zachován 

v autentické podobě. [16] 
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Pivovar 

Pivovar byl založen 

v areálu kláštera až 

v 17. století, ovšem na 

místě, které již bylo dříve 

zastavěno. Severní křídlo 

pivovaru vzniklo z části 

renesančního vstupního 

objektu (1555). Pivovar samotný byl budován od roku 1671 

(proboštem Štěpánem Kielmanem). Tak vzniklo raně barokní jižní 

křídlo, komponované jako síňové čtyřlodí. Patrně ještě v 17. století 

byla mezi obě křídla vestavěna další budova. 

Zdá se, že v období klasicismu, po zrušení kláštera a po převzetí 

panství rodem Aehrenthalů, začala výroba piva v pivovaru 

prudce stoupat, čemuž lze přičíst další stavební úpravy, totiž 

vznik rozsáhlých klasicistních sklepů východně od jižního křídla, 

a následné zvýšení terénu v těchto partiích. 

V 70. letech 19. století byl přistavěn objekt sušárny chmele se 

schodištěm před západní průčelí severního křídla, přepatrován 

raně barokní klenutý prostor v jižním křídle traverzovými klenbami 

a provedeny další úpravy. Na počátku 20. století byl postaven 

objekt pivovarských štoků, který nahradil starší budovu. Jeden ze 

sousedních obytných domků byl přeměněn na lednici a ze starší 

stavby zůstalo pouze obvodové zdivo. 

Pivovar byl v objektu zrušen až roku 1946. Celou budovu získal 

státní statek jako skladovací prostor. V posledních letech je objekt 

prázdný, podléhající rozsáhlé devastaci. Zvláště některé části, jako 

objekt sušárny a krovy hlavní budovy, jsou v havarijním stavu 

a řada historických technologií byla zcizena. Například ještě loni 

zde byl dopravníkový systém. 
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Pivovar je hodnotnou architekturou s významnou renesanční 

a barokní stavební fází. Severní renesanční část je dobře zachována 

včetně cenných hřebínkových kleneb, barokní úprava se zde týkala 

pouze fasád. Objekt je zachován v poměrně autentické podobě, 

přestože nebyl ušetřen přestaveb v souvislosti s modernizacemi 

pivovarské technologie. Dochované fragmenty zařízení z počátku 

20. století jsou však již nyní také technickou památkou. Stejně 

tak vyžadují pozornost a péči budovy přistavěné v 19. a 20. 

století (sušárna chmele, štoky), bez jejichž obnovy by rehabilitace 

organismu pivovaru byla neúplná a ochuzená. [16] 

Pošta (bývalý dům pro poutníky) 

Vznik stávajícího objektu pošty na dříve nezastavěném místě je 

přesně datován rokem 

1772 (objekt spadá do 

realizací posledního opata 

Josefa II. z Winkelburku). 

Původně se jednalo o dům 

pro poutníky. Patrový 

dům na půdorysu "L" s mansardovou střechou byl přistavěn 

k vstupnímu objektu. V půdorysné skladbě byl inspirován jižním 

nárožním domem a spolu s ním vytváří jakýsi čestný dvůr před 

hlavní klášterní bránou. Po zrušení kláštera byla v objektu založena 

fara při klášterním chrámu a pro její potřeby vyhlouben sklípek 

vpravo od průjezdu. Fara zabírala v patře celé severní a větší část 

východního křídla. V polovině 19. století byla v přízemí umístěna 

také škola. Po jejím zrušení ve druhé polovině 19. Století zde 

byl spolu s poštou i byt pošmistra a k jižní obvodové stěně byla 

přistavěna stáj pro poštovské koně a pod stájí zřízen sklípek. 

Po roce 1946 se fara přestěhovala do budovy provizoriátu. Ve 20. 
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století docházelo k dalším drobným úpravám, vesměs utilitárním 

a znehodnocujícím. Například pro potřeby pošty byly zřízeny 

telefonní ústředny v patře a v přízemí otevřena restaurace. 

Objekt pošty je hodnotnou raně klasicistní realizací narušenou 

pouze lokálně odstranitelnými novějšími úpravami. Vyjma vlastních 

kvalit představuje ještě hodnotu jako součást širšího kompozičního 

celku vstupního prostoru před hlavní klášterní bránou. [16] 

Sýpka 

Po roce 1522, kdy byl opraven klášter poničený husity, došlo 

k opravám a výstavbě 

hospodářských budov. 

Hypoteticky zde tedy 

sýpka existovala již v této 

době, jistotu však máme 

až roku 1626, kdy za 

probošta Kryšpína Fuka 

byla vyvíjena velká aktivita při obnově kláštera. Velký dvoupodlažní 

renesanční objekt sahal od hlavní brány až k severovýchodnímu 

nároží hospodářského dvora, zdobený štíty a atikou. Nejpozději 

kolem poloviny 18. století byl objekt na obou stranách zkrácen 

(souměrně tak na místě jeho někdejších částí vznikly severní 

a jižní nárožní dům), zřejmě zvýšen o druhé a třetí patro a opatřen 

mansardovou střechou. V klenutém přízemí se nacházely velké 

chlévy. Větší úpravy se uskutečnily až na počátku 20. století, kdy 

bylo vybouráno vnitřního schodiště a bylo nahrazeno venkovním 

jednoramenným do prvního patra. 

Ve 2. polovině 20. století sloužila sýpka státnímu statku jako sklady. 

Momentálně jsou přízemní prostory pronajaty jako sklad prodejny 

starožitného nábytku. Prostory v patrech jsou prázdné, přičemž 
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dřevěné stropy a zejména krovy jsou výrazně poškozeny zatékáním, 

konstrukce jsou v havarijním stavu a hrozí zřícením. Původní cenný 

barokní mansardový krov dosahuje impozantních rozměrů a letos 

se snad dočká alespoň funkční opravy. 

Objekt sýpky je ve spodní části obvodových zdí renesanční 

hospodářskou stavbou, pronikavě změněnou a zhodnocenou 

pozdně barokní přestavbou. Ve hmotě i základní dispozici podlaží 

tento stav přetrvává dodnes. Objekt je téměř intaktně zachován 

v autentické podobě, což je o to cennější, že těchto staveb, jejichž 

autenticita nebyla setřena přestavbami, je již na našem území málo. 

[16] 

Severní nárožní dům 

Na tomto místě se zřejmě od počátku kláštera nacházely budovy 

správního či hospodářského charakteru. Objekt v dnešní pozdně 

barokní podobě byl kolem roku 1750 postaven nepochybně současně 

a na základě jednoho 

projekčního podklad u 

s jižním nárožním domem. 

Podnětem byla, spíše než 

funkční nutnost jednotná 

estetická kompoziční 

představa řešení východní 

části areálu - pohledové části celého klášterního celku vůči 

přístupové cestě. Ze staršího objektu byla do nové stavby zahrnuta 

západní obvodová zeď a dělící - renesanční - zeď mezi oběma 

křídly v přízemí. Nacházely se zde úřednické byty. 

V patře jsou patrné klasicistní a novější úpravy vložené do osnovy 

základních barokních zdí. Okna a dveře pocházejí vesměs z 19. 
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století. Barokní krov je dochován do současnosti. V přízemí se 

v klenutých místnostech nacházely stáje a postrojovna. 

V současnosti je objekt prázdný a podléhající rozsáhlé devastaci. 

Severní nárožní dům je hodnotnou barokní architekturou, jejíž 

stavební koncepce je úzce spjata s výstavbou jižního nárožního 

domu a je zachován v neobyčejně autentické podobě. 

Z památkového hlediska jsou neobyčejně cennými a vysoce 

autentickými prostorami bývalé úřednické byty v prvním 

patře. Jednak je zde zachován dispoziční rozvrh široké chodby 

s navazujícími pokoji, jednak většina místností je více méně (snad 

vlivem neužívání patra domu v nedávné minulosti) konzervována 

ve stavu přelomu 19. a 20. století (včetně pozůstatků elektroinstalací), 

přičemž zachované omítkové vrstvy stěn a fabionových stropů 

nasvědčují i přítomnosti klasicistních a pozdně barokních výmaleb 

ve velkém rozsahu. I přes poškození těchto vrstev v některých 

místnostech (např. havárie stropu v severní části) je stav konstrukcí 

celkově poměrně stabilizovaný. [16] 

Stodola 

Zástavbu v těchto 

místech lze předpokládat 

nepochybně již velmi 

brzy po vzniku kláštera. 

Hypoteticky může stodola 

pocházet z druhé poloviny 

16. století, jistě však 

z počátku 17. století. Její zdivo je pravděpodobně renesanční, barokní 

konstrukce a byla nedávno opravována. Byla také provedena oprava 

krovu a vyměněna střešní krytina. Na jižní straně vznikly v 18. a 19. 

století dva drobné přístavky, východní z nich byl podsklepen. 
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Stodola je cennou renesanční hospodářskou budovou, která se 

významně hmotově uplatňuje v rámci klášterního areálu. [16] 

Obytné domky při prvním nádvoří 

Jižní stranu prvého 

nádvoří tvoří zhruba ze 

dvou třetin nízké obytné 

domky. Jde celkem 

o šest objektů. Domky se 

nacházejí v místech, kde 

lze již v nejstarších dobách 

předpokládat pravděpodobné vedení vnitřní klášterní ohrady nad 

mlýnským náhonem. 

První domek přiléhající na jižní straně k jižnímu křídlu pivovaru, 

je jediný vyšší, jednopatrový. Tento první domek (I) tvoří s dalším 

jihovýchodní nároží prvního nádvoří. K roku 1672, paralelně se 

stavbou pivovaru, je doložena stavba tohoto druhého domu (II) 

- pro sládka - který pak jistě prošel pozdně barokní přestavbou, jak 

naznačují sklepy. Kolem roku 1870 došlo k přestavbám interiéru. 

Krov je patrně klasicistní. Další dva přízemní a na sebe navazující 

podsklepené domky (III a IV) běží přímo od jihovýchodního nároží 

k západu. Vzhledem k tomu, že domky, spolu s domkem pro 

sládka (III), stojí na terénním zlomu, je jejich jižní (zahradní) průčelí 

podstatně vyšší, než severní. Tyto domky jsou pozdně barokní 

(z doby kolem roku 1750), upravené klasicistně a také po roce 1970. 

První z nich (III) má barokní sklepy rozloženy do dvou podlaží. 

Kolem roku 1900 došlo k úpravě jednotného prostoru procházejícího 

podlažím sklepa a druhého domku, zaklenutého segmentovými 

klenbami do traverz a sloužícího jako lednice pivovaru. Z původně 

barokního objektu zbyly pouze obvodové stěny a vysoký prostor 
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vzniklý výškovým spojením sklepa a přízemí. Krov je patrně 

z konce 19. století. V době klasicismu vznikl (snad na místě rovněž 

pozdně barokního domu) poslední domek v řadě (IV), jehož 

stávající podoba včetně krovů pochází z prvé poloviny 19. století. 

Ve sklepech se v první polovině 20. století nacházely dílny bednárny 

pivovaru. Krov z doby vzniku je přístupný vnějším schodištěm při 

zá padním štítu. 

Samostatně stojící bývalý zahradníkův domek (V), který leží 

již za tímto zlomem směrem do zahrady, byl postaven v letech 

1756-1760 a z nádvoří je pohledově skryt. Poslední domek (VI) stojí 

samostatně na nádvoří poblíž jeho jihovýchodního nároží. 

Na katastrálním plánu Doksan 

z roku 1843 je zachycen 

ještě další, osově navazující t , 

a dnes již neexistující domek 

uzavírající první nádvoří ' 

směrem k zámecké budově. 

Obytné domky jsou sice architekturou na první pohled 

"obyčejnou", bez vynikajících architektonických a umělecko

řemeslných hodnot, přesto jsou v celkové struktuře zástavby 

hospodářského dvora mimořádně důležité. Tento význam spočívá 

nejen v tom, že jako zachovalá historická struktura zde mají své 

nezastupitelné místo, ale i v jejich rozmanitosti a malebnosti 

a v neposlední řadě v možnosti zachovat zde obytnou funkci tam, 

kde se odedávna nacházela. 

Všechny uvedené objekty působí jedinečným způsobem v kontextu 

celého klášterního areálu, jejich urbanistický význam spočívá také 

v širších pohledových vazbách. Především východní fasády budov 

charakterizují pohled na klášter z litoměřické silnice. V centru 
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kompozice se nachází hlavní brána, před níž šikmo zalomené křídlo 

jižního nárožního domu na severu a budova pošty na jihu vytvářejí 

jakýsi čestný dvůr. Na jihu za poštou pokračuje dlouhá budova 

pivovaru s vysokým cihelným komínem někdejší varny i menším 

komínem sušárny, a štoky. Dále se na sever od brány uplatňuje 

mohutná převýšená hmota sýpky a její napojení na severní a jižní 

nárožní dům, které jsou shodně koncipovány s ohledem na tento 

širší kompoziční záměr. Zadní klášterní budovy se z této strany nijak 

pohledově neuplatňují, kromě dvou dominantních věží chrámu. Na 

severu je areál vymezen dlouhými navazujícími hmotami stodol, za 

nimiž pokračuje kolna a kravín. 

Drobné obytné domky na jižní straně nádvoří zde tvoří hmotový 

a měřítkový protiklad mohutným pivovarským budovám a jakýsi 

nenásilný přechod k zahradní části. Tím se tato část nádvoří stává 

obytnější, soukromější, a jeví značnou dávku malebnosti. 

Celé panorama je maximálně autentické (paradoxně díky 

dlouhodobé neúdržbě), hmoty všech objektů v jejich historické 

podobě zůstaly prakticky nezměněny. Celek tedy představuje 

vrcholně cennou kompozici, která se zásadně podílí na 

charakteristickém vzhledu a působení klášterního areálu v poměrně 

širokém okolí. 

Významný je i fakt, že doposud 

nedošlo k razantním renovačním 

zásahům do střešních rovin objektů 

či fasád (nová okna, střešní okna či 

vikýře, barevnost fasád apod.), takže 

ani hmotově, ani plošně nedochází 

k vizuálnímu narušení budov. Ovšem 

takto uchovaná autenticita je draze za placena zchátralostí konstrukcí 

a hrozícím nebezpečím jejich brzkého zániku. [16] 
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Stávající využití areálu 

v současnosti je většina budov hospodářského dvora ve vlastnictví 

Národního památkového ústavu a ve správě jeho územního 

odborného pracoviště v Ústí nad Labem. 

Přízemí sýpky je pronajato jako sklad prodejny starožitného 

nábytku. Prostory v patrech jsou prázdné. Objekt pošty je pronajat 

- v přízemí sídlí Česká pošta, dále je zde restaurace a kancelář. Patro 

má pronajato prodejce starožitného nábytku, jemuž slouží blízké 

sklady v přízemí sýpky. Jeden z menších domků na prvním nádvoří 

je pronajat k obytným účelům. 

Ostatní objekty jsou zcela prázdné, kromě některých přízemních 

prostor, které slouží jako příležitostné skladovací prostory. Většina 

objektů je navíc v natolik špatném stavu, že jsou téměř nevyužitelné, 

část budov byla pouze příležitostně pronajata pro účely filmařů. 

Objekty jsou nedostatečně zajištěny proti vniknutí nepovolaných 

osob. 

Přístup k obnově 

Při případné a tolikžádoucíobnovějenutnorespektovatpamátkovou 

hodnotu budov i svébytnost jejich začlenění do klášterního areálu, 

stejně jako mimořádný historický, architektonický, duchovní 

i kulturní význam celého areálu v kontextu širšího regionu. Proto 

veškeré aktivity týkající se rehabilitace objektů musí směřovat 

k tomu, aby výsledek obstál i při uplatnění těch nejnáročnějších 

kritérií současné památkové péče. 

Úspěšnost regeneračního procesu je významnou měrou 

podmíněna vytvořením podmínek pro opětovné sjednocení 

celého areálu v jeden funkční a vzájemně kooperující celek. Ztráta 
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přirozené vazby vlastních klášterních budov k hospodářskému 

zázemí vytváří značné bariéry celému procesu. 

Revitalizovaný areál klášterního hospodářského dvora 

a v návaznosti celý klášterní areál by byl přínosem i pro celou obec 

a celý region (restaurace přirozeného duchovního centra, zvýšení 

zájmu odborné veřejnosti, odborné prestiže, celkové zatraktivnění 

prostředí, zvýšení turistického ruchu). 

Pokud se podaří komplexní rekonstrukci uskutečnit, má šanci stát 

se zcela jedinečným počinem z hlediska uplatňování památkového 

přístupu a konzervačních metod, protože areál je ve vlastnictví právě 

památkového ústavu, který může dodržení tohoto přístupu nejlépe 

zajistit a na výsledku by měl být sám maximálně zainteresován. Kde 

jinde, než v tomto případě lze důsledně rehabilitovat veškeré cenné 

objekty a zajistit jim důstojné využití tak, aby nebyly poškozeny 

neobyčejné hodnoty paměti místa, autenticity a vypovídací 

schopnosti památky. [16] 
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ZAPOMENUTÁ SÍDLA 

V této kapitole uvedeme stručný přehled více či méně neznámých 

městeček, obcí a vsí, které v minulosti po nějakou dobu patřily 

k doksanskému klášteru (později panství) nebo jsou položeny v části 

Dolního Poohří, které obtéká a ohraničuje řeka Labe z východ u 

a severu, z jihozápadu jsou ohraničeny vyvýšenou plošinou zvanou 

Dubina a nepřiléhají k největším městům Litoměřicím a Lovosicím. 

Poslední výjimkou budiž pevnostní město Terezín, které je samo 

příliš svébytným a urbanisticky i sociálně odlišným prostorem. 

Navíc - naštěstí - nepatří k zapomenutým. 

BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ. 

Kolem roku 1833 žilo v obci 

348 obyvatel, v roce 1910 

již 1771 a v současnosti jich 

zde žije kolem 2547 [36]. 

Bohušovice, které byly v roce 

1920 povýšeny na město,leží v rovině kolem dolního toku Ohře, při 

levém břehu řeky. Jeho jižní část s nádražím, bývalým cukrovarem 

a pivovarem vystoupala na mírné návrší, kolem něhož lze 

předpokládat velmi staré, předhistorické osídlení místa (Bušovici, 

Bogušovici). První zmínka o obci je v donační listině Boleslava II. 

břevnovskému klášteru z roku 993, další pak pochází z roku 1057. 

Záhy však došlo k rozdělení obce na několik částí, z nichž jednu 

získal klášter v Doksanech. Díky vlivu kláštera má zde od konce 17. 

století tradici škola. V polovině roku 1850 přijel do Bohušovic první 

vlak na pražsko-podmokelské dráze. Od té doby se začíná psát nová 

kapitola dějin obce spojená s rozvojem průmyslu; který měl vliv 
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růst počtu obyvatel a celkový význam sídla (1870 - cukrovar, 1890 -

nová radnice). Nízko položený terén, na němž větší část města stojí, 

bývá dosti často zaplavován při vysokých stavech vody v Ohři. 

Značné škody způsobily povodně např. v letech 1828, 1845, 1862, 

naposledy pak v roce 2002. Řeka sama při nich měnila své řečiště, 

až se přistoupilo k jeho napřímení a později, na začátku 20. století, 

k regulaci. [25] Pamětihodnosti: kostel sv. Prokopa založený v roce 

1384 z doksanského kláštera, v dnešní podobě po obnovení roku 

1716 proboštem Josefem Mikou. Jižně od obce při silnici na Brňany 

se nachází empírová kaplička sv. Anny z 19. století. Jihovýchodně od 

města překonává řeku Ohři 40 metrů dlouhý železniční most - jedná 

se o pozdně empirovou stavbu z roku 1848 z velkých pískovcových 

kvádrů, která je technickou památkou. "Zajímavá je i skutečnost, 

že Bohušovice spolu s dalšími nemnoha lokalitami patří k našim 

městům či obcím, které mají ve svém znaku symbol mostu." [26] 

BROZANY NAD OHŘÍ. 

V roce 1900 žilo v městysi 

1061 obyvatel, v současnosti 

jich zde žije kolem 1079 [36], 

včetně místní části Hostěnice. 

Jméno je odvozeno od brodu 

přes řeku Ohři, u něhož osada vznikla. V roce 1276 je v obci doložen 

dvůr mělnické kapituly. Archeologické nálezy však datují osídlení 

této lokality již od doby kamenné. Také původní románské zdivo 

kostela svědčí o dřívějším vzniku osady. Mělničtí probošti zde na 

počátku 15. století postavili tvrz, která se později stala sídlem pánů 

z Brozan. Pamětihodnosti: renesanční tvrz, ze 3. čtvrtiny 16. století. 

Původně románský farní kostel sv. Gotharda byl přestavován 

a upravován goticky a renesančně. Bývá řazen do skupiny kostelů, 
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které u nás byly postaveny brzy po roce 1131. Podle techniky stavby 

věže, která se z původního kostela zachovala, lze vznik stavby klást 

do 12. století a do okruhu doksanské huti. Jeho tři renesanční oltáře 

z 2. poloviny 16. století jsou připisovány Melchioru Jobstovi z Pirny. 

Renesanční mlýn se sgrafity z konce 16. století s mansardovou 

střechou. V obci je řada zděných zemědělských usedlostí, z nichž 

čp. 81 má středověké jádro. [27] 

BRŇANY. V roce 1880 žilo v obci 401 

obyvatel, v současnosti jich zde žije kolem 

417 [36]. Obec leží v úrodné zemědělské 

rovině na levém břehu řeky Ohře. 

Zemědělská ves pravěkého původu, 

písemně doložena v roce 1057. V roce 

1226, za vlády Přemysla II. Otakara, 

byly Brňany darovány doksanskému 

klášteru spolu s osadou Peleš, existující 

tehdy u Ohře jižně od Brňan a úplně smetenou ničivou povodní 

v roce 1461. [25] Z brňanského přívozu dostával klášter desátky 

a dvanáctiliberního lososa. [28] Pamětihodnosti: pozdně barokní 

zámeček z druhé poloviny 18. století s mansardovou střechou. Kaple 

Panny Marie Bolestné a sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1729, 

kaplička z 1. poloviny 19. století u čp. 30. 

Brňany jsou typickou ulicovkou, raně středověkého původu. Ve 

vývoji organismu obce původně dominoval směr západo-východní, 

trasa od Keblic, směrem k Ohři (k bývalému přívozu do Dolánek 

nad Ohří) . Dnes dominující severo-jižní komunikace ve směru 

Bohušovice-Brozany byla v dnešní trase stabilizována až teprve 

v barokní době. Sledujeme-li cestu od Brozan, pak tato míří na 

východníkonecobcea její cílovou dominantou je barokníhospodářský 
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dvůr se zámečkem. Jedná se ~:.:.:.,> 

o hodnotnou architekturu, 

pocházející 

vrcholného 

z 

a 

přelomu ' 

pozdního 

baroka. Zámek - původně 

vlastně rezidenční křídlo 

tohoto dvora, tvoří východní tři čtvrtiny severní strany půdorysu 

dvora, který je disponován na pravidelném obdélném půdorysu, 

s delšími stranami východní a západní. Jeho výstavba v 17. století 

v dnešním rozsahu vyvolala nutnost odklonění staré trasy ještě 

před obcí a její převedení na západní stranu, kde navazuje přímo na 

silnici k Bohušovicím. Původně cesta od Brozan ústila do vesnice na 

jejím východním konci v místech dnešního zámečku. Raně barokní 

výstavba dvora byla tedy výrazným zásahem do urbanistického 

organismu obce a esteticky tento zásah pointovala pozdně barokní 

stavba zámečku, která dala přístupové trase od Brozan výraznou 

pohledovou dominantu. I v tomto urbanistickém dopadu je 

stavba dvora a zámečku příznačnou a vysoce hodnotnou barokní 

architektonickou realizací. [29] 

ČESKÉ KOPISTY. V roce 1890 žilo v obci 289 obyvatel, dnes je 

místní částí města Terezína. Kdysi samostatná obec leží na levém 

břehu Labe nad ústím původního oharského koryta (Stará Ohře) 

v rovinatém, nízko položeném a často zaplavovaném území 

Terezínské kotliny. Předhistorické osídlení těchto míst je prokázáno 

četnými archeologickými nálezy. Původně knížecí majetek byl roku 

1057 věnován Spytihněvem II. litoměřické svatoštěpánské kapitule. 

Na počátku 15. století přešel výměnou na doksanského probošta. 

Na Labi bylo pro zlepšení plavebních podmínek vybudováno 

zdymadlo. Silnice do Terezína byla postavena teprve roku 1924. 
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Kdysi České Kopisty spojoval s pravým břehem Labe přívoz 

a bývala tu i zastávka Pražské paroplavební společnosti. [25] 

DOKSANY. V roce 1900 ,,~" 

žilo v obci 769 obyvatel, ~ 

v současnosti jich 

žije kolem 360 

zde , 
~ 

[36]. 

První historická zmínka 

o Doksanech se týká založení 

kláštera premonstrátek knížetem Vladislavem II. a jeho manželkou 

Gertrudou v letech 1144-5. Klášter ve 13. století dvakrát vyhořel 

a v době husitské byl vypálen, ale později znovu prožil hospodářský 

rozkvět. Roku 1619 byl vypleněn utlačovanými poddanými, za 

třicetileté války vypleněn Sasy, několikrát Švédy, ale i císařskými 

vojsky. V roce 1782 císař Josef II. klášter zrušil. Majetek připadl 

náboženskému fondu, který ho v roce 1790 pronajal kněžně Terezii 

Poniatowské. Ta začala s přestavbou prelatury na zámek a v blízkosti 

postavila vlastní zámeček nazvaný Terespol (zanikl v roce 1888, 

kdy byla v zámeckém parku postavena škola). V roce 1797 koupil 

doksanské panství plukovník Jakub Wimmer, který ve výstavbě 

zámku pokračoval. Roku 1804 prodal Doksany Janu Antonínu 

Lexovi z Aehrenthalu, v jehož rodě zůstalo panství až do roku 1945. 

Pamětihodnosti: původně románský ženský premonstrátský klášter 

z roku 1144, který později sloužil jako zámek s hospodářským 

zázemím. Prelatura je z roku 1692, refektář z 18. století a konvent 

se sochami z roku 1697. Památkou středoevropského významu je 

klášterní kostel Narození Panny Marie, původně románská bazilika 

z doby kolem r. 1200, z níž se dodnes dochovala krypta a apsida. 

V dendrologicky cenném anglickém parku jsou rozmístěny 

drobnější objekty zahradní architektury - pavilony, sala terrena, 
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plastiky. Mlýn při západní straně kláštera je technickou památkou. 

Asi 1 km severně od obce stojí původně románský hřbitovní kostel 

sv. Petra a Pavla, barokně přestavěný O. Broggiem. Dva barokní 

souměrné patrové domy naproti klášterní bráně, s volutovými štíty 

a s pilastry na průčelích. [27] 

DOLÁNKY NAD OHŘÍ. V roce 1900 žilo 

v obci 647 obyvatel, v současnosti jich 

zde žije kolem 246 [36]. Obec doložena 

písemně od roku 1057. Později v majetku 

doksanského kláštera. Pamětihodnosti: 

původně gotický farní kostel sv. Jiljí, 

barokně přestavěný v r. 1675, s cenným 

vnitřním vybavením, se zvonicí a pozdně 

barokní farou z let 1788-91. Milník při 

silnici (dnes E 55) označoval polovinu cesty mezi Berlínem a Vídní. 

Jižně od obce při silnici na Doksany se nachází empírové kapličky 

z 19. století a také odumřelé torzo tzv. Umučeného dubu [25] pod 

místní vyvýšeninou Skála, kde se v minulosti rozprostíraly sady 

a vinice doksanského kláštera. 

HOSTĚNICE. V roce 1900 žilo v obci 212 obyvatel, nyní místní 

část obce Brozany nad Ohří. Osada existovala zřejmě již v 9. 

století a náležela' knÍŽatům pražským. Poprvé je ves připomínána 

k roku 1207. Své osudy Hostěnice sdílely se sousedními Brozany. 

Pamětihodnosti: kaple Panny Marie na návsi, pravěké sídliště na 

terase nad vsí datované do doby kamenné, bronzové, halštatské 

a laténské. Do katastru obce nyní přináleží i osada Svatý Kliment, 

na jejímž místě stávalo kdysi městečko Mury (viz Nové Dvory). 

[27] 
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HRDLY. V roce 1900 žilo v obci 

430 obyvatel, dnes je místní 

částí města Bohušovice nad 

Ohří. Blízké okolí je bohaté na 

archeologické nálezy. První 

písemná zmínka pochází 

z roku 993 (donační listina Boleslava II. břevnovskému klášteru). 

Hrdly byly pak s kratšími či delšími přestávkami klášterním 

majetkem až do 20. století. Již na počátku 18. století existovala 

v Hrdlech benediktinská řádová rezidence s poplužním dvorem. 

Pamětihodnosti: klášterní dvůr je v jádru barokní z konce první 

poloviny 18. století, postavený podle projektu K. I. Dienzenhofera 

se vstupní branou a kaplí sv. Jana Nepomuckého. [25] Na návsi 

sousoší sv. Benedikta z roku 1745 na mohutném členitém trojosém 

podstavci od K. J. Heirnleho. 

CHVALÍN. V roce 1900 žilo v obci 219 obyvatel, dnes je místní 

částí obce Nové Dvory. Jedná se o zemědělskou ves na potoce 

Čepel, doloženou v roce 1226 v majetku doksanského kláštera 

Pamětihodnosti: barokní osmiboká kaple sv. Jana Nepomuckého 

z roku 1775 s nárožními věžičkami, empírové domy z poloviny 19. 

století. [27] 

KEBLICE. V roce 1930 žilo v obci 750 obyvatel, v současnosti jich zde 

žije kolem 344 [36] . Obci při jihozápadním okraji Terezínské kotliny 

vévodí Humenský vrch a v jeho sousedství pozůstatky loveckého 

zámečku Windsor, který byl roku 1869 přestavěn z větrného mlýna. 

Závěr zástavby Keblic již stoupá z širé roviny podél siřejovické 

silnice do úbočí křovinaté opukové stráně, tvořící okraj výše 

položené plošiny Dubina, po níž je dnes vedena trasa dálnice D8. 
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První zmínka o obci je z roku 1249, kdy král Václav odňal Keblice 

oseckému klášteru a prodal je Litoměřicím. Ve 2. polovině 16. století 

tu byly založeny rozsáhlé vinice (z té doby zůstaly pod některými 

domy rozlehlé sklepy). Byla zde pošta, záložna a čtyři hostince. 

Pamětihodnosti: novogotický kostelík sv. Václava s rokokovým 

zařízením v centru a zchátralý kostelík Církve československé 

husitské při severovýchodním okraji. [25] 

LIBOTENICE. V roce 1900 žilo v obci 467 obyvatel, v současnosti jich 

zde žije kolem 403 [36]. První písemná zmínka pochází z konfirmační 

listiny Přemysla Otakara I. z roku 1226. V listině se praví, že již 

král Vladislav I. kolem roku 1150 daroval část obce Lubothinicz 

i s přívozem přes řeku Labe doksanskému klášteru, s povolením 

dovážet sůl a jiné zboží po Labi ze Saska bez cla. K tomu měl klášter 

vlastní lodě s domovským přístavem v Libotenicích, doloženým 

již ve 12. století. Pamětihodnosti: kaple 

sv. lzidora z konce 18. století [27]; 1 km 

severně se řeky Labe nachází farní kostel 

sv. Kateřiny obnovený roku 1703, poslední 

zbytek zaniklé vsi Chožovice zničené 

povodní. Samostatně stojící zvonice 

adaptována pro bytové účely. V areálu 

vzniká lapidárium hřbitovní plastiky ze 

severočeského hnědouhelného revíru. 

NOVÉ DVORY. V roce 1900 žilo v obci 334 obyvatel, v současnosti 

jich zde žije kolem 380 [36], včetně místní části Chvalín. Bývalou 

sousední osadu Mury daroval v roce 1146 král Vladislav klášteru 

v Doksanech a v roce 1226 ji Přemysl Otakar I. povýšil na město. 

V letech 1341-2 bylo město Mury smeteno povodní na řece Ohři. 
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Zůstal pouze kostel sv. Klimenta a dvě chalupy. Zachránění 

obyvatelé založili novou osadu v místech bývalého klášterního dvra 

a pojmenovali ji Nové Dvory. Území po osadě Mury je dnes známo 

pod názvem "Svatý Kliment" a spadá správně pod obec Brozany. 

Kostelík sv. Klimenta byl zrušen v roce 1782 (jeho zdivo je součástí 

jednoho domku). [27] 

NOVÉ KOPISTY. V roce 1890 žilo v obci 419 obyvatel, dnes 

je místní částí města Terezína. Obec 2 km od Terezína stávala 

původně na místě tohoto pevnostního města. Její původní jádro 

bývá lokalizováno do blízkosti dnešní Litoměřické brány. Jméno 

sídla se objevuje v donačních listinách již na přelomu 11. a 12. 

století. Obyvatelé dvou obcí (Německých Kopist a Travčic) museli, 

v souvislosti se stavbou terezínské pevnosti, opustit své domovy 

a začít znovu na jiných, nařízených místech. Nové Kopisty začali 

budovat v roce 1781. Přesto, že je obec dostatečně vzdálena od řek 

Labe a Ohře, bývá při ničivých povodních dlouho zatopena, neboť 

je situována v mírné proláklině uprostřed Terezínské kotliny. [25] 

NUČNIČKY. V roce 1900 žilo v obci 215 obyvatel, dnes je místní 

částí obce Travčice. Bývalá samostatná obec leží na levém břehu 

Labe, nedaleko brodu přes řeku, kde se 

ještě dodnes říká "U Přelízku". První 

písemná zpráva o vsi z doby kolem 

roku 1230 říká, že Nučničky a Chožovice 

koupil doksanský probošt Fabián za 200 

hřiven stříbra. Podle archeologických 

nálezů však obec vznikla dávno předtím. 

Pamětihodnosti: lidové empírové statky, 

kaplička sv. Anny. [27] 
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OLEŠKO. V roce 1900 žilo v obci 148 obyvatel, v současnosti jich 

zde žije kolem 86 [36]. Ještě v nedávné době se užíval název Voleško. 

Pamětihodnosti: kaple sv. Václava. V okolí se nachází rozsáhlý 

celek borových lesů a akátového porostu zvaný Travčický les na 

navátých píscích kolem Mrchového kopce (211 m). Okraj Spáleného 

lesa u Oleška je cennou lokalitou pískomilné květeny. Ještě za doby 

Rakouska-Uherska byla na katastru obce zřízena vojenská střelnice. 

[27] 

PÍSTY. V roce 1900 žilo v obci 318 obyvatel, dnes je místní částí města 

Budyně nad Ohří. Její dějiny úzce souvisí se sousední Budyní. První 

písemná zmínka o vsi pochází z roku 1336. Ve 30. letech 20. století 

zde bylo objeveno pohřebiště, patrně správců panovnického dvora 

v Budyni. Pamětihodnosti: pseudorománská kaple sv. Anežky 

České z roku 1873, empírové zděné domy s klenutými branami na 

oválné návsi. Nedaleko se nachází Pístecký les s lužními lesy u řeky 

Ohře. [27] 

POČAPLY. Kolem roku 1900 žilo v obci 

přes 200 obyvatel, dnes je místní částí 

města Terezína. Kdysi samostatná obec 

leží na levém břehu Labe, v rovině 

zemědělského charakteru, nízko nad 

hladinou řeky v záplavovém území. 

První zmínka o vsi pochází z roku 1262 

a téměř po celou dobu byla obec v téměř 

nepřetržitém úzkém sepětí se statkem 

Hrdly, centrem břevnovského benediktinského hospodářství. 

Klášter zde provozoval přívoz přes Labe značného významu a měl 

právo rybolovu do poloviny šíře řeky. Pamětihodnosti: farní kostel 
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sv. Vojtěcha, stojící na malé vyvýšenině přímo u labského břehu, 

připomínaný roku 1352, nově postavený v letech 1724-6 podle 

projektu Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Barokní, značně členitá 

stavba mimořádné duchovní, kulturní a krajinářské hodnoty. 

V blízkosti stojí další památka, barokní fara z roku 1750, která časem 

sloužila i jako škola. Před regulací Labe vypadala krajina v okolí vsi 

zřejmě docela jinak. Bylo tu především několik rybníků. [25] 

ROHATCE. V roce 1900 žilo 

v obci 443 obyvatel, dnes 

je místní částí obce Hrobce. 

Existence vsi je doložena r. 

1226, kdy ji Přemysl Otakar 

I. potvrzoval doksanskému 

klášteru. Dále jsou Rohatce zmíněny v listině papeže Řehoře x., který 

je roku 1273 konfirmuje témuž klášteru. V roce 1436 byla ves zapsána 

císařem Zikmundem městu Litoměřice. Pak patřila polovina obce 

k panství Mšené (1460) a druhá polovina opět klášteru Doksany. 

Od roku 1575 byla připojena k lobkovickému panství na Roudnici. 

Pamětihodnosti: barokní kostel Všech svatých z roku 1744, podle 

projektu Octavia Broggia, ve tvaru kruhové centrály s lucernou 

a zvoničkou [27] a oltářním obrazem od F. X. Palka. 

TRAVČICE. V roce 1880 žilo v obci 420 

obyvatel, v současnosti jich zde žije kolem 

554 [36], včetně místní části Nučničky. 

Původ jména Travčice je třeba hledat 

v travinných, lučinatých pozemcích. 

Ty, stejně jako první písemná zmínka 

o obci k roku 1239, se však vztahují 
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k jiné, původní poloze sídla u řeky Ohře v době před výstavbou 

terezínské pevnosti. Ke zboření původní vsi, která byla, stejně jako 

Hrdly a Počaply, součástí benediktinského panství břevnovského 

kláštera, došlo v roce 1782. Nová sídelní lokalita byla vystavěna 

podle územního plánu na půdorysu kříže, v jehož středu stojí 

kaple Nejsvětější Trojice. Za obtíže spojené s nuceným přemístěním 

sídla byly obyvatelům Travčic dány k dispozici pozemky východně 

a jihovýchodně od nové vsi. Tyto zvlněné pozemky byly tvořeny 

navátými písky a byl na nich založen Travčický les, tvořený převážně 

bory s okrajovými aklinami. V okolí obce probíhala rozsáhlá těžba 

písků. [25] 
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ZAHRADA A KRAJINA 

"To je horko, jako vo prázdninách," Hkali kluci, když se vraceli ze školy. 

,,0 prázdninách se Hká," opravil jeden, " prázdniny ještě nejsou, ale 

zato je horko a v té zahradě je stín a chládek." 

"A kocour," dodal třetí. 

"To je to nejhorší," mínili všichni, "a neníto ani trochu spravedlivé. 

Ta zahrada by měla být pro děti, aby byly ve stínu. Děti mají být ve stínu, 

když je takové horko - děti by si sedly do toho stínu a byly by hodné." 

"Ale je tam kocour," znovu dodal třetí. 

Úvodní vzpomínkou na Trnkovu Zahradu [30] si dovolím započít 

tuto odbočku, k níž mě inspirovala osobní zkušenost. 

V dnešní době je ve společnosti velmi patrná tendence návratu 

k bydlení v rodinných domech obklopených pozemkem. A to jak na 

okrajích velkoměstských aglomerací, městeček, tak i vesnic. Dochází 

tedy i k jisté formě renesance zakládání a obydlování zahrad. 

Navazování na zpřetrhané tradice a přerušenou kontinuitu 

je, jako v jiných oblastech života lidí a společnosti, velmi složité 

a i zde se patrně pohybujeme v horizontu výměny několika 

generací. Deformace doby minulé, která suplovala potřeby obývání 

zahrad a pečování o ně podporou organizování a koncentrování 

do zahrádkářských kolonií, případně umožňovala chalupaření 

na pustnoucím venkově, střídá výstavba satelitních městeček, 

které, pravda, navíc plní i funkci bydlení či místa k přenocování. 

Jde o logický návrat k rodinnému typu bydlení po desetiletích 

strávených v panelových domech. 
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Nebudu se zde nyní zabývat problematickou estetickou úrovní 

novodobých rodinných sídel či urbanistickými, sociologickými, 

či dalšími aspekty této formy bydlení. Obraťme naši pozornost 

k zahradě - a také k zahradě v krajině a k jejímu odrazu, krajině 

v zahradě. 

" Vlivy, jež působí na naše představy o zahradě, jsou různé - mohou 

být původu romantickeno nebo historického; zcela určitě to budou vlivy 

geografické, závisející na klimatu a nadmořské výšce. Ale kde se všechny 

tyto faktory střetávají se záměry architektonickými, ekologickými 

a sociologickými? 

Ať si to uvědomujeme nebo ne, aspekty současneno života mění konečný 

vzhled naší zahrady a její začlenění do rámce souvislostí širších než těch, 

které jsou vymezeny zahradními zdmi." [31] 

Specifickým typem zahrad jsou pak zahrady venkovských 

obydlí, které má Brookes zejména na mysli. Snaha" přivést" louku 

k budovám a kolem pak vytvořit idealizovanou zalesněnou krajinu 

doplněnou vodními plochami položila základ moderní koncepci 

zahrad v krajinném stylu. Tento přístup, který se objevil v Anglii 

během 18. století, má mnoho společného s aktuálními pohledy na 

obnovu kulturní krajiny, na znovuobjevování harmonie ve vztahu 

člověka ke krajině a reflexe krajiny v člověku. 

Ovšem ne méně hlubokou inspirací nám v tomto úsilí jistě též jsou 

mistři japonských zahrad, kteří s pokorou a v souladu s přírodou 

dovedli k dokonalosti práci s hmotou. "Při zakládání zahrady je třeba 

si všímat přirozených obrysů jezírek, vytvářet hory a vodní toky, které by 

odpovídaly přírodním tvarům ... Nejprve proto vykopej jezírko tak, aby 

bylo v souladu s okolní krajinou. Pak teprve postav umělý kopec a udělej 

pěšinu podle tvaru jezírka. " [32] 

Pokud jde o zdařilé příklady z našich končin, rád bych obrátil 

pozornost k dílu takřka zapomenutého představitele českého 
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architektonického krajinářství z první poloviny 20. století -

zahradního architekta a urbanisty Otokara Fierlingera. Během studia 

urbanismu a zahradní architektury na amerických univerzitách se 

Fierlinger stal stoupencem Howardových zahradních měst a po 

návratu do Čech rozvíjel tyto koncepce jak teoretickými pracemi, 

tak i vynikajícími realizacemi. Z nich zmíním alespoň obnovu 

historických giardinetti u letohrádku Belveder a na zahradě 

Černínského paláce v Praze a především důmyslné koncipování 

rozlehlé zahrady, zahradních prvků a architektonických detailů 

vily prezidenta Beneše v Sezimově Ústí. Zde Fierlinger postupně 

upravoval ostroh nad soutokem Lužnice a Kozského potoka, aniž 

zasahoval do přírodní modelace terénu. "V návrhu pro park kolem 

vily Benešových vyšel Fierlinger z osvícensko-romantické tradice anglické 

krajinné zahrady a vybavil ji také nezbytnými pergolami, altány, zídkami, 

bazény a odpočívadly pro občasnou kontemplaci." [33] 

Realizoval zde tak jednu ze svých zásad, že výsledné uspořádaní 

musí být "kompozičně spjato jednotící myšlenkou v jeden celek tak, aby 

zahrada a dům při strukturální soudržnosti jednotlivostí byly rozmanité 

a aby při procházení zahradou vznikly logické a zároveň kontrastní 

účinky, které sledují základní motiv, avšak se projevují v určitém pořádku 

a komposici na způsob hudební skladby." [34] Usiloval o nejužší 

návaznost přírody na dům, přičemž vycházel z následující zásady: 

"Pohledy z velkých okenních ploch a otevřených dveří do zahrady jsou 

dekorativními a živými obrazy, stále se měnícími v každém světle a roční 

době." [34] 

Venkovský prostor postihlo minulé půlstoletí mnohem razantněji 

a fatálněji než naše města. A to ještě ani nemluvíme o pohraničÍ, 

o bývalých Sudetech. Velká část venkovských oblastí je 

v obrovském úpadku. Ukazatele ekonomické, demografické, 
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sociální, komunikační, kulturní budou patrně šokující, ale největším 

problémem mnoha oblastí je lidský potenciál. Zůstaly zpřetrhané 

kořeny, nezakotvenost, mizivá sounáležitost s regionem, nedostatek 

vztahu k půdě, úcty k přírodě, k ekosystému, k hmotným památkám 

a v neposlední řadě i k ostatním lidem. 

Před devíti lety jsme s mojí ženou využili možnosti bydlet 

v nevyužitém a chátrajícím venkovském sídle s velkou, taktéž 

zdevastovanou zahradou. Pozdně barokní podoba spolu se secesním 

"zahradním" křídlem k nám dosud harmonicky promlouvá. Genius 

loci středověkého půdorysu celého areálu nedokázalo potlačit ani 

půlstoletí vytržení z přirozeného vývoje kulturní krajiny českého 

venkova. Nápomocny nám budiž vzpomínky dosud žijících 

pamětníků, dobové fotografie, znalosti a citlivý přístup odborníků. 

Hledání zpřetrhaných nitek rodinné historie mě velmi zaujalo, 

ale zároveň i naplnilo určitým smutkem a nostalgií. 

Velmi záhy však bylo jasné, že hlavním důvodem našeho 

setrvání na venkově byla právě tato zahrada v sousedství tohoto 

domu: kouzlo konkrétní krajinné scenérie, měřítka a souměrnosti, 

estetických hodnot, půvab řádu i malebnost symbiózy přírodních 

a kulturních složek. 

Zahrada se nám stala symbolem domova, ideálem, mikrosvětem, 

lokálním ekosystémem. V neposlední řadě je NAŠE ZAHRADA 

bezpečným prostorem a učebnicí výchovy úcty k přírodě pro nás 

a naše tři děti, které se v ní pohybují se samozřejmostí sobě vlastní, 

s otevřenýma dychtivýma očima. Zahradu vnímají jako přirozenou 

součást SVÉHO SVĚTA - rozmanitého, plného tajemství, ale 

na druhou stranu i vysvětlitelných a zároveň úctu vzbuzujících 

souvislostí cyklů, vztahů a zákonů přírody. 
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ZÁVĚREM 

»- stroj osvěta příroda oproštění 

nové pojetí pokroku - obytná krajina budoucnosti: 

prací samočinných strojů k volnému času, ke kultuře hmotné 

i duševní, k lidskému zdokonalení, ozdravění, uklidnění, zvnitřnění 

a oproštění v osvobozené, zachráněné, obnovené a nově vytvářené 

přírodě renaturalisovaných krajin.« 

LADISLAV ŽÁK, OBYTNÁ KRAJINA [1] 

Zamýšlíme-li se nad revitalizací venkovské krajiny, je zajisté nutné 

zjistit funkční a nefunkční celky v určité oblasti, nalézt a zmapovat 

hranice a zlomy, které vytvářejí limity. Ty jsou jednak přirozené 

(reliéf, vodní toky a plochy) a jednak civilizační (sídla, komunikace, 

výrobní areály). V tomto smyslu nám jde především o očištění krajiny 

od nevhodných a postradatelných civilizačních vlivů a zásahů. 

Na druhou stranu existuje řada technických a dopravních staveb 

či průmyslových objektů z 19. i z počátků 20. století, které již dnes 

neslouží svému původnímu účelu nebo se již vůbec nevyužívají 

a chátrají. Jejich devastace pokračuje velmi rychle a přesto, že 

dosahují nepochybné estetické, technologické a architektonické 

úrovně a jsou minimálně svědectvím proměny krajiny v dobách 

průmyslové revoluce, dnešní společnost si jen málo uvědomuje 

nutnost je chránit a zachovat pro další generace. 
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Jako ilustraci naprosto neodbornému přístupu k těmto - z hlediska 

komunálních představitelů současné konzumní společnosti 

nepotřebným - stavbám, který měl výjimečně, ale doufejme, že 

nejen pro tentokrát téměř pohádkový konec, uveďme jeden malý 

příklad ze sousedního regionu. V lokalitě Žďárek nedaleko Ústí nad 

Labem se nachází dnešním ,;tJJ.~~?r:~~""""~~~~~""",,~ 

potřebám 

dopravy již 

a z hlediska 

automobilové 

nedostačující 

technického 

stavu nevyhovující kamenný 

most přes železniční trať. 

Bylo rozhodnuto postavit nový železobetonový most, pozemní 

komunikace a související inženýrské sítě. Silnice číslo II / 528 se měla 

nově stát součástí přivaděče k dálnici D8. Nosná konstrukce nového 

mostu byla navržena jako šikmý obloukový železobetonový rám 

s železobetonovými základovými pasy o rozpětí nosné konstrukce 

16 m. Po zprovoznění nového mostu mělo dojít k demolici starého. 

Je potěšující, že se nakonec, z ekonomických důvodů, k demolici 

nepřikročilo. Zjistilo se totiž, že lehká oprava a konzervace starého 

kamenného mostu vyjde levněji a most budou moci využívat 

chodci a cyklisté. A možná je k mostu časem dovede i cesta pro 

pěší a cyklostezka. Vzhledem k tomu, že i nový most je překvapivě 

obloukové konstrukce, dochází k jedinečnému setkání a "dialogu" 

moderní a historické stavby technického charakteru, což v naší zemi 

působí málem jako rarita. Vzpomeňme jen na pražské řetězové 

mosty přes Vltavu. 

Naproti tomu se sedmnáct let po pádu komunismu dál bez 

nejmenšího odporu a snah o nápravu v krajině nachází například 

brutální železobetonová sila v pohledových osách hlavních 

komunikací, která naprosto neomluvitelně přetínají horizont a ničí 
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souvislou krajinu. Jako příklad mohu uvést Bohušovice nad Ohří 

a areál bývalého cukrovaru naproti železniční stanici. 

Místo toho, aby docházelo k revitalizaci nefungujících a chátrajících 

průmyslových komplexů a jejich následnému využití, vyrůstají 

nedaleko "na zelené louce" sterilní a krajinu hyzdící logistická 

centra, která k sobě lákají dálniční přivaděče. Příkladem za 

všechny budiž typická daň privatizace z první poloviny 90. let 

minulého století - zdevastované, rozkradené a nezajištěné budovy 

v areálu bývalého cukrovaru v Doksanech v těsném sousedství 

dnes hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla barokně upraveného 

Octavianem Broggiem. Zhruba o čtyři kilometry blíže k dálnici 

D8 loni na úrodné půdě vyrostlo nové výrobně-logistické centrum 

společnosti zaměřené na zpracování masa. Oproti této stavbě 

působí v krajině - i přes nedaleký "nejdelší dálniční most v ČR" 

překračující lužní les a meandry řeky Ohře - celý objem dálničního 

tahu, který je v těchto místech zapuštěn, překvapivě méně rušivě, 

alespoň z pohledového hlediska. 

Úpadek sídel a devastace kulturní krajiny se jistě projevuje rozdílně 

v různých částech naší země. Nejvíce postiženy jsou horské 

a podhorské oblasti, kde došlo k poválečné výměně obyvatelstva 

- což platí i o Českém středohoří - ale také úrodné nížiny, kde se 

mohl8a kolektivizace plně uplatnit a rozbít prosperující velkostatky, 
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nebo oblasti poznamenané megalomanským a bezohledným 

rozvojem těžkého či chemického průmyslu - toto se bezezbytku 

týká i rovin kolem dolního toku Ohře a jejího soutoku s Labem. 

Zpřetrhání vazeb a vztahu k rodnému kraji, svému nebo častěji 

svých předků, se jeví jako hluboká propast, jejíž překlenutí je 

úkolem několika budoucích generací. Čím palčivějším je tento 

problém reintegrace a identifikace s prostorem venkovské krajiny 

a celého regionu, tím více se ještě v další dimenzi odhaluje zrůdnost 

minulého režimu a téměř nedohlédnutelný konec exponenciální 

křivky těžkých ztrát, které přinesL 

V neposlední řadě se zde projevuje i odvrácená strana restituCÍ, 

které proběhly počátkem 90. let minulého století. V průběhu téměř 

půlstoletí vytržení z přirozeného vývoje společnosti v rodinách 

často potomci nebyli (pochopitelně) vychováváni a připravováni 

na velký úkol, který představuje správa a rodinného nebo rodového 

majetku. Vzpomínky byly bolestivé a změna v nedohlednu. 

Nehledě na skutečnost letitého chátrání a zaostávání venkova 

v rámci kolektivního hospodaření v kombinaci s nedostatečnou či 

nulovou připraveností ekonomického zázemí restituentů, kterým 

se v rámci "zmírnění křivd minulosti" navracel majetek ve stavu, 

v jakém se aktuálně nacházel (tedy většinou podfinancovaný a bez 

vytvořených rezerv), záhy následovaly privatizace výrobních 

a zpracovatelských závodů navazujících na převažující činnost ve 

venkovské krajině, tedy zemědělství. 

Konkrétně zde - v úrodné polabské rovině podél dolních toků 

Ohře a Modly - byla po dlouhá léta hospodářsky nejdůležitější 

rostlinou cukrová řepa, které se v teplém a suchém klimatu a zdejším 

půdním podloží mimořádně daří. Ke konci 90. let minulého století 

byly jediné dva provozované cukrovary v nejbližším okolí (Lovosice 

a Doksany) v privatizaci prodány velké zahraniční, která postupně 
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ovládla značnou část trhu s cukrovkou u nás i v sousedních zemích 

bývalého "východního bloku" pod příznačným názvem Eastern 

Sugar a jejich provoz byl po dalším převodu, do rukou společnosti 

později přejmenované na Cukrovary TTD, byl provoz v obou 

cukrovarech záhy ukončen. 

V rámci globální ekonomiky k nám začala zmíněná společnost 

dovážet cukr ze zahraničí a v úrodné "zahradě Čech" byli 

zemědělci nuceni začít pěstovat rostliny, které se spokojí s daleko 

méně příznivými podmínkami typickými například pro Vysočinu 

(brambory, řepka olejka). 

Pochopitelně se tato strategie nedotkla pouze této oblasti. V roce 

1990 fungovalo na území České republiky 48 cukrovarů. Ke konci 

roku 2006 jich bylo už jen 7 a "pracuje se" na zrušení dalších. 

Byly uzavírány postupně. Lovosický cukrovar byl na řadě první, 

jako druhý byl uzavřen cukrovar v Doksanech. I další cukrovary 

v širším okolí byly postupně uzavřeny (Postoloprty, Mělník, Dolní 

Beřkovice, Zvoleněves, Žatec, Velvary, Úžice). Do konce roku 2006 

bylo touto metodou zlikvidováno celkem 41 cukrovarů. [35] 

Další, neméně důležitou oblastí, na níž je třeba se zaměřit, je kvalita 

prostředí, v němž mohou jak lidé, kteří v regionu žijí, tak i ti, kteří 

ho navštěvují, trávit svůj volný čas. Pokud budeme vycházet 

z mediálně diskutovaných statistik návštěvnosti našich regionů 

za poslední léta (zejména zahraniční klientelou), nejčastěji je 

pochopitelně navštěvována Praha s velkým odstupem následovaná 

Karlovými Vary a také Terezínem. Ročně do Terezína míří na 300 

000 návštěvníků a většina z nich přijíždí z Prahy přes ... Doksany. 

A tak se opět vracíme k místu, tentokrát již mezinárodní, ostudy. 

Je potřeba vytvořit podmínky pro to, aby se část návštěvníků 

při cestě do nebo z Terezína v Doksanech zastavila. Zde vidím 
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velký potenciál a šanci rozvoje celé oblasti. Nejprve je však nutné 

realizovat masivní investici do kompletní rekonstrukce celého 

areálu doksanského kláštera a jeho okolí. A přesto, že již patrně padl 

záměr vlády na velkorysou rekonstrukci Terezína a jeho přeměnu 

v universitní centrum, domnívám se, že pro záchranu doksanské 

kulturní památky je naprosto nezbytné využít tohoto zvýšeného 

zájmu o nedaleké pevnostní město. 

V každém případě je třeba se zaměřit nejen na návštěvníky, ale 

i obyvatele regionu, a nabídnout jim důvody, proč by měli a mohli na 

čas opustit kabiny automobilů či autokarů a při své cestě se zastavit 

právě zde. Nabídnout a umožnit jim příjemné strávení volného času. 

Podpořit aktivity spojené s pohybem vlastními silami v přívětivém 

a bezpečném, přírodním či kulturním prostředí. Přesněji: projíždějící 

zastavit, "vysadit" z dopravních prostředků, a nabídnout jim 

variabilní způsob samopohybu a dostatečně zajímavé či atraktivní 

cíle zvolených cest. Tak lze, domnívám se, lidem poskytnout 

důvod a potřebu zpomalit a vrátit se do krajiny, kterou si mohou 

"prožít" a blíže ji poznat. Revitalizací a navrácením komunikačního 

smyslu starým cestám a třeba i opuštěným cukrovarským silnicím 

dlážděných čedičem, které vedou k zapomenutým místům, o která 

se znovu začne pečovat, se - doufejme - podaří zabránit dalším 

nenahraditelným ztrátám v krajině a alespoň částečně se přiblížit 

krásné Žákově vizi obytné krajiny budoucnosti. 
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POZNÁMKY K OBRAZOVÉ 

DOKUMENTACI 

Reprodukce katastrální mapy pochází ze skenovaných císařských 

povinných otisků stabilního katastru Čech (1824-1843), které 

jsou přístupné na internetových stránkách Ústředního archivu 

zeměměřictví a katastru (ÚAZK): http://historickemapy.cuzk.cz/ , 

resp. http://archivnimapy.cuzk.cz/ . 

Reprodukce mapy Diecéze litoměřické z roku 1996 pochází 

z internetových stránek: http://www.biskupstvi-ltm.cz/;upraveno 

autorem. 

Ilustrace k citaci v kapitole "Závěrem" je převtana z bodu 1 použité 

literatury. 

Veškeré fotografie byly pořízeny autorem mimo fotografie Brňan 

datované kolem roku 1923, která pochází z rodinného alba. 

Dobová fotografie Doksan je převzata ze stránek 

http://home.tiscali.cz/ cz021916/. 
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SUMMARY 

The thesis deals with the state of the landscape of the Litoměřice 

region focusing on cultural and natural monuments of the Lower 

Ohře river area. 

The first part of the thesis is devoted to a brief description of the 

historical development and the present state of the culturallandscape 

of the Litoměřice region with a special emphasis on urbanization 

and the important places which have shaped this process, and an 

attempt at outlining the reasons of their being selected in the past. 

As the region in question is relatively large and very diverse, 

the second part of the thesis focuses in greater detail on the Lower 

Ohře river area and especially the premises of a remarkable 

cultural monument - the Doksany convent. The purpose of the 

thesis is not only to describe the present state of the landscape, 

but also to outline the possibilities of rehabilitation resulting from 

the conclusions reached, and also recommendations in relation to 

structure planning of the region. Using the available literature and 

other material, but also walking and cycling around the region, the 

author contemplates the possibilities of negotiating the unfortunate 

heritage of the second half of the 20th century and suggests measures 

that should - instead of being postponed - be accelerated in order 

to contribute to deeper revitalization of this part of the Litoměřice 

region. 
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