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B JAKO BEROUNKA ,

B JAKO BAROKO
V několika posledních číslech NIKY jsme cestovali podél řeky
Berounky, a to hlavně s důrazem na přírodní krásy a zajímavosti.
V dnešním putování se na tuto řeku a její okolí podíváme z jiného
úhlu pohledu. Navštívíme architektonické památky, a to především ty
v barokním slohu.

1 Berounka
vytváří
barokní
zákruty
zcela
přirozeně.
2 Cesta
z Plas podél
Střely.

Snad žádný umělecko – kulturní směr
(vynecháme-li umění přírodních národů)
nemá tak blízko ke krajině a přírodě jako
právě baroko. Ostatně je dobře znám
pojem barokní krajina, který zjednodušeně
označuje přeměnu krajiny zdevastované
třicetiletou válkou na krajinu kulturní.
Barokní stavby, obdobně jako krajina,
využívají nepravidelné tvary, dynamiku,
vlnění, neklid, změnu, navíc byly
navrhovány tak, aby stále překvapovaly
novými pohledy, hrou světla, interakcí
s okolím.
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Nejznámější barokní komponovanou
krajinu naleznete i v okolí Jičína, ale podívat se můžete do Kuksu, Vranova nad
Dyjí, nebo okolí Plas. A již jsme tam, kde
chceme být – v blízkosti Berounky.
Barokní památky jsou u nás velmi početné.
Patří sem jak drobné sakrální stavbičky,
kapličky, boží muka, křížky v polích,
zhusta jsou zastoupeny barokně přestavěné původně gotické kostelíky, které
naleznete snad v každé větší vesnici.

Skončit pak můžete pompézními chrámy, kláštery a zámky. Vždyť šlechta
a především katolická církev se musela
před poddanými, potažmo prostými věřícími, předvést v tom nejimpozantnějším
světle. Ostatně český barok byl od počátku
ve značné míře určen pro oči lidových

BAROKO NENÍ JEN PRO OKO
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3 Celkový pohled na Mariánskou Týnici.
4 I tudy vede cyklotrasa Baroko.

5 Celkový pohled na plaské sýpky.
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6 Konvent
kláštera
v Plasích
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vrstev, pomocí ně vládnoucí kruhy
působily na prostý lid. Šlo především
o náboženské stavby, vždyť vzhled barokních chrámů měl navozovat obraz nebe
na zemi. Navíc: „ ... věřící, který usedá do
těžkých lavic nebo kleká na mramor dlažby, cítí se poddaným slavné, kvetoucí
říše.“ (A. Novák, 1915). Bohužel, nic není
zadarmo. Barokní stavby vyžadovaly
značné finance, kterými disponovala právě
aristokracie a kláštery, ovšem za vysokou
cenu úpadku měst a krajního zbídačení
selského lidu.
I přes naznačenou ideologickou funkci baroku, který byl především v 17.
a částečně v 18. století spojen s protireformačním katolicismem, se tento styl
v Čechách usadil, zdomácněl. Barok byl
v Českých zemích nejprve vnucován,
přišel z Itálie a Německa, ale postupně se

stal zdejším přirozeným výrazivem (jihočeské selské baroko). Český barok se od
sousedních zemí odlišuje, slovanské živly
do něj vnesly jisté zdivočení a pikantní
zabarvení, ale také lidovou robustnost,
přemýšlivost.
Dodnes tak můžeme obdivovat umění
barokních umělců, v krajině pak stavitelů.
Vždyť právě barokní sloh umožnil starým
architektům zachovat respekt k povaze
prostředí, dovolil jim vyjádřit podstatné
vlastnosti české krajiny. Barok má schopnost umístit i nejprostší užitkové stavby do
krajiny v souladu s přírodou, ale i s estetickými nároky obyvatelstva. Tento jev
funguje dodnes, barokní stavby, zvláště ty

skromnější, v krajině opravdu neruší, ony
tam prostě jako by odjakživa patřily.
Konec teorie, vydejme se konečně na
cestu. Pokud se budete pohybovat okolo
horního toku Berounky, záhy se setkáte
se značením tří tématických cyklotras:
Baroko I, Baroko II, Baroko III, přičemž
všechny tři mají styčný bod v Plasích.
K samotné Berounce se nejvíce přibližuje
trasa Baroko III, která sleduje Střelu k jejímu ústí do Berounky nedaleko Liblína.
Zbývající dvě trasy směřují z Plas více
na sever, ale stále zůstávají v povodí
Berounky.

TŘI CYKLISTICKÉ OKRUHY
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7 Cestou se
vám nabídne
mnoho
krásných
výhledů.
8 Kostel sv.
Mikuláše
v Potvorově.
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Z Plas vyjedete směrem na severovýchod
a uprostřed lesů se setkáte s cyklotrasou
č. 2260, na tomto rozcestí se vydáte vpravo po trase Baroko I. Cesta vás dovede
k baroknímu skvostu, kterým bezesporu je
cisterciácký klášter Mariánská Týnice
s kostelem Zvěstování Panny Marie.
V současnosti je zde Muzeum a galerie
severního Plzeňska. V Potvorově je zajímavý kostel sv. Mikuláše, ale jedná se
o románskou stavbu z let 1220 až 1240,
barokní jsou jen jeho dostavby. Sousední, památkově chráněná fara z roku 1758
je již ryze barokní. V Mladoticích je
nejvýznamnější památkou barokní kaplička Panny Marie, vzniklá podle návrhu J. B.
Santiniho. Okruh končí v Plasích a je
dlouhý do 40 km.

TRASA BAROKO I

Opět se začíná v Plasích a jede se na
severozápad. V obci Vladměřice se trasa
stáčí prudce vlevo, zde je však vhodné
udělat povinnou odbočku dlouhou asi
3 km. Nedlouhá zajížďka bezesporu stojí za námahu, protože vás dovede do

TRASA BAROKO II
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Manětína. Pro skutečně velký počet barokních památek, soch a staveb je Manětín oprávněně označován za barokní
perlu západních Čech. Ve městě naleznete
barokní zámek, kostel sv. Barbory, barokní
domy na náměstí a řadu soch rozmístěných
v zástavbě. Trasa Baroko II je i s odbočkou
do Manětína dlouhá asi 42 km.
Okruh je dlouhý asi 45 km a z Plas vás
přes Dolní Hradiště a podél řeky Střely
dovede k Berounce. Na druhé straně řeky
je obec Liblín, kde můžete obdivovat
krásný, rozsáhlý zámek, původně barokní,
v 19. století přestavěný do současné
podoby. V obci Břízko minete barokní
kapličku a za obcí boží muka, u kterých je
smírčí kámen. V Kaceřově jistě nepřehlédnete zámek, který není barokní, nýbrž
patří k nejhodnotnějším renesančním
objektům u nás. Za Kaznějovem opustíte
silnici a lesem se vrátíte zpět do Plas.

TRASA BAROKO III

Na samotný závěr jsme si ponechali
vlastní Plasy, jejichž prohlídka vám zabere
tak půl dne. Stačí jen vyjmenovat zdejší
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pamětihodnosti: především jde o barokní
klášter (ve kterém si můžete vybrat z několika prohlídkových okruhů), prelatura,
barokní sýpka s kaplí sv. Václava a sv.
Máří Magdalény, hrobka Metternichů, ale
také naučná stezka, Alej vzdechů (aleje
jsou pro barokní krajinu tipické) či od roku
2015 opět vařící pivovar.
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V Potvorově
naleznete
kamenná
sloupková
boží muka
z r. 1750.
13
Pohodlná
cesta lesem
nad Plasy

Přejeme vám co nejpříjemnější putování nejen po křivkách barokních staveb,
obdivování jejich vyvážené monumentality, ale i po oblinách a zákrutech, které přirozeně a skromně vytváří naše krajina
i řeka Berounka, která pro své umění nepotřebuje pojmy jako konkávní osmiúhelník.
www.klaster-plasy.eu, www.manetin.cz, www.plzenskonakole.cz
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