
Abstrakt 

Cíl této diplomové práce byl dvojí. Zaprvé rekonstruovat podobu urbanistického uspořádání 

krajiny severního výběžku Mostecké pánve na konci barokní éry, a to se zvláštním zřetelem ke 

kompozičním vztahům mezi jednotlivými krajinnými dominantami, jak v měřítku poutních 

areálů, zámků či klášterů a kostelů, tak v měřítku kaplí, kapliček a drobných sochařských 

památek. Druhým cílem pak bylo na příkladu této v době baroka mimořádně bohaté 

krajiny zkoumat fenomén české barokní krajiny, a to skrze srovnání závěrů rekonstrukce 

s doposud zažitou představou o principech urbanistického utváření české krajiny v době 

baroka. 

Za tímto účelem byl vyhotoven obsáhlý katalog památek, nacházejících se zhruba k roku 

1780 ve zkoumaném území. Dále vznikla mapa, v níž jsou kromě památek znázorněny i 

urbanistické vazby mezi nimi. Zásadním podkladem této rekonstrukce byly mapy 1. 

vojenského mapování. V textově podobě je pak krajina zachycována perspektivou 

barokního poutníka, procházejícího po starých cestách krajinou, a to po třech vybraných 

trasách. Poznatky, získané na základě těchto podkladů, jsou shrnuty v závěrečné kapitole.  

Závěrem práce je zjištění, že krajina zkoumaného území, ani její části, nebyly sceleny 

jednotným kompozičním programem a propojeny osami cest, alejí, průhledů či 

symbolických souvislostí – což je hlavní charakteristika, jež se doposud s pojmem české 

barokní krajiny pojila. Baroko vstoupilo do krajiny spíše obnovami starších sakrálních 

objektů i světských sídel, nové dominanty doplňovalo jen ojediněle. Odlišná byla situaci 

na poli drobných architektonických a sochařských realizací, které v barokní době 

vstoupily do krajiny v mimořádném množství. Spíše než krajina v době baroka razantně 

převrstvená byla podkrušnohorská krajina krajinou návaznosti a citlivého doplňování. 

Práce navrhuje v tomto smyslu přehodnotit chápání pojmu české barokní krajiny: v jejím 

zkoumání byla pozornost dosud věnována především mimořádně prokomponovaným 

úsekům krajiny, jejichž vznik je obvykle spojen s osobou konkrétního šlechtice (Jičínsko, 

okolí Lysé nad Labem či Kuksu); tyto barokní krajinné zásahy je však třeba chápat spíše 

jako specifický fenomén – rozšiřovat jejich charakteristiky na celek české barokní krajiny 

není možné. 

 


