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1 ÚVOD 

Krajinný ráz je jedinečný pro každou oblast a jeho rozmanitost přírodních a kulturních podmínek se mění 

v návaznosti na charakteru místa. Ochrana krajinného rázu je definována v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny. Ráz krajiny je významnou hodnotou dochovaného přírodního a kulturního prostředí a je proto 

chráněn před znehodnocením. Je dán specifickými rysy a znaky krajiny, které vytvářejí její rázovitost – odlišnost 

a jedinečnost. Krajinný ráz je vyjádřením vztahů přírodních, socioekonomických a kulturně-historických vlastností 

krajiny. (Vorel, I., Kupka, J. 2011.) 

Bažantnice s historickým jádrem v Měšicích vytvářejí unikátní urbanisticko-krajinářský celek, který svou výraznou 

barokní osovou kompozicí navazující na okolní krajinu, nemá ve Středních Čechách obdoby.  

2 CÍL PRÁCE 

Cílem této práce je analýza a vyhodnocení vlivu území bažantnic na aktuální krajinný ráz na území obce Měšice. 

Tato analýza mapuje znaky terénu, vodních toků a ploch, vegetačního pokryvu a znaků souvisejících s osídlením 

a hospodářskou činností v krajině.  

Cílem posouzení je vytvoření vyhodnocení území a stanovení limitů a opatření k ochraně krajinného rázu 

ve smyslu §12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

Cílem posouzení je zjištění významu bažantnic v dané oblasti krajinného rázu. Popis bažantnic ve vymezené oblasti 

jako znaku přírodní, kulturní a historické charakteristiky a jejího vizuálního projevu. Dále klasifikace znaku 

z hlediska projevu, významu a cennosti.   

3 HODNOCENÍ – LEGISLATIVA 

Odborná a metodická východiska jsou podrobně popsána v publikaci: 

VOREL, I. – KUPKA, J., Krajinný ráz. Identifikace a hodnocení. Praha: ČVUT, 2011.  

3.1 Ochrana krajinného rázu 

Ochrana KR je zakotvena v §12 zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny: 

1. Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, 

je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména 

umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných 

krajinných prvků, zvláště chráněných území, estetických hodnot, kulturních dominant krajiny, 

harmonického měřítka a harmonických vztahů v krajině.  

2. K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, 

je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu může stanovit 

ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. 

3. K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není 

zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným 

předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, 

poškození nebo rušení stavu tohoto území.  

4. Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem 

nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu 

dohodnuté s orgánem ochrany přírody.  
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3.2 Charakter 

Každá krajina má svůj ráz ve smyslu §12 zákona. Krajinu lze popsat pomocí přírodní, kulturní a historické 

charakteristiky. Krajinný ráz je v různých oblastech a lokalitách (místech KR) různě výrazný, různě čitelný. 

V určitých situacích jsou znaky jednotlivých charakteristik KR dobře zřetelné a spoluvytvářejí jedinečnost 

a nezaměnitelnost krajinné scény – vizuálně vnímaného obrazu krajiny.  

4 METODIKA 

4.1 Znaky krajinného rázu 

Charakter krajiny se vyznačuje dvěma důležitými vlastnostmi – proměnlivost a neopakovatelnost. Rozmanitost 

přírodních a kulturních podmínek vytváří různorodé obrazy krajiny (pojmem „obraz“ vyjadřujeme vnější projev 

vnitřní struktury). Důvody proměnlivosti charakteru krajiny tkví v přítomnosti a nepřítomnosti určitých znaků, 

v jejich vizuálním projevu, výraznosti a jedinečnosti, kombinaci a prostorových vztazích. Jsou to tzv. „znaky 

krajinného rázu“, které odlišují od sebe různé oblasti a místa v krajině, a které mohou být různým segmentům 

krajiny společné. Tyto znaky jsou převážně vizuálně vnímatelné v krajinné scéně.  

Ráz krajiny je výrazně ovlivněn charakterem přírodních složek a jejich vizuálním projevem v krajinné scéně. 

Přírodní hodnota KR je tvořena hodnotou přírodovědnou a hodnotou vizuální. Zatímco přírodovědná hodnota 

daná součtem měr vzácnosti (ojedinělosti), dochovanosti a ohroženosti daného přírodního či kulturně-přírodního 

prvku, složky nebo celého ekosystému, vizuální či senzuální hodnota prvku nebo složky spočívá v podílu 

na utváření celkového působení krajiny na smysly člověka a velikosti ovlivnění území (CULEK, 2006). Podle Culka 

můžeme přírodní podmínky tvořící charakter krajiny rozdělit na pět složek, a to na složku topografickou (georeliéf), 

petrologicko-pedologickou, hydrologickou, atmosférickou a biotickou. Přírodovědná hodnota se nemusí výrazně 

projevit v krajinné scéně a ovlivní KR pouze omezeně. Přesto je ve smyslu §12 zákona míra zásahu do přírodních 

hodnot jedním z kritérií ochrany KR. Je to proto, že KR je sice především kategorií vizuální, ale význam místa 

a cennost jednotlivých znaků se na výraznosti a zvláštnosti KR podílí. 

Krajina v sobě skrývá stopy kulturního a historického vývoje. Tyto stopy dokládají odlišnosti a specifické rysy jejího 

vývoje v závislosti na přírodních podmínkách, na kulturních tradicích i na významných impulsech vývoje, jakými 

byly politické události nebo vliv významných osobností. Všechny tyto skutečnosti jsou významné pro ráz krajiny, 

neboť rázovitost a charakter krajiny, vyjádřené především působivostí vizuální scény, se skrývá též ve vlastnostech 

nehmotných, v kulturních a historických hodnotách a v symbolických významech.  

Při posouzení KR území je nutno identifikovat znaky přírodní, kulturní a historické charakteristiky, neboť tyto znaky 

spoluurčují ráz krajiny ve smyslu zákona. Zároveň jsou tyto charakteristiky (zejména významné a pozitivní znaky) 

chráněny před snížením hodnoty nebo změnou (§ 12, odst. 1 zákl. č. 114/1992 Sb.). 

4.2 Klasifikace znaků přírodní, kulturní a historické charakteristiky 

Znaky a hodnoty krajinného rázu identifikované v hodnoceném území nemají stejnou váhu, stejný význam 

ani stejnou cennost. Z tohoto důvodu je nutná jejich specifikace na hodnoceném území.  Tyto znaky se mohou 

měnit v souvislosti s daným územním celkem. Proto je třeba použít trojí klasifikaci, dle významu v krajinném rázu, 

dle cennosti a dle projevu znaku: 

Klasifikace dle významu 

Významem rozumíme určitý podíl znaku nebo hodnoty v celkovém výrazu krajiny. význam stanovuje ve třech 

stupních podle následující stupnice:  

• Znak zásadní – jev některé z charakteristik KR, který v určité oblasti nebo místě KR rozhodujícím způsobem 

determinuje charakter krajiny – urbanisticko-krajinná struktura obce, Malá a Velká bažantnice, bažantnice 

U Křížku, Dubák. 
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• Znak spoluurčující – jev určité charakteristiky KR, který v dané oblasti nebo místě KR významně 

spoluurčuje charakter krajiny – linie doprovodné zeleně podél toků. 

• Znak doplňující – jev určité charakteristiky KR, který v této oblasti nebo místě KR doplňuje charakter 

krajiny – památné stromy. 

Klasifikace dle cennosti 

Znaky a hodnoty krajinného rázu, které byly identifikovány, nemají z hlediska obdoby stejnou cennost. Některé 

z nich můžeme proto označit jako jedinečné, jiné jako význačné nebo běžné.  

• Jedinečný – jev určité charakteristiky KR, který je ojedinělý v rámci oblasti KR, v rámci regionu nebo 

v rámci státu – urbanisticko-krajinná struktura obce, Malá a Velká bažantnice, bažantnice U Křížku, Dubák. 

• Význačný – jev určité charakteristiky KR, který je význačný v rámci oblasti KR, v rámci regionu nebo v rámci 

státu – dochovaná struktura krajiny, struktura hlavní cestní sítě. 

• Běžný – jev určité charakteristiky KR, který není významný ani ojedinělý v rámci oblasti KR, v rámci regionu 

nebo v rámci státu – rovinný reliéf bez výrazných terénních dominant. 

Klasifikace dle projevů 

Každá charakteristika, kromě toho, že má určitý podíl na výrazu dané krajiny, se vyznačuje projevem. Projev může 

být pozitivní, to znamená, že daná charakteristika působí v celkové krajinné scéně kladně, nebo negativní, příp. 

neutrální. Pro hodnocení „pozitivnosti“ KR podle zákona o ochraně přírody a krajiny je rozhodující aspekt 

udržitelnosti dané charakteristiky, kterou znak prezentuje. Určení projevu je velmi důležité pro následné 

vyhodnocení charakteristik.  

5 LOKALIZACE ÚZEMÍ 

Řešené bažantnice se nalézají v obci Měšice. Území leží ve Středočeském kraji 

na území okresu Praha – východ na severovýchod od Prahy a západně 

od města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Sousedí s obcemi Hovorčovice 

(J), Líbeznice (Z), Zlonín (SZ), Nová ves (S), Mratín (V), Sluhy (JV), a s obcí Veleň 

(JV). Spolu s dalšími obcemi patří do dobrovolného svazku Region Povodí 

Mratínského potoka. Jeho cílem je celkový rozvoj mikroregionu životního 

prostředí. [1] 

Jedná se o obec se zachovalou kulturní a urbární strukturou. 

Oblast náleží k regionu lidové architektury Praha a okolí. 

Jedná se o starou sídelní oblast v úrodné krajině mezi toky 

Vltavy a Labe, kontinuálně osídlenou již od pravěku (stará 

sídelní krajina Hercynica a Polonica). Díky tomu je zdejší 

krajina prakticky odlesněná, s výraznými antropogenními 

pochody. Tato krajina je intenzivně zemědělsky využívaná, 

s minimem rozsáhlejších přírodě blízkých krajinných prvků 

(vázané na koridory drobných toků, na nevýrazné vyvýšeniny 

a svahy). Procházejí ji významné komunikace, železnice 

a silniční a dálniční radiály směřující do Prahy (D8, D11, R10, 

I/9), na které se váže nová komerční zástavba skladů 

a logistických center. Radiály se stávají významnými 

urbanizačními koridory. 

Obr. č. 1: Vymezení oblasti. 
Dostupné z: https://bit.ly/2rNgLlM 

Obr. č. 2: Obec Měšice. Dostupné 
z: https://bit.ly/2rNgLlM 



4 
 

 

 

5.1 Územní plán 

Katastrální výměra obce: 4,37 km² 

Zeměpisné souřadnice obce: 50°11'53"s. š., 14°31'12" v. d. 

Malá bažantnice: 0,82 km2 

Zeměpisné souřadnice: 50°12'2"s.š., 14°31'1"v.d. 

Velká bažantnice: 0,15 km2 

Zeměpisné souřadnice: 50°11'57"s.š., 14°32'14"v.d. 

Bažantnice U Křížku: 0,057 km2 

Zeměpisné souřadnice: 50°11'38"s.š., 14°30'56"v.d. 

Dubák: 0,088 km2  

Zeměpisné souřadnice: 50°11'14"s.š., 14°31'25"v.d. 

Na území obce se nalézá mnoho ploch s rozdílným způsobem využití, jedná se o území zastavěná, zastavitelná, 

nezastavěná a nezastavitelná (obr.č.4). 

  

Obr č. 2: Vymezení oblast obci a sousedních obcí. 
Dostupné z: https://bit.ly/2IZFI4v  

 

Obr č. 3: Ortofoto mapa s vymezeným historickým jádrem a bažantnicemi. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?params=50.198067891824_N_14.519992873096_E_type%3Alandmark_region%3ACZ&language=cs&pagename=M%C4%9B%C5%A1ice+%28okres+Praha-v%C3%BDchod%29
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Nezastavěné a nezastavitelné plochy 

Patří sem zemědělské půdy, kde převažuje plocha orná. Plochy lesní a parkové zeleně, kdy se jedná zejména 

o plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa, hlavní funkcí území je pobytová rekreace obyvatel v prostoru 

této oblasti s udržovanou zelení; vedlejší funkcí je lesní produkce. Podmínkou pro funkční využití je průchod 

a koncepce pěších cest. V obci se nacházejí také vodní plochy s funkcí vodohospodářskou. 

Dále se zde nacházejí plochy přírodní s funkcí ÚSES, a to biocentra a biokoridory. Jedná se o zvláště chráněné části 

krajinné zóny s přírodní produkcí, určené k posílení ekologické stability území. 

Zastavěné a zastavitelné plochy 

Na předchozí území navazují plochy zastavěné s funkcí obytnou, občanské vybavenosti, výrobní, skladovací (lehký 

průmysl, zemědělská výroba), technickou, dopravní infrastruktury a plochy systému sídelní zeleně (zeleň 

soukromá a vyhrazená, ochranná a izolační, na veřejných prostranstvích, zeleň přírodního charakteru).  

Zeleň má funkci ochranou, ale i krajinotvornou a estetickou, plochy zeleně v sídle udržované v přírodě blízkém 

stavu, lze využít pro průchod územního systému ekologické stability zastavěným územím.  

Zásadní plochou obce je areál nemovité kulturní památky – zámek Měšice – překryvná funkční plocha v území. 

Do této urbanistické regulované lokality náleží celé území areálu nemovité kulturní památky – Zámek Měšice 

– zapsané pod č. 2106. Jedná se o historicky původní zástavbu s cennou architekturou zámku, původních 

hospodářských budov i některých vesnických nízkopodlažních obytných domů.  

 

Dle databáze ČSÚ činila roce 2016 zemědělská půda 294,12 ha a nezemědělská půda 148,74 ha. Velikost lesních 

pozemků v roce 2016 – 33,77 ha. (tabulka č.1).  

 

 

 

 

 

Velikost 

pozemků 

(ha) 

Velikost 

pozemků (ha) 

rok 31.12.2015  31.12.2016 

Zemědělská půda 283,86 294,12 

Orná půda 245,38 255,51 

Chmelnice - - 

Vinice - - 

Zahrada 32,43 32,41 

Ovocný sad 1,11 1,11 

Trvalý travní porost 4,94 5,08 

Nezemědělská půda 148,44 148,74 

Lesní pozemek 33,77 33,77 

Vodní plocha 10,73 10,75 

Zastavěná plocha a 

nádvoří 21,23 33,77 

Ostatní plocha 82,71 10,75 

Celková výměra 432,3 442,85 

Orná půda
67%

Zahrada
8%

Ovocný sad
0%

Trvalý 
travní 
porost

1%

Lesní 
pozemek

9%

Vodní 
plocha

3%

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří

9%

Ostatní 
plocha

3%

Podíly jednotlivých ploch za rok 2016

Graf č. 1: Procentuální zastoupení ploch. 

Tabulka č. 1: Velikost pozemků (ha)na území obce Měšice –
roky 2015 a 2016. 
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 Obr. č. 4: Katastrální mapa obce Měšice 
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5.2 Letecké snímky řešeného území 

 

Obr č. 6: Severovýchodní pohled na bažantnice. Dostupné z: http://www.mesice.org/letecke-snimky-2007/gs-1050/p1=68   

Obr č. 7: Jižní pohled na bažantnice. Dostupné z: http://www.mesice.org/letecke-snimky-2007/gs-1050/p1=68 

Obr č. 5: Severozápadní pohled na bažantnice. Dostupné z: http://www.mesice.org/letecke-snimky-2007/gs-1050/p1=68 
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6 HISTORICKÁ A KULTURNÍ CHARAKTERISTIKA 

Měšické bažantnice jsou významnou součástí kulturní historické krajiny a mají význam v její prostorové kompozici. 

Je třeba věnovat zvláštní pozornost identifikaci významu bažantnic s historickým jádrem jako znaku kulturní 

a historické charakteristiky krajinného rázu. Je poměrně přesně doložen vývoj areálu ve sledované lokalitě, 

a to především díky jejímu zobrazení v četných historických mapách. Existenci a historický význam těchto 

bažantnic dokládá celá řada historickým mapových podkladů, včetně archeologického průzkumu krajiny pomocí 

leteckého laserového (lidarového) skenování. Z těchto materiálů lze čerpat jak detailní uspořádání areálu, celkový 

charakter i vývoj v průběhu staletí. 

6.1 Historické mapování 

Poprvé je obec Měšice podrobně zmapována v I. vojenském mapování 

(tzv. josefské), které proběhlo mezi lety 1764 – 1768 s následnou 

rektifikací v letech 1780 – 1783 (obrázek č. 8).  

Mapa zobrazuje původní urbanistický komplex, v době, kdy byl 

zrealizován hrabětem Františkem Antonínem Nosticem. Osově 

komponovaný komplex je na severu ukončen rozsáhlými 

bažantnicemi, mezi kterými se nalézá jízdárna s francouzskou formální 

zahradou. Na ni směrem k jihu navazuje hospodářský dvůr 

a rovnoběžné boční ulice. Ve střední části příčně k podélné ose 

je situována budova zámku. Na jižní průčelí navazuje pravidelná 

barokní osmiramenná hvězdice, která vykresluje v půdorysu 

geometricky vázanou strukturu parkové úpravy.   Ve směru hlavní osy 

pokračuje dále k jihu cesta lemovaná alejí končící u hospodářského 

dvora v Hovorčovicích.     

Dalším významným zdrojem informací jsou mapy Stabilního katastru (Císařské otisky), které vznikly v letech 

1826 – 1843. Oproti I. vojenskému mapování je zdokumentován i vývoj okolní barokní krajiny se systémem alejí. 

Poprvé byla zdokumentována třetí bažantnice U Křížku, která navazuje na areál jihozápadním směrem a Dubák 

u Hovorčovic.) 

Mapy Stabilního katastru se staly podkladem II. vojenskému mapování (Františkovo), které se uskutečnilo mezi 

lety 1836 – 1852 (obrázek č. 9). Podrobněji byly zdokumentovány zemědělské plochy a železniční síť. III. vojenské 

mapování (Františkovo-josefské) vznikalo v Čechách v letech 1877 – 1880 (obrázek č. 10). Zdokonalil se výškopis 

a byly podrobněji zaznamenány detaily. Na mapě Měšic, která pochází z tohoto období, byl například podrobně 

znázorněn systém průhledů v navazujících bažantnicích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8: I vojenské mapování. Dostupné z: 
https://bit.ly/2qktxI6 

 

 

Obr. č. 9: II. vojenské mapování. 
Dostupné z: https://bit.ly/2qyDfr7 

 

Obr. č. 10: III. vojenské mapování.  
Dostupné z: https://bit.ly/2qwvxxO 
 

 

https://bit.ly/2qyDfr7
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6.2 Letecké snímkování 

Letecké snímky umožňují podrobné znázornění rozsáhlejších urbanistických a krajinných celků. Jsou důležitou 

podkladovou dokumentací. Letecké snímkování slouží pro lepší představu změn, které proběhly v minulém století. 

První známé snímky Měšic byly pořízeny ve třicátých letech 20. století, v době, kdy byly vlastníky zámeckého areálu 

Nosticové.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku č. 11 je zaznamenán letecký pohled na zámek s hospodářským dvorem, přilehlým parkem a třemi 

bažantnicemi z 30. let 20. století Celý areál je výrazně osově komponován a je propojen systémem pohledů 

a průhledů, který lemuje vzrostlá vegetace. Vytváří tak ojedinělý urbanistický celek.   

Při srovnání s leteckým snímkem z roku 2015 (obrázek č. 12) je patrný rozdíl v úpravě jednotlivých ploch. Také 

jsou dobře patrné vykácené mýtiny, a to zejména v bažantnici U křížku.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11: Letecký snímek z 30. let 20. století (archiv obecního úřadu). 

Obr. č. 12: Letecký snímek z roku 20015. Dostupné z: http://www.mesice.org/gsp/p1=68 

úřadu) 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Laserové (lidarové) skenování 

Lidarové skenování je založeno na odrazu laserového impulsu a sledování časových rozdílů mezi vysíláním impulsu 

a přijetím jeho odrazu. Díky tomu lze přesně určit polohu bodů, které umožnují vytvoření digitálního modelu 

reliéfu. Tento model je využitelný pro potřeby průzkumu, dokumentace a mapování archeologického dědictví. 

Díky tomuto trojrozměrnému snímkování zemského povrchu jsou zachovány relikty pravěkých a historických 

aktivit. Na snímku (obrázek č. 14) je jasně viditelná osová kompozice a struktura celého historického areálu 

s bažantnicemi a propojujícími alejemi. Struktura jádra zůstala v nezměněné podobě. Na území Malé bažantnice 

se nalézal Horní rybník, který již připomíná jen výraznější prohlubeň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13: Aktuální ortofoto mapa s vyznačenými vykácenými úseky. 
Dostupné z: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map 

Obr. č. 14: Digitální model reliéfu ČR 5. generace. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ 
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6.4 Základní informace o historii a stavebním vývoji areálu 

Sledovaná oblast náleží ke staré sídelní krajině Hercynika, kontinuálně osídlené již od neolitu (mladší doby 

kamenné). Blízkost vody i otevřená krajina stepi s bohatými stády velké zvěře byly vhodným místem pro život 

člověka již v době přechodu mezi nejstarším a starším paleolitem. Svědčí o tom mnoho archeologických nálezů. 

Například zde byl v 19. století nalezen hrob z doby bronzové, později i hroby z pozdní doby kamenné (kol. 3 500 

př. n. l.) a počátku starší doby bronzové (kol. 2 200 př. n. l.).  Byly objeveny pozůstatky sídlištní jámy z tzv. únětické 

kultury (starší doba kamenná), které svědčí o existenci osady na návrší k Hovorčovicím. Oblast v okolí Mratínského 

potoka, která se vyznačovala vysokou úrodností a s tím spojeného raně středověkého zemědělského hospodaření 

byla bohatě osídlená. Přímé doklady osídlení pocházejí až z doby laténské (4. – 1. stol. př. n. l.) ve formě 

dochovaných povrchových nálezů u Líbeznic. Podobné doklady prokázaly přítomnost velkého sídliště ze starší 

doby římské (2. stol. n.l.), které se nalézalo v západním okraji obce. (Kuna a Brůžek, 2007) 

První písemná dokumentace o obci Měšice pochází z roku 1294, kdy na tomto území stála dřevěná tvrz. Při velké 

středověké kolonizaci ve 12. až 14. století došlo k podstatnému úbytku lesní plochy a vzniku roztroušených ploch 

zemědělské půdy. V roce 1425 byla dřevěná tvrz stržena a byl postaven nový kamenný objekt s hospodářským 

dvorem. V polovině 16. století byla tvrz renesančně přestavena. K ní patřilo 21 lánů (352,8 ha) polí, tři louky, 

tři rybníky (Horní, Střední a Dolní). Důležitým milníkem se stal rok 1677, kdy Měšice opětovně získal Jan Hartvík 

Nostitz. Od této doby bylo panství v držení rodu Nosticů až do roku 1945, kdy jim bylo zabaveno. [5] 

Významným rodovým majitelem byl František Antonín Nostic-Reineck, který Měšicím dal základ současné podoby. 

V letech 1767–1790 nechal na místě renesanční tvrze vybudovat dvorním stavitelem Antonínem Haffeneckerem 

pozdně barokní zámek s rokokovou výzdobou a navazující výrazně osově komponovanou urbanistickou úpravou. 

Symetricky položené k ose zámku se nacházel hospodářský dvůr, dvě ulice s domky pro služebnictvo a několik 

panských domů a navazující bažantnice. Okolní krajina byla výrazně barokně upravena. (Macek et al., 2015) 

Ve 40. letech 18.století začala velkolepá přestavba celého areálu dle jednotného kompozičního schématu. 

Nejdříve byla ve 40. a 50. letech vystavěna vesnice, respektive dvě její symetrické části. Poté byl v 60. letech 

vystavěn monumentální hospodářský dvůr a drobnější objekty, vše v přísné osové symetrii. Samotný zámek byl 

do již připravené kompozice postaven v letech 1767 – 1775 a následně v letech 1780 – 1790 zvýšena obě zámecká 

křídla. Na jižní straně zámku byla zřízena francouzská zahrada. Na severní straně byl areál završen výstavbou 

pavilonu pro ustájení hříbat, přilehlou menší francouzskou zahradou a závodištěm. Jako součást krajinotvorby 

areálu byly v 60. a 70. letech vysázeny dvě symetrické části bažantnice/obory (dnes Malá a Velká bažantnice), 

které na severu navazují na objekt pavilonu a přilehlé závodiště a rozevírají tak areál do okolní krajiny. Takto jej 

zachycují mapy josefínského vojenského mapování z roku 1783. (Girsa et al, 1991; Macek et al., 2015) 

Stavební akce, která probíhala téměř ¾ 18. století vtiskla Měšicím a okolní krajině stávající ráz.     

V krajinné kompozici byly využity typické výrazné geometrické linie a osy, které vyznačovaly cesty lemované 

alejemi a propojovaly v navazující otevřené krajině významná místa a stavby (zámek, hospodářský dvůr 

v Hovorčovicích, barokní kostel Sv. Martina v Líbeznicích). Společně s dalšími hospodářskými dvory dotvářely 

celkové pojetí hlavního nostického panství, které tvořilo záměrně komponovaný krajinný celek. Zajímavé 

uplatnění nacházely četné optické propojení vizuálními průhledy. Základní kompoziční osa komplexu pokračovala 

jižním směrem s návazností na zámecký park. Zajímavým prvkem barokních úprav v krajině byly tzv. „Kola“ 

(„rondel“) – ostrůvky stromů a keřů (10–100 m2), které byly umístěny uprostřed, nebo v rohu pole a sloužily jako 

úkryt zvěře. Kromě ochrany to umožnilo snížení daní, protože všechna půda byla hlášena jako les. [6] [5] 

Společně s výstavbou celého zámeckého areálu (šedesátá a sedmdesátá léta. 18. století) byly na místě tří velkých 

rybníků založeny bažantnice (Malá a Velká). Později (počátkem 19. století) v návaznosti na zámecký park byla 

vysázená bažantnice U křížku, která spojovala zámek s nedalekým kopcem. Vznikla v době, kdy zámecký park 

prošel rozsáhlou úpravou z francouzské zahrady na anglický park. Park byl také propojen s oběma částmi původní 

bažantnice dvěma úhlopříčnými alejemi. V tomto stavu zachycují areál mapy stabilního katastru z roku 1842 



12 
 

(průhled je patrný na III. vojenském mapování z roku 1869 – obrázek č. 10). Tato tři území vytvářela přírodní rámec 

pro zámek a sloužila jako místo pro rekreaci, procházky, vyjížďky na koni a pro chov vysoké zvěře a bažantů. 

Nejednalo se tedy o těžební lesy. Zámecký komplex díky těmto bažantnicím společně s rybníky se přirozeně 

zapojoval do okolní krajiny. (Girsa et al, 1991) [5] 

Dolní velký rybník byl založen koncem 18. století, s největší pravděpodobností rodem Nosticů. 

V 19. století přinesl přírodně krajinářský styl určité zjemnění výrazných geometrických linií a komponování 

drobných krajinných celků do zdánlivě přirozené kompozice. Toto zjemnění se projevilo hlavně při úpravě 

zámeckého parku a okolí obou bažantnic. Období průmyslové revoluce zasáhlo do krajiny necitlivými 

a neestetickými infrastrukturními zásahy, které estetiku krajiny výrazně oslabily. S expanzivním vývojem průmyslu 

byly nešetrně rozšiřovány zastavěné plochy a zemědělské půdy. Malá bažantnice a bažantnice U křížku byly v roce 

1951 prohlášeny za státní přírodní rezervaci, avšak v roce 1965 byla ochrana zrušena. Později se zde započalo 

hospodařit za účelem zisku a v posledních letech se těžba stupňuje. [6] 

 

 

Obr. č. 15: Ortofoto mapa s výrazněnou osovou dispozicí areálu. (Úprava ortofoto mapy. Dostupné z: 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map)  

 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map
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6.5 Shrnutí 

 

7 PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA 

Obec Měšice ve Středních Čechách představuje z pohledu přírodních poměrů výjimečné a mimořádně bohaté 

území. Toto území se může na první pohled jevit jako monotónní až homogenní díky převládající rovině, avšak 

díky lesním celkům bažantnic, vodních ploch a vlivům osídlení je dynamicky rozčleněno. 

Řešené území vymezených bažantnic sice není příliš velké, ale tvoří s historickým jádrem důležitý krajinotvorný 

komplex regionu, který významně odlehčuje silně antropogenní krajinu a navrací jí přírodní rámec. Vytváří 

krajinářsky bohaté a pestré scenérie. 

7.1 Georeliéf 

 

 

 

Obec Měšice spadá do Hercynského systému. Rozkládá se v geomorfologickým celku Středolabská tabule, která 

se nachází v jižní části Středočeské tabule. Dále území můžeme zahrnout do podcelku Českobrodské tabule, 

a to na rozhraní okrsku Čakovické tabule (jih) a Kojetické pahorkatiny (sever). Celá oblast je bez významného 

vrcholu se střední výškou 215 m. (Demek, Mackovčin, 2006) 

Obr. č. 16: Vymezení Středolabské tabule. 
Dostupné z: https://bit.ly/2qJYQNe 

Obr. č. 17: Geomorfologické vymezení obce Měšice. Dostupné z: 

https://bit.ly/2IZFI4v   

Měšický zámecký areál představuje zásadní mezník v české zámecké architektuře. Je prvním a zároveň 

nejvelkorysejším příkladem velké šlechtické rezidence, která se v Čechách objevila na sklonku 60. let 18. 

století. Měšická rezidence zahrnula do výstavby kromě zámku i urbanismus celého okolí.  

Všechny výše uvedené znaky a hodnoty kulturně-historické charakteristiky krajiny jsou významnými aspekty 

vytvářejícími nezaměnitelnost a rázovitost regionu. Jsou nedílnou složkou krajiny a jejího obrazu. Výraz 

krajinného rázu, jehož součástí je vysoká existence antropogenního vlivu, je dán společným projevem všech 

předchozích charakteristik.  

Malá bažantnice byla vybudována společně s Velkou bažantnicí v 17. století na místě tří velkých rybníků. 

Společně utvářely přírodní rámec pro renesanční tvrz i pozdější pozdně barokní zámek. V jinak bezlesé 

polabské krajině tvoří součást rozsáhlé krajinné kompozice. Sloužily ke dvěma účelům – myslivost a rekreace. 

Vzájemně i se zámeckým areálem byly propojeny sítí pěšin a alejí.  

V dnešní době jsou bažantnice evidovány jako hospodářský les a dochází v ní ke kácení. Pokud by došlo 

ke ztrátě větší lesní plochy, mělo by to negativní vliv na biologickou různorodost a celý barokní krajinný 

komplex.  

Tento architektonicko-urbanistický celek je významnou kulturní památkou, která se stala zásadním mezníkem 

v české architektonické tvorbě. Hlavním cílem do budoucna je zachování urbanistických a kulturních hodnot 

stávající zástavby kulturní nemovité památky zámku s návazností na lesoparky a okolní krajinu. 

 



14 
 

Řešené území spadá dle reliéfu do krajinného typu na pomezí krajiny plošin a plochých pahorkatin s krajinou rovin. 

Nejvyšším místem katastru je kóta 225 m nad mořem na jihozápadním okraji obce Měšice.  

Kojetická pahorkatina tvoří plochou pahorkatinu s převládající výškovou členitostí 30–150 m.  Je složena 

z proterozoických břidlic a drob se silicity (buližníky) a metabazalty (spility), z cenomanských pískovců, vápenců, 

spodnoturonských jílovců a slínovců. Vzácně se také může skládat z ordovických břidlic a křemenců. Toto území 

představuje strukturně denudační povrch spilitových a buližníkových suků a strukturních hřbetů barrandienského 

směru na exdhumovaném předkřídovém zarovnaném povrchu s destrukčními a akumulačními formami příbojové 

činnosti křídového moře, s tvary zvětrávání a odnosu hornin. (Demek, Mackovčin, 2006) 

Za dobrého počasí jsou od Měšic vidět vyvýšeniny Čenkov (nevyšší bod, 285,1 m), Kopeč (227,7 m), Kuchyňka 

(242,3 m), Na skalách (269,0 m), Špičák 250,4 m), Zabitý kopec (263,8 m)  

Čakovickou tabuli tvoří zpravidla horizontálně nebo subhorizontálně uložené zpevněné usazeniny nebo sopečné 

horniny. Jedná se o plochou pahorkatinu tvořenou cenomanskými pískovci a spodnoturonskými písčitými 

spongility, jílovci a slínovci. Představuje k severovýchodu ukloněný povrch rozsáhlých pliocenních 

a staropleistoceních strukturně denudačních plošin, rozbrázděných na severovýchodě zpravidla nesouměrnými 

údolími svahových potoků, levých přítoků Labe. Místy se uplatňuje akumulační povrch na sprašových pokryvech 

a závějích. (Demek, Mackovčin, 2006) 

7.2 Pedologická charakteristika 

Dle taxonomické klasifikace systému půd – TKSP a WRB spadá 

toto území na pomezí černozemě modální (CEm) (převažuje), 

černozemě pelické (CEp) a kambizemě modální (KAm).  

Černozemě jsou půdy s černickým horizontem, vyvinuté 

z karbonátových sedimentů. Jsou to sorpčně nasycené půdy 

s obsahem humusu 2,0-4,5 %. Vytvořily se v sušších a teplejších 

oblastech, v podmínkách ustického vodního režimu, 

ve vegetačním stupni 1-2. [2]   

Kambizemě jsou půdy s kambickým hnědým horizontem, 

vyvinuté v hlavním souvrství svahovin magmatických, 

metamorfovaných a sedimentárních hornin. Půdy se vytvářejí 

hlavně ve svažitých podmínkách pahorkatin, vrchovin 

a hornatin, v menší míře (sypké substráty) v rovinatém reliéfu.  

   

7.3 Hydrologická charakteristika 

Území obce Měšice je odvodňováno přes Malou a Velkou 

bažantnici Líbeznickým potokem do Labe. Líbeznický potok 

směřuje z obce Bořanovice, která se nachází jihozápadně 

od Líbeznic, protéká Líbeznicemi a ze západu přitéká do Měšic, 

které pomyslně rozděluje na dvě části – jižní a severní. V obci 

se potok vlévá do Horního měšického rybníku a pokračuje přes 

Dolní měšický rybník, kde do něj zprava vtéká Hovorčovický 

potok. Poté se Líbeznický potok vlévá do Mratínského potoka. 

Tento potok vytvářejí důležitou cévní soustavu dané krajiny 

a vytváří společně s rybníky a bažantnicemi na území důležitý 

biokoridor.  

Obr. č. 18: Půdní mapa obce Měšice. Dostupné z: 
https://bit.ly/2IZFI4v  
 

Obr. č. 19: Ortofoto mapa Inspire – vodstvo  
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Velký měšický rybník (Dolní rybník) se nalézá na východním okraji obce, jižně od silnice do Mratína. Mezi touto 

silnicí a rybníkem se nachází Velká bažantnice. Velký rybník je průtočný a má stálý přítok. Dolní Velký rybník byl 

jak hospodářsky, tak později i rekreačně silně využíván. V současné době je rybníkem revírním a zdánlivě 

extenzivním, složením bioty a všemi znaky se však blíží spíše intenzivnímu využívání. Zhruba 200 metrů proti 

proudu je situován menší Horní rybník. Mezi oběma rybníky je umístěna čistička odpadních vod Měšice. [3] 

Rybníky jsou součástí systému vodních ploch, vodních toků a lesů v okolí měšického historického komplexu, který 

byl založen v období pozdního baroka v letech 1767–1775 šlechtickým rodem Nosticů.  

Mezi funkce rybníku patří částečná retence přívalových dešťových vod a v neposlední řadě i funkce estetická.  

Vodní hladina rybníků je z naprosté většiny bez plovoucí vegetace, vyjma řas, sinic a malého množství rostlin 

rodu Lemna. Porosty kořenujících bahenních a mokřadních rostlin se nacházejí v jižních částech obou břehů 

Velkého rybníku, především kolem vtokové části. Ve zbývajících úsecích břehu se nacházejí travní, bylinné 

a dřevinné porosty, zčásti záměrně sázené. Podél vodních toků se nacházejí významné břehové porosty a rákosiny.  

Rybníky jsou významné svou krajinotvornou a estetickou funkcí někdejší barokní krajiny. Velký rybník s přibližnou 

délkou 350 m a šířkou až 150 m patří k nejhezčím v oblasti.   

   

7.4 Biotická charakteristika 

Území obce dle biogeografického členění náleží do území Českobrodského bioregionu a těsně hraničí s Polabským 

bioregionem. Díky umístění v úrodné části je okolní krajina odlesněná, s výraznými antropogenními pochody. 

Je intenzivně zemědělsky využívaná, s minimem rozsáhlejších přírodě blízkých krajinných prvků, které jsou vázány 

na koridory drobných toků, na nevýrazné vyvýšeniny a svahy. (Culek et al., 2013) 

Bioregion tvoří plošiny na starších sedimentech s pokryvy spraší a vegetací hájů s malými ostrovy acidofilních 

doubrav. Převažuje slabě teplomilná biota 2. (bukovo-dubového) vegetačního stupně. Biodiverzita 

je podprůměrná, exklávních a mezních prvků je velmi málo. Bioregion je v dnešní době z naprosté většiny 

intenzivně zemědělsky využíván. Rozptýlená krajinná zeleň (solitéry a jejich skupiny) se v agrární krajině vyskytuje 

spíše ojediněle. [9] 

Obr. č. 20: Velký rybník na území Velké bažantnice, pohled jihozápadním směrem. 

Obr. č. 22: Malý rybník, pohled západním směrem. 
Dostupné z: https://bit.ly/2rLaVSP 

Obr. č. 21: Velký rybník na území Velké bažantnice, pohled 
jihozápadním směrem. 
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Oproti jiným oblastem mikroregionu se na území obce Měšice nachází větší lesní plochy bažantnic. Malá 

bažantnice, Velká bažantnice a Bažantnice U křížku jsou součástí památkově chráněného zámeckého komplexu 

Měšice, avšak nejsou zapsány jako kulturní památka. Z hlediska historického vývoje jsou nedílnou součástí celého 

zámeckého komplexu. Mají významnou rekreační, ekologickou, historickou a krajinotvornou hodnotou. K tomuto 

krajinotvornému komplexu patří i lesní plocha Dubák, která se nachází na hranici katastrálního území obce Měšice 

a Hovorčovice.     

Dle fytogeografického členění spadá území do skupiny České Termofytikum, to znamená, že území je osidlováno 

převážně teplomilnými druhy rostlin. Zahrnuje výškový vegetační stupeň planární (nížinný) a kolinní 

(pahorkatinný). Charakter zeleně je 1. a 2. stupeň lesnického členění (dubový a bukový). (Skalický, 1988) 

Ze dřevin se v bažantnicích nachází například vzrostlé duby (100 – 300 let staré), habry, jasany, akáty. Žije zde 

i několik ohrožených a chráněných druhů živočichů – například Sokol stěhovavý, Strakapoud prostřední, 

Čáp černý, Roháč obecný, Zlatohlávek skvostný, Slepýš křehký, čmeláci rodu Bombus včetně zjištěných hnízd. 

Z motýlů je nejzajímavější výskyt drvopleně topolového – Cossus cossus. [7] 

Historické jádro, bažantnice a okolí propojoval rozsáhlý alejový systém, 

který byl vytvořen v období pozdního baroka. Do dnešních dnů 

se bohužel mnoho z nich nedochovalo. V současné době však obec 

usiluje o jejich obnovu. V roce 2005 obec s využitím dotací ministerstva 

životního prostředí obnovila aleje navazující na zámecký park. Jedná 

se o třešňovou alej směrem k obci Hovorčovice a hrušňovou alej 

vedoucí k obci Sluhy. [5] 

 

 

Na území obce se dle AOPK nalézají tři památné stromy: 

• dub letní (Quercus robur) s výškou 27 m a obvodem kmene 509 cm, který se nalézá v zahradě rodinného domu.  

• lípa malolistá (Tilia cordata) vysoká 19 m s obvodem kmene 270 cm, která je naproti čp. 31, na křižovatce 

Líbeznice-Měšice-Mratín 

• lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) s výškou 18 m a obvod 284 cm, u bývalé hájovny čp. 8. [4] 

7.5 Atmosférická charakteristika 

Toto území spadá do teplé klimatické oblasti (podoblast T4) s průměrnou roční teplotou 9,1 – 10 °C. Pravidelně 

se vyskytuje v dlouhodobém poměru více než 60 letních dnů v roce, kdy maximální teplota vzduchu je 25 °C 

a vyšší. Počet dní s teplotou alespoň do 10 °C se pohybuje v rozmezí 170 – 180, mrazových dní je v průměru 100 

– 110 a ledových dní 30 – 40. Průměrná teplota vzduchu se v létě pohybuje okolo 18,1 – 19 °C, průměrná roční 

maximální teplota vzduchu je 14,1 – 15 °C, průměrná roční minimální teplota vzduchu je 5,8 – 6,5 °C a průměrný 

roční úhrn srážek činí 501 – 550 mm. [8] 

7.6 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Dle ÚSES prochází obcí významný biokoridor v nadregionální podobě s biocentrem. Jedná se o zvláště chráněné 

části krajinné zóny s přírodní produkcí, určené k posílení ekologické stability území. Biokoridor kopíruje Líbeznický 

potok procházející Malou a Velkou bažantnicí a okolím rybníků. Společně s Bažantnicí U křížku a parkem vytvářejí 

důležitý krajinný ekosystém mikroregionu. Podrobné vymezení území je uvedeno v katastrální mapě obce Měšice. 

Mapa č. 23: II. vojenské mapování s původním 
systémem alejí. Dostupné z: https://bit.ly/2IZFI4v   
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7.7 Shrnutí 

Obr. č. 24: Jihovýchodní pohled na Velkou bažantnici. Dostupné z: https://bit.ly/2xaYFjM 

 

Obr. č. 25: Severovýchodní pohled na Velkou bažantnici a Velký rybník. Dostupné z: https://bit.ly/2xaYFjM   

 

Okolí řešeného území je dnes poznamenáno rozsáhlými antropogenními aktivitami. Lesní celky se tedy stávají 

významným krajinotvorným prvkem, které tvoří přírodní rekreační plochy s funkcí estetickou, ekologickou, 

bioklimatickou (zmírňují teplotní extrémy, zvyšují vzdušnou vlhkost) a hygienickou (zadržení hluku, prachu 

z blízké průmyslové zóny a regenerační).  Jedná se o jedny z mála lesnatých území mezi Prahou a Labem, které 

tvoří z obce oázu zeleně v jinak bezlesé rovinné krajině. 

Přírodní hodnota území obce Měšice je významná nejen na lokální, ale i na regionální úrovni. Územím 

prochází významný biokoridor s biocentrem, který kopíruje Líbeznický potok. Ráz krajiny, která je silně 

agronomicky využívána výrazně odlehčuje. Významným krajinotvorným prvkem jsou, kromě zemědělské 

půdy, lesoparky (Malá a Velká bažantnice), které lemují potok Líbeznice (dříve Makovka) a rybníky.  Dále 

to jsou Bažantnice U Křížku, která se nachází v jižní části obce, sousedící zámecký park, který z jihu navazuje 

na měšický zámek a Dubák na hranici obce Měšice a Hovorčovice. Také jmenované krajinotvorné prvky 

dodávají této, i přilehlým oblastem, důležitou ekologickou stabilitu, která je v této oblasti významná. 

Společně s Hovorčovickým potokem a povodím Mratínského potoka vytváří důležitý krajinný ekosystém 

mikroregionu. Jmenované součásti tvoří krajinný ráz a mají na něj významný vliv. 



18 
 

 

 

 

 

 

Obr. č. 26: Východní pohled směrem na Mratín – Velká bažantnice napravo od silnice. Dostupné z: https://bit.ly/2xaYFjM 

 

Obr. č. 27: Západní příčný průhled Malou bažantnicí. Dostupné z: https://bit.ly/2xaYFjM 

 

Obr. č. 28: Pohled na Malou bažantnici ze severozápadu. Dostupné z: https://bit.ly/2xaYFjM 
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Obr. č. 29: Pohled na Měšice z jihozápadu (od Líbeznic). Dostupné z: https://bit.ly/2xaYFjM 

Obr. č. 30: Pohled jižním směrem na Dubák s vykácenými mýtinami (vpravo – zámecký park). Dostupné z: 

https://bit.ly/2xaYFjM 
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8 ESTETICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Přítomnost stop kulturního a historického vývoje v přírodním rámci spoluvytváří estetickou atraktivnost krajiny 

– identitu krajiny. Identita krajiny Měšic je těstě spjata s rodem Nosticů, který měl významný vliv na krajinný ráz 

této oblasti. Důležitou roli také hrálo období pozdního baroka, ve kterém vznikaly důmyslně a esteticky 

komponované přírodní celky. 

Oblast krajinného rázu zahrnuje souvislý pás zemědělské krajiny s otevřenými scenériemi a vzdálenými horizonty 

vytvářející charakteristický vzhled agrárního Polabí. Území je členěno výraznějším koridorem vodoteče (Líbeznický 

potok) a její vegetační doprovod představuje, v intenzivně využívané zemědělské krajině, výrazný estetický předěl. 

Při pohledech z okolních obcí vidíme, jak tento lesní porost významně obohacuje pohledový horizont.  

Krajinný ráz je vyjadřován pomocí vizuálně estetických charakteristik, jejichž atributy mohou být vyjádřeny 

v kompozičních pravidlech, kterými jsou řád, dominanta, proporce, měřítko, gradace, tvar, barva, iluze, 

perspektiva, harmonie a kontrast, textura (struktura) a světlo a stín. Dále v oblasti krajinného rázu otevřenost 

či uzavřenost krajinného prostoru. 

Kompozice měšického zámeckého areálu je mimořádně velkorysá. Samotný zámek sestává z obdélné stavby, 

rozčleněné do tří pavilonů. Směrem k hospodářským dvorům jsou k hlavní budově připojena dvě boční křídla. 

Na ně navazují solitérní příčné pavilony, které spolu s dalšími obdobnými pavilony za příčnou osou areálu 

kompozici rozevírají a spojují tak zámek s dlouhými a opět odsazenými hospodářskými křídly. Na hlavní ose je jako 

protějšek zámku umístěn přízemní pavilon, který se opět rozevírá směrem k navazujícím symetrickým 

bažantnicím.  

Uvedený velkolepý urbanistický koncept zámku s přiléhajícím okolím nemá v české a možná ani středoevropské 

architektuře obdoby. „Měšický“ typ rezidence přinesl topologický obrat v české zámecké architektuře a pokusil 

se spojit středoevropský koncept solitérní rezidence s typicky domácím „gradujícím“ čestným dvorem sestaveným 

z hospodářských budov. 

Celý rozsáhlý komplex zámku s parkem, urbanismem jeho okolí a dominantními bažantnicemi je významnou 

a ojedinělou ukázkou prostorové monumentality vnesené do prostředí středočeské krajiny, kde umělý barokní 

geometrický plán definuje celé široké okolí sídla a rozvíjí další krajinné struktury, které do značné míry dodnes 

určují charakter krajiny.  

Jedná se o francouzské vlivy vyznačující se zvládnutím rovinatého území, ve kterým je proložena řada 

komunikačních os organizující rozsáhlý výsek krajiny – zámek, park, hospodářský dvůr, vesnici, bažantnice a aleje. 

Esteticky hodnotnými je množství zachovaných dlouhých průhledů do krajiny. V Měšicích se uvedené řešení 

zachovalo téměř neporušené, což již samo o sobě vytváří zcela jedinečný celek. 

Jedná se o jednu z nejvýznamnějších zámeckých realizací závěrečného období baroka na našem území. Míra 

dochování areálu je i přes veškeré pozdější narušení taková, že si uchovala veškeré podstatné rysy a je v našem 

památkovém fondu nezástupná. 

Estetická atraktivnost kulturní krajiny v hodnoceném území spočívá v dochované urbanistické struktuře, 

v přítomnosti cenné architektury, kulturních dominant, záměrných (komponovaných) krajinných úprav 

a geometrickým propojením významných staveb v krajině.  

Těžištěm prostoru hodnoceného území jsou vzájemně navazující prostory skrývající mimořádné přírodní 

a přírodovědné hodnoty. Jedná se o enklávu charakteristickou specifickými lesními interiéry, obklopenou 

segmenty zemědělské krajiny. Zcela jedinečným fenoménem celého hodnoceného území je krajinná osa. V lesních 

komplexem (bažantnicích) se nacházejí významné přírodní hodnoty, projevující se v krajinné scéně a v dílčích 

scenériích a spoluvytvářející estetickou atraktivnost krajiny. Jedná se o cenné hodnoty se scénickou atraktivností 

jedinečného významu, ojedinělé v rámci regionu. 
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Je možno shrnout, že vizuální charakteristika hodnoceného území se vyznačuje výrazným kontrastem intenzivně 

obdělávané zemědělské krajiny s lesními komplexy (bažantnice, zámecký park). Jedná se o území se zvýšenou 

krajinářskou hodnotou. 

Dynamika místa se projevuje oddělením prostorů lesními plochami. Pří procházení obcí a bažantnic se objevují 

nové průhledy a výhledy.  Z estetického hlediska jsou bažantnice příkladem velmi hodnotného obohacení krajiny, 

ve které se uplatňují estetické principy.  

9 VYHODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU 

A Identifikované hlavní znaky přírodní charakteristiky 

klasifikace znaků 

dle projevu dle významu dle cennosti 

+ pozitivní 

0 neutrální 

- negativní 

XXX zásadní 

XX   spoluurčující  

X     doplňující 

XXX jedinečný 

XX   význačný 

X     běžný 

  Georeliéf 0 XXX X 

 Rozsáhlé zemědělské půdy - XX X 

  Líbeznický potok + X X 

  Linie doprovodné zeleně podél toků  + XX X 

  Lesní plochy (bažantnice) + XXX XXX 

  Vodní plochy + XXX XX 

 Klimatické podmínky (teplá a suchá oblast) + XX X 

 Návaznost ploch + XX XX 

 Památné stromy + X X 

 ÚSES + XX XX 

B 

Identifikované hlavní znaky kulturní a historické 

charakteristiky        

 Archeologické nálezy + X XX 

  

Přítomnost území v novověké sídelní krajině se sídly zejména 

novověkého původu (z 18. století) - XXX XXX 

 

Urbanistická liniová struktura obce (hlavně v historickém 

centru)  + XXX XXX 

  

Dochovaná struktura krajiny (plochy lesů, zeleně a 

zemědělských ploch), struktura hlavních cest + XX XX 

  

Dochovaná struktura rozmístění historických sídel s 

ojedinělými cennými objekty + XXX XXX 

  Dochované památkové objekty (zámek) + XXX XXX 

  Pozůstatky historických krajinných úprav (park, bažantnice) + XXX XXX 

  Dochovaná specifická urbanistická struktura + XXX XXX 

  Dochovaná struktura hlavní cestní cítě + XX XX 

  Množství krajinné nelesní zeleně (aleje, meze, remízy, sady) - X X 

C Identifikované hlavní znaky vizuální charakteristiky       

  Rovinný reliéf bez výrazných terénních dominant 0 XXX X 

  Estetické hodnoty dílčích partií a lesních interiérů + XXX XXX 

  

Výrazně přírodní nebo blízký přírodě charakter některých 

lesních scenérií + XXX XX 

  

Přítomnost přírodních a přírodě blízkých partií v koridoru 

Líbeznického potoka + XX XX 

  Převažující význam okolní kultivované agrární krajiny - XX XX 

  Estetická působivost vegetačních prvků + XXX XXX 

 Harmonický vztah krajina – obec (historické centrum) + XX XX 

 
Tabulka č. 2: Vyhodnocení krajinného rázu. 
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10 ZÁVĚR 

Z rozboru území obce Měšice vyplývá, že tato oblast, která spadá do velmi úrodné Polabské nížiny, obohacuje 

rozsáhlou zemědělskou půdu o pásy lesní zeleně, která je v této krajině poměrně vzácná. Jedná 

se o nepostradatelný krajinný komplex, který přispívá k její biodiverzitě.     

Bažantnice (Malá a Velká, bažantnice U Křížku, Dubák) v posuzované lokalitě obce Měšice jsou významným 

krajinotvorným prvkem v otevřené krajině. Jedná se o důležitý biokoridor s biocentrem. Přestože v bažantnicích 

nejsou v současnosti registrované památné stromy, vyskytuje se na jejich území řada významných dřevin, které 

zasluhují péči a ochranu. 

Měšické bažantnice představují s historickým centrem významný znak kulturní a historické charakteristiky 

krajinného rázu. Bažantnice jsou významnými lesními plochami s nepostradatelnou pohledovou kulisou v jinak 

otevřené rovinné zemědělské krajině. Jsou výrazným krajinným prvkem, významně utvářející krajinné prostory. 

Lesní celky zde tvoří kontrastní prvek vůči rovinaté krajině. Tvoří významné pohledové kulisy od okolní zástavby. 

Představují znaky vizuální scény a jsou nedílnou součástí historického prostředí kulturní památky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě výše uvedeného rozboru je možno konstatovat, že bažantnice v Měšicích (Malá, Velká 

bažantnice, bažantnice U Křížku a Dubák) představují výrazný znak a hodnotu krajinného rázu, 

a to z hlediska přírodní charakteristiky s významem zásadním a s cenností jedinečnou, z hlediska kulturní 

a historické charakteristiky pak s významem spoluurčujícím až zásadním a s cenností význačnou 

až jedinečnou. Z hlediska vizuální charakteristiky, estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů 

v krajině s významem zásadním a s cenností jedinečnou až význačnou. 

Je třeba dbát na minimalizaci zásahů a zachování významných znaků krajinného rázu v této oblasti. Důležité 

je vybudování funkčního územního systému ekologické stability a ochrana (i obnova) vegetačních prvků 

lesních celků a stávající liniové zeleně (v otevřených partiích zemědělské krajiny – aleje, větrolamy), vodních 

toků a ploch a lesních celků.  

Důležité je zachování historických krajinných úprav a struktur v návaznosti na obec a její architektonickou 

dominantu zámku s přilehlým hospodářským dvorem. 
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