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Práce si vytkla za cíl zmapovat krajinu, která prošla zcela zásadní proměnou v průběhu 

20. století. Devastace způsobená povrchovou těžbou uhlí a na ni navazujícími zásahy zcela 

převrstvila starší krajinný ráz, který nesporně náležel (a doposud nečekaně v řadě dílčích 

oblastí i nadále náleží) mezi nejmalebnější území v rámci celých Čech. 

Po krátké úvodní stati autorka sleduje výjimeční možnosti, které pro pochopení krajinného 

urbanismu nabízí dobová literatura. Dochované barokní popisy jsou výjimečným pramenem, 

osvětlujícím tehdejší pohled na krajinu.  Po poměrně stručném přehledu dosavadního 

výzkumu následuje metodická kapitola, kde Kristýna Drápalová uvádí postupy, jimiž se bude 

dále při zkoumání této konkrétní krajiny zabývat. Podstatou je procházka krajinou po 

významnějších cestách, kde lze očekávat zvýšený zájem o barokní kompozice.  

První linií je trasa od hranic se Saskem přes Krupku a Bohosudov do Teplic. Další cestou je 

spojnice Nakléřova s Trmicemi u Ústí nad Labem, či již daleko méně výrazná spojnice 

vedoucí z Litvínova na Jezeří.  

Závěrečná kapitola sumarizuje zjištěná fakta. Objevuje se zde poněkud odlišný obraz 

„barokní krajiny“, než jaký je v dosavadních kompendiích předkládán. Rozhodně nešlo o 

přestavbu krajiny ve zcela novém duchu. Autorka přesvědčivě dokládá úzkou návaznost na 

předchozí dobu, která byla pro podobu místa mnohdy zcela určující. Baroko přineslo změnu 

výrazu konkrétních objektů. Jejich umístění však většinou respektovalo starší objekty, či 

vedení zažitých cest bez snahy o jejich zásadnější proměnu. Až paradoxně pak zní dobře 

podložený závěr, že jedním z „nejbaroknějších“ krajinných řešení je ve zkoumané části 

Podkrušnohoří až v klasicismu dokomponovaný areál v Křemýži. 

Následuje přehled literatury. Přes velký počet titulů ale danou problematiku zejména 

v posledních letech zkoumá řada konferencí, vznikl i větší počet tematických sborníků, 

z nichž jsou uvedeny jen některé. Je to škoda, protože právě srovnáním nových zjištění s často 

uváděným zobecňujícím klišé, lze podpořit autorčiny závěry. 



Následuje obsáhlý katalog památek dané oblasti a další data („statistika“). Zde by patrně bylo 

vhodné, aby u jednotlivých objektů byly alespoň orientačně postiženy i jejich urbanistické 

kvality. Ve zpracované podobě se jedná spíše jen o pomocný seznam, který téma práce 

sleduje okrajově. Velký počet položek navíc neumožnil podrobnější práci s literaturou, a 

proto jsou některé z uvedených informací diskutabilní. 

Obrazová příloha je organickou součástí textu. Postrádám zde ale kompletní presentaci 

josefského vojenského mapování, které je pro daný účel nesporně základním pramenem. 

V práci jsou z něj publikovány pouze výřezy. Ty zachycují části odpovídající zažitým 

„barokním“ tezím, které ale právě díky nemožnosti srovnat tyto lokality s okolní převažující 

krajinou, nemají onu potřebnou přesvědčivost. Výřezy navíc působí přímo proti řadě 

odvážných, ale zcela relevantních tezí. Chybí mi i Müllerova mapa Čech. I když její měřítko 

umožňuje pouze základní orientaci v dané oblasti, alespoň vedení hlavních cest je na této 

mapě z roku 1720 zcela zásadní. 

Velice oceňuji autorčinu snahu zachytit urbanistické kvality na zákresech do současné situace. 

Zvolené parametry uvedené v legendě jsou velice přesvědčivé. Na mapách je však tímto 

způsobem označena jen část zanesených lokalit, což výsledný dojem poněkud oslabuje. 

 

Práci považuji za zdařilé vykročení směrem k novému, fakty podepřenému poznání skutečné 

barokní krajiny. Kristýna Drápalová jasně dokládá, že se její výsledná definice bude od 

dosavadního diskursu možná i podstatně lišit. Zejména v závěrečné kapitole se objevuje řada 

zajímavých postřehů i podrobněji doložených poznatků, které si ale vyžádají daleko 

podrobnější zpracování a posléze komparaci v rámci větších krajinných celků. To již ale ve 

mnoha bodech přesahuje téma posuzované práce.  

Inspirativní a v řadě témat objevnou práci velice rád doporučuji k obhajobě. S ohledem na 

výše uvedené připomínky navrhuji její hodnocení jako velmi dobré. 

 

V Praze, červen 2016      Ing. Petr Macek, Ph.D. 


