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Neobyčejně zajímavé téma barokního krajinného urbanismu je uvedeno přehledem
stávajícího bádání. Zcela oprávněně je kapitola zahájena citací Mojmíra Horyny, který ve zkratce
postihuje dnes převládající pohled na podobu barokní krajiny. Následně autorka sleduje řadu termínů
a jejich vazeb (historická kulturní krajina, česká barokní krajina, barokní komponovaná krajina), které
tématem procházejí. Sledováno je i metodologické východisko s řadou velmi dobře vybraných
příkladů. Autorka sama hovoří o současném poznání jako o „mikrosondách“; doposud chybí obecnější
zhodnocení.
Pro detailní zkoumání si autorka správně vytýčila široký záběr přístupů, které mohou mít
na dobový krajinný urbanismus vliv. Nesporně zásadní je postižení krajiny z morfologického pohledu.
Následuje přehled dějin panství do 30. let 17. století, který dobře uvádí následnou rozhodující etapu.
Rodinná historie Šliků pokračuje fakty o ústřední postavě bádání- Františkovi Josefovi Šlikovi. Cenné
jsou poznatky o dobové hospodářské situaci a složení obyvatelstva.
Odlišné a nesporně důležité informace přináší pohled na stavby a činnosti, jež na
počátku 18. století krajinu ovlivňovaly. Zmíněno je rybničné hospodářství, mlýny, pivovarnictví,
lesnictví apod. Samostatnou kapitolou je popis sídel a charakteristika jejich obyvatel. Důležitý je i
popis náboženská situace. Práce poté sleduje F. J. Šlika jako stavebníka; velice zajímavé a doposud
badatelsky nevyužívané je prolnutí této činnosti s jeho osobní kariérou.
Následují popisy a stručné charakteristiky areálů i jednotlivých objektů. Cenné a
přesvědčivé jsou části věnované jednotlivým autorům staveb a jejich stylovému zakotvení. Zde se ale
objevuje první problém. Objekty, či jejich soubory jsou sledovány z historického i umělecko
historického pohledu, chybí zde však podrobnější rozbor urbanistické situace, která má být středem
pozornosti (viz úvod práce). Domnívám se, že u každého objektu by měly být popsány konkrétněji
jeho urbanistické kvality (např. nejen vyjmenování částí areálu, ale jejich vzájemná kompozice, vztah
k okolí - např. kam se obrací průčelí, jak na něj okolí navazuje, z jakých pozic je objekt vnímán jako
dominanta apod.). Naopak za velice šťastné považuji „dynamické“ hodnocení z „pohledu poutníka“,
či naopak „statický“ vjem majitele, či správce.
Rozhodující roli hrají nesporně sakrální stavby, zejména již v literatuře vícekrát
sledovaná krajina u Veliše. U této komponované krajiny se stavbami 4 kaplí (myšleno včetně Lorety)
však autorka setrvala u předchozích poznatků. Popis staveb zůstal u konstatování jejich umístění na

vyvýšeniny a jejich částečné provázání osami. Není mi jasné, proč nebyl využit zpracovaný SHP, který
se pokouší urbanistické vztahy rozebrat. Právě na kritické diskusi nad tímto elaborátem by bylo
možné postavit velice zajímavou kapitolu. (V přehledu literatury je ostatně z uvedeného SHP výslovně
zmíněna pouze archivní část. Není tedy jasné, zda se s hodnotící urbanistickou částí důležitého
průzkumu autorka seznámila).
Problém práce tedy spatřuji v překvapivém nedostatku urbanistického přístupu. Výborné
popisy a charakteristiky podložené obdivuhodným shromáždění řady poprvé publikovaných pramenů
nejsou bohužel mnohdy následovány rozhodujícím pohledem na krajinné řešení. (Bylo by to možné
například u zmíněných soch nedaleko Cholenic?) Například na kopidlnském panství jsou uvedeny
„paprskovitě se rozbíhající komunikace“. Jedná se o záměr nebo historickou danost? Byly cesty
měněny v barokní osy? Které stavby je definují, či jsou k nim nějak vázány? U kostelů by bylo třeba
zmínit, kan se obrací hlavní průčelí, s čím a zejména jakým způsobem navazuje stavba kontakt
s okolím. Tento popis se objevuje u kopidlnského renesančního zámku (dispozice s arkádami, vazba
na rybník), u lokality Mlýnec je rovněž zmíněna vazba na rybníky, bohužel již bez podrobnější
specifikace.
Přínosné je odlišení panství s centrem ve Starých Hradech na dva odlišné typy krajiny.
Stavby jsou ale popisovány opět bez podrobnějšího zachycení jejich vazeb na okolí. Mluví se sice o
hlavním průčelí, ale bez směru pohledu, který je tak jednoznačně definován a nadřazen ostatním
vztahům. Zmínky o přiřazení dalších staveb větších souborů nezachycují popis případných os;
nepracuje se s dělením na osy kompoziční a komunikační. V práci je vhodně zmíněno vztyčování
křížů, soch a výklenkových kapliček na exponovaných místech. Kam jsou ale v konkrétním případě
orientovány, jaké mají případně vazby mezi sebou? Nejdůležitější je ale otázka o stáří zástavby na
daném místě. Kolik staveb pouze pokračuje v řešení krajina gotické, případně renesanční? Křižovatky
cest jsou většinou daleko staršího data a drobná architektura akcentuje setrvalý stav, nevytváří až
barokní krajinu. Hospodářský dvůr se zámečkem ve Střevači je doplněn fascinující Matheyho sýpkou.
Jejich vazby a osy, které určuje monumentální stavba, zde již nejsou podrobněji sledovány. Z Lorety
dle autorky poutník viděl kapli sv. Anny a sv. Andělů strážných i dominantu, kterou byl dvůr ve
Vokšicích. Jak se ale dvůr vztahoval ke kaplím, jaká byla jeho orientace, kompozice, jak a kam
směřovaly osy kompoziční, či komunikačních? Zásadní byl nesporně výhled z originálně řešeného
zámku v Jičíněvsi. Opět je ale zmíněn jen výčet viditelných bodů, ne jejich detailnější rozbor.
Zde se ukazuje dle mého soudu podstatný problém. V práci není urbanistické
vyhodnocení zaneseno do současných mapových podkladů. Sama autorka naprosto oprávněně
hovoří o tom, že barokní stav můžeme vnímat pouze prostřednictvím současné podoby krajiny. Navíc
přesné zaměření je naprosto nutné pro vyhodnocení zmiňovaných os, jejich zcela jasnému a
přesvědčivému, či naopak nahodilému směřování. Pouze zákresem do současné mapy
s nezkreslenými vztahy můžeme úroveň pocitů a někdy možná i přání (což rozhodně není problém
autorky, ale dlouhé řady jiných badatelů) přetvořit do roviny objektivních dat.
Velice přínosný je exkurz do Šlikovy knihovny, který doplňuje již tak obdivuhodné
spektrum možných vlivů na končenou podobu krajiny. Z úžasného seznamu jsou pozoruhodná
zejména „architektonická pojednání“ i jejich spektrum směřující od teorie ke zcela praktickým
otázkám. Otevřenou otázkou ale zůstává, jak reprezentativní tato knihovna byla. Dospěli jsme již tak

daleko, abychom ji mohli srovnávat s dalšími knihovnami a poznat tak míru a zejména hloubku zájmu
konkrétního šlechtice? Je možné nalézt ve zkoumané oblasti určité ohlasy z těchto spisů?
Závěrečná kapitola (5 stran) již svým rozsahem odpovídá spíše resumé. Pozoruhodná a
nesporně inspirativní je zmínka o propojení obytných prostor stavebníka (ložnice) s řešením krajiny.
Toto objevné a současně i odvážné tvrzení by si zasloužilo podrobnější zdůvodnění.
Úctyhodný seznam pramenů doplňuje úctyhodný přehled literatury; plně vyčerpávající
dané téma.
Ve druhém svazku disertační práce jsou citovány zajímavé dopisy A. J. Šlikové. Následuje
obrazová příloha shromažďující cenný soubor historické dokumentace opatřené příkladnou citací. Jak
již bylo řečeno, chybí mi zde ale vyhodnocení urbanistických vztahů zanesených do současných
mapových podkladů.

Pokud by byla práce nazvaná např. „Barokní panství hraběte F. J. Šlika“, bylo by autorce
třeba jen gratulovat. Jedná se o hluboký a poučený vhled do barokního světa zkoumaného z řady
velice různorodých pohledů. Autorka zpracovala obdivuhodné penzum informací. Tím obraz získává
na perspektivě i určitosti a přesvědčivosti. Pokud si ale Lucie Rychnová v úvodu vytkla za hlavní úkol
„definování vlivů a principů, které měly vliv na utváření krajiny panství Kopidlno, Staré Hrady a Veliš –
Vokšice za života jmenovaného šlechtice“, pak se zde objevuje jeden problém. Práci lze nepochybně
ocenit z hlediska shromáždění starší i současné literatury o „barokní krajině“. Současně se však
ukazuje, o jak složitý a snad až nečekaně nepostižitelný termín se jedná. Dokonce se vnucuje
nepříjemná otázka. Existuje barokní krajina? A když ano – což si upřímně přeji – jaký je pak rozdíl
mezi ní a krajinou renesanční, či klasicistní. Vždyť řada „barokních“ principů existovala již v renesanci
(ostatně i ve středověku) a mnohdy teprve na počátku 19. století byly v době převažujícího klasicismu
řady jednotlivých lokalit a míst propojovány cestami, osami - v „barokním“ duchu (alespoň dle
stávajícího diskursu). Dnes vnímáme barokní krajinu jako záměrně budovanou, propojovanou
sochami, kříži a drobnými kapličkami. Které z nich ale vznikly až v baroku (byl to pak důvod estetický,
či jiný?) a které jen pokračují ve zviditelnění konkrétního místa akcentovaného možná již od
středověku? Co je tedy podstatou barokní krajiny, čím je jiná od krajin odlišných stylových období?
V této rovině je práce teprve určitým vykročením a odpověď zůstává bohužel stále vzdálená.
Přes výše vyslovené výhrady - zejména s ohledem na nesporné kulturně historické
kvality elaborátu - práce Lucie Rychnové splňuje veškeré požadavky kladené na disertační práci.
Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji klasifikaci „prospěla“.

V Praze, květen 2016
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