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Kladsko
jako barokní komponovaná krajina ?

Eva Semotanová



• barokní krajina 
v českých zemích

• barokní krajina v Kladsku

morový sloup, Landek 
(Lądek Zdrój, Bad Landeck), 
2006řeka Bělá (Biała Lądecka), 2006



Co je barokní krajina?

Účelně organizovaná, na mnoha místech
esteticky pojatá kulturní krajina, 
hospodářsky využívaná, ale přesto naplněná
harmonickými vztahy a idejemi barokního člověka. 
komponovaná krajina versus barokní krajinné prvky 
(celek versus jednotlivosti)

Její stopy zůstaly v české krajině dodnes.

Svatý kopeček u Mikulova, 
2006, foto M. Rigasová



Komponované barokní krajiny v Čechách, příklady:

• Valdštejnská barokní krajina, Jičínsko, počátek 17. století
• Šlikovská (Mariánská) barokní krajina, Jičínsko, přelom 17.
a 18. století

• Šporkovská barokní krajina, východní Čechy (Kuks a okolí),
počátek 18. století 

• Šporkovská barokní krajina, střední Čechy (Lysá nad Labem
a okolí), počátek 18. století

Lysá nad Labem a Kuks s okolím, 1712



Kladská barokní krajina jako „Boží země“
• co je „Boží země?“ 
• časové vymezení: polovina 17. – polovina 18. století
• je kladská barokní krajina jen souborem barokních         

církevních památek?

komponenty kladské barokní krajiny:

• přírodní podmínky (krajina)
• hospodářství
• duchovní vlivy: rekatolizace, 

lidová  zbožnost
• kulturní vlivy: česká barokní 

krajina a italské baroko

socha sv. Jana Nepomuckého na mostě v Landeku
(Lądek Zdrój, Bad Landeck), 2006



Müllerova mapa Čech, 1720

Mayerova mapa Kladska, 1747

Tištěné mapy

Přírodní podmínky (krajina)



Rukopisné mapy

mapa Slezska s Kladskem, Christian Friedrich Wrede, po 1747, 
list s městem Kladskem

Přírodní podmínky (krajina)



Hospodářství
stav krajiny po třicetileté válce
Berní rula 1653-1654

stav a způsob hospodaření
obdobně jako v Čechách
zemědělství, cechovní řemeslo, manufaktury, 
těžba surovin

- zemědělství
len, obilí (oves), dobytkářství, chov ovcí
pivovarnictví

- řemesla
papírnictví, soukenictví, sklářství
textilní manufaktury od 1. poloviny 18. století

- těžba surovin
doly na uhlí, měď, stříbro a jaspis, těžba a plavení dřeva



Rekonstrukční mapy Kladska s využitím berní ruly

K. Doskočil, mapa k berní rule Kladska,
Praha 1954

A. Blaschka, mapa 
k berní rule Kladska, 
Praha 1926



Hospodářství
papírna – Dušníky (Duszniki Zdrój, 
Reinertz)

soukenictví – Dušníky 
(Duszniki Zdrój, Reinertz)

textilní manufaktury –
Dušníky (Duszniki Zdrój, Reinertz),
Kladsko (Kłodzko, Glatz), Radkov
(Radków, Wünschelburg)
Nová Ruda, Nowa Ruda, Neurode

sklárny – Batorów (Friedrichsgrund),
Wolibórz (Wolpersdorf), Jugów (Hausdorf), 
Lasówka (Kaiserswalde)

doly – zvláště severně 
od Nové Rudy (Nowa Ruda, Neurode),
jižně od Kladské Bystřice 
(Bystrzyca Kłodzka, Habelschwerdt)

papírna, Dušníky (Duszniki Zdrój),
1605/2007

krajina 
v Českém koutku, 

2007



Rekatolizace
• postup rekatolizace

- přestavba kostelů, 
- církevní slavnosti 
- poutě a pohřby, úcta 
k Panně Marii

• barokní architektura církevní 
a světská
- investoři
jezuité, šlechta
- tvůrci
italské a české baroko 
(Carlo Lurago, Francesco Canevale, 
Andrea Carova; vojenští inženýři)

• zakládání kostelních bratrstev
• strach z morové epidemie
• lidová zbožnost

mapa Kladska 
podle Jonase Sculteta 
z poloviny 17. století



Typologie barokní architektury v Kladsku

• církevní stavby

- kostely, stavba a přestavba
- kláštery, stavba a přestavba
- kaple (též morové)
- sochy světců (sv. Jan Nepomucký, 
sv. Florián, sv. Barbora, sv. Fratišek Xaverský)
- poutní místa (kostely a kalvárie, křížové cesty)
boží  muka

• světské stavby
pevnost Kladsko
zámky

pevnost a město Kladsko, 1712



Zámek v Gořanově, původně renesanční, barokně přestavěný
ve 2. polovině 17. století
Gořanov, Arnoltov, Arnoltice, Gorzanów, Grafenort/ Arnsdorf



Dřevěný barokní kostel
z 18. století
Kamenčík, Kamieńczyk, Steinbach

Hospodářské budovy 
barokního zámku
Wilkanów, Vlčkovice, Wölfelsdorf
2. polovina 17. století



Zámek v Mezilesí, renesanční, 
barokně přestavěný v 18. století
Mezilesí, Międzylesie, Mittelwalde

Kostel P. Marie Sněžné
P.Maria Sněžná, Maria Śnieżna,
Maria Schnee
nedaleko Miedzygórze



Vambeřice (Wambierzyce, Albendorf)

Vambeřice, 2008



Poutní cesta do Vambeřic



A. Nypoort, Vambeřice 
(Wambierzyce, Albendorf), 1711

F. Werner, Vambeřice 
(Wambierzyce, Albendorf), 1738



sv. Jan Nepomucký
na mostě v Landeku 
(Lądek Zdrój, Bad Landeck), 
2006

město Kladsko (Kłodzko, Glatz)
na vedutě F. Wernera,
1737



Fenomén kladských lázní
prameny kyselek, termálních a radioaktivních vod

17. a 18. století – v provozu lázně
Chudoba (Kudowa Zdrój, Bad Kudowa)
Dušníky (Duszniki Zdrój, Reinertz)
Polanica (Polanica Zdrój, Alt-Heide)
Landek (Lądek- Zdrój, Bad Landeck)
Lázně Lánov (Długopole D., Nieder Langenau)

F. Werner, Dušníky 
(Duszniki Zdrój, Reinertz), 1737

F. Werner, Landek (Lądek- Zdrój, Bad Landeck),
1739





Charakter kladské barokní krajiny

• časové vymezení
• převaha duchovního směřování do krajiny
• převaha italských architektů 
• další cíle výzkumu

kostelík v Levíně
(Lewin Kłodzki, Lewin),
2005

klášter sv. Jiří 
a sv. Vojtěcha v Kladsku
(Kladsko, Kłodzko, Glatz)
na mapě z roku 1737



Kladsko 
– komponovaná barokní krajina 

ano či ne?


