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1.

Stručná charakteristika a lokalizace modelového území
Jenišovice

Katastrální území obce Jenišovice administrativně náleží do okresu Jablonec
n. Nisou, Liberecký kraj. Území bylo součástí panství Hrubý Rohozec, které bylo od
roku 1623 do 1945 majetkem šlechtického rodu Desfour. V katastrálním území obce
se nacházejí kostel sv. Jiří, barokní poplužní statek Červený dvůr a bažantnice.
U těchto prvků lze předpokládat, že byly součástí rozsáhlejší krajinářské kompozice
v rámci majetků rodu Desfour.
Sousedící Sychrovské a Svijanské panství patřilo od roku 1820 knížecímu rodu
Rohanů. Kostel sv. Jiří v Jenišovicích byl zakomponován při přestavbě zámku
a zámeckého parku do průhledu jedné z os a je dodnes významnou krajinnou osou.

2.

Průzkumy a rozbory

2.1.

Historická kartografická díla

Müllerovo mapování (obr. 1)
Mapa zachycuje kostel sv.Jiří v Jenišovicích (Ientschowitz), zámek Sychrov
(Sichrow), zámek Hrubý Rohozec (Rohosetz), kostel sv. Matěje v Hruštici ( Hrusticz)
a kostel v Malém Rohozci (Klein Rohofsetz). Kostel v malém Rohozci není možné na
dalších mapách identifikovat. Na mapě je viditelná cesta z Turnova (Turnau) na
Zlatou hvězdu (Goldenstern) pokračující na Hodkovice nad Mohelkou (Libenau). Na
mapě je zřetelná zaniklá ves Czinow. Z mapy nejsou zřejmé kompoziční vztahy mezi
jednotlivými objekty.

obr. 1: Müllerovo mapování - Čechy, mapový list č. 8, zdroj: http://oldmaps.geolab.cz ©
Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně. © Historický ústav AV ČR.
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I. vojenské mapování – josefské, 1764-1768, grafické měřítko
1: 28 800 (obr. 2)
Jenišovice, MalýRohozec, Hrubý Rohozec, Sychrov
I. vojenské mapování zachycuje objekty zmiňované v Müllerově mapování.
Kostel v Malém Rohozci chybí. Na místě obce Czinow se nachází poplužný statek
obehnaný zdí (červená linka), s alejí vycházející od západní brány ve směru na
Paceřice. Jižně od statku je zřetelná alej vedoucí k zámku Hrubý Rohozec. Severně od
statku se nachází oplocený les, pravděpodobně bažantnice, která se zřetelně objevuje
až v II. vojenském mapování. Na mapě lze identifikovat stromořadí vycházející od
Zámku a oplocenou zahradu zámku Hrubý Rohozec (Rohosetz). Na mapě není
zobrazen zámek Malý Rohozec, který byl podle historických pramenů již založen.

obr. 2:
I. vojenské mapování, 1764-1768, grafické měřítko
1: 28 800, mapový list č. 30 a 43, zdroj: http://oldmaps.geolab.cz,
© Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně. ©
Ministerstvo životního prostředí České republiky. © Austrian State
Archive/Military Archive, Vienna.
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Indikační skica, měřítko 1: 2 880, 1843,
Obec Jenišovice (obr. 3), mapový list Jenišovice 2839-1, Obec Malý Rohozec
(obr. 4), mapový list Malý Rohozec 4459-1
Indikační skica z roku 1843 znázorňuje prostorové uspořádání katastrálního
území Jenišovic. Na skice je zřetelné uspořádaní pozemků v okolí Červeného dvora.
Z dvora vybíhá směrem na západ alej a pokračuje lesním průsekem, kde se v pravém
úhlu napojuje na cestu vedoucí přes údolí směrem na Ohrazenice. Severně za cestou
ve směru na Jenišovice se cesta rozděluje, napravo od ní je zřetelná bažantnice
s lesním průsekem. Osově je směřována na střed vesnice, umístění průseku odpovídá
radiálnímu uspořádání pozemků v obci.
V prostoru západně od Červeného dvora lze identifikovat 2 stromořadí, která
se napojují na alej vedoucí od Červeného statku. Obě stromořadí pokračují na
indikační skice Malého Rohozce.
Císařský otisk, 1843, měřítko 1: 2 880
Hrubý Rohozec (obr. 6), mapový list 5390-1 Ohrazenice (výřez)
Na císařském otisku je zachycen zámek Hrubý Rohozec s anglickým parkem
a hospodářskou zahradou. Ze západní strany na areál zámku navazuje dvůr, původně
hospodářský statek, který se směrem od zámku zužuje a navazuje na cestu do
Daliměřic. Vstup z dvora do zámku rámuje pohled na zámeckou věž. Před dvorem se
cesta rozdvojuje a pokračuje směrem k lesu a na malý Rohozec. Na křižovatce se
odděluje další cesta směřující k lesíku Galoučín, kde pokračuje lesní cestou směrem
na Paceřice. Ze dvora směrem na sever vede cesta přímo k zámku Malý Rohozec
a Jenišovice lemovaná stromořadím. Všechny uvedené cesty jsou lemovány
stromořadím.
Zámek Sychrov (obr. 5), mapový list Čtveřín 1044-1 (výřez)
Na mapě je čitelný areál anglického parku s jižní osou vybíhající směrem na
kostel sv. Jiří v Jenišovicích. Osa je v parku lemována pyramidálními duby, za branou
je tvořena čtyřřadou lipovou alejí. O odhodlání majitele prosadit tento záměr svědčí
katastrální hranice těsně lemující alej, protože pozemky kvůli realizaci aleje musel
pravděpodobně zvlášť vykoupit.
Jižní křídlo zámku bylo obklopeno hospodářskou zahradou, patrně v době
vzniku císařského otisku byla koncipována jako okrasná formální zahrada.
II. vojenské mapování – Františkovo, 1836-1852, grafické měřítko
1 : 28 800 (obr. 7)
V tomto období je zřetelná pohledová osa vycházející od zámku Sychrov přes
anglický park a alejí směrem na kostel Sv. Jiří v Jenišovicích. Na mapě jsou dále
zřetelný statek Červený dvůr, nově zámek Malý Rohozec (označen nezvykle jako
Neuhof, jako Neuhoff byl v jiných pramenech označován statek Červený dvůr)
a systém alejí křižující cestu Hrubý Rohozec - Malý Rohozec a Jenišovice. Za zmínku
stojí výrazná alej křižující cestu mezi Malým a Hrubým Rohozcem, která není
v císařských otiscích zaznamenána a zachovala se dodnes. Na mapě jsou dále zřetelné
aleje vycházející ze statku Červený dvůr, Malého Rohozce a zámek Malý Rohozec
a cesty lemované stromořadím vycházející ze zámku Hrubý Rohozec. Nad Červeným
dvorem je zřetelná cesta vedoucí bažantnicí.
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obr. 3: Indikační skica, měřítko 1: 2 880, 1843, mapový list Jenišovice 2839-1,
zdroj: archivnimapy.cuzk.cz © Český úřad zeměměřičský a katastrální.
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obr. 5: Císařský otisk, 1843, měřítko 1: 2 880, Zámek Sychrov, mapový list Čtveřín 1044-1
(výřez), zdroj: archivnimapy.cuzk.cz © Český úřad zeměměřičský a katastrální.

obr. 4: Indikační skica, měřítko 1: 2 880, 1843, mapový list Malý Rohozec 4459-1,
zdroj: archivnimapy.cuzk.cz © Český úřad zeměměřičský a katastrální.

6

obr. 6: Císařský otisk, 1843, měřítko 1: 2 880, Hrubý Rohozec, mapový list 5390-1
Ohrazenice (výřez), zdroj: archivnimapy.cuzk.cz © Český úřad zeměměřičský a katastrální.
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obr. 7: II. vojenské mapování – Františkovo, 1836-1852, grafické měřítko 1: 28 800, Čechy,
mapový list O_4_V, zdroj: http://oldmaps.geolab.cz © Laboratoř geoinformatiky
Univerzity J.E.Purkyně. © Ministerstvo životního prostředí České republiky. © Austrian
State Archive/Military Archive, Vienna.
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III. vojenské mapování – Františko-josefské, 1876-1878 (Morava
a Slezsko), 1877 – 1880 (Čechy) (obr. 5)
Pro řešené území je dostupná pouze generalizovaná mapa III. vojenského
mapování v měřítku 1:75000, které je pro interpretaci komponovaných krajin značně
omezující. Na mapě je možné pouze rozlišit, která ze stromořadí identifikovaných na
2. vojenském mapování slouží jako polní nebo zpevněné cesty. Zámek Malý dvůr je již
označen jako pivovar.

obr. 8: III. vojenské mapování – Františko-josefské, 1877 – 1880 (Čechy), 1: 75 000, mapový
list 3754, zdroj: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy

Historické letecké snímky a aktuální ortofotomapa
Jenišovice, Malý Rohozec, Hrubý Rohozec (obr. 9)
Na mapě jsou zvýrazněny objekty, které se objevují na předchozích mapách
aámohou být součástí krajinné kompozice: kostel sv. Jiří (a), Červený dvůr (b), zámek
Malý Rohozce (c), zámek Hrubý Rohozec (d), barokní myslivna (e). Číslicemi jsou
označeny liniové prvky.
Letecké snímkování zachycuje systém cest a stromořadí zhruba shodné se
stávajícím stavem (2, 3, 4). Zastavěné území obce se oproti císařským otiskům
změnilo minimálně. Na detailním snímku (obr. 10) lze vidět vnitřní členění hřbitova u
kostela sv. Jiří (označeno šipkou), tvořící dvě navzájem kolmé osy, které je
zvýrazněno řadami lip po obou stranách cesty.
Největší změny oproti předchozím mapám lze vidět v Katastru Hrubého
Rohozce. Pozemky evidované v císařských otiscích jako zahrady a sady jsou částečně
překryty soukromými zahradami, na místě sadu jsou založeny školky. Na současných
ortofotomapách lze vidět výstavbu industriálního parku Vesecko (SZ od zámku),
která se rozšiřuje směrem k Malému Zámku (na aktuálních snímcích nelze vidět).
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obr. 9: Aktuální ortofotomapa a historické letecké snímky z 50. let 20. století, k.ú.
Jenišovice, Malý Rohozec, Daliměřice a Ohrazenice, zdroj: http://kontaminace.cenia.cz/
Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚŔ Dobruška, © MO ČR 2009.

obr. 10: Aktuální ortofotomapa (vlevo) a historické letecké snímky z 50. let 20. století, k.ú.
Jenišovice, zdroj: http://kontaminace.cenia.cz/ Podkladové letecké snímky poskytl
VGHMÚŔ Dobruška, © MO ČR 2009.
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Sychrov (obr. 11)
Na snímcích je zřetelná alej směřující od zámku (a) na kostel sv. Jiří (b).
Na sever od zámku jsou vidět krajinářské úpravy v údolí Mohelky. Jižně od zámku se
nacházejí rozsáhlé ovocné sady. Na aktuálních ortofotomapách je vidět změny jižně
od zámku, kde jsou ovocné sady nahrazeny zástavbou rodinnými domy. Alej Rohanka
se nenapojuje na státní sinici, ale končí na hraně zářezu rychlostní silnice R35.

obr. 11: Aktuální ortofotomapa a historické letecké snímky z 50. let 20. století, k.ú. Radostín
u Sychrova, Paceřice, Odolenovice, Jenišovice zdroj: http://kontaminace.cenia.cz/
Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚŔ Dobruška, © MO ČR 2009.
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2.2.

Literární prameny k historickému vývoji území

Studium literárních pramenů kromě současných publikací věnujících se
památkám a historii území (Pacáková Hošťálková 2004, Vlček 1996, 1998) bylo
zaměřeno analýzu dobových popisů Turnova a okolí (Durych, 1886, Prášek, 1879)
a na dobové seznamy a evidence (Titel, 1894, Šimák, 1909, Seznam míst v království
českém, 1894).
Při identifikaci krajinně kompozičních prvků je nutné hledat vztahy mezi
potenciálními objekty i mimo katastrální území řešené obce. V případě Jenišovic je
potřeba prověřit katastrální území nacházející se v bývalém panství Hrubý Rohozec,
které se byly, stejně jako Jenišovice, majetkem rodu Desfour resp. Desfour
Walderode (Sedláček, 1894). Vzhledem k faktu, že tento rod působil v kraji od roku
1628, kdy jej dostal za svoje služby od Albrechta z Valdšejna až do konfiskace majetků
v roce 1945, je pravděpodobné, že iniciovali, (nebo se přinejmenším podíleli) na
většině krajinářských úprav v území.
Panochova (2007) poukazuje na stavební aktivity pobělohorských konfiskací i
v řadách dvorské a nižší šlechty. Jako příklad uvádí Viléma Lamboye z Nového
Zámku u Olešnice, Arnošte de Suys z Tupadel a Jindřich Sasko-Lauenburský
v Ostrově nad Ohří, kteří všichni patřili k Valdštejnovým důstojníkům. Jejich stavby
se pohybují v mezích „funkčního utilitarizmu a stylové lapidárnosti“ nicméně další
stavební rozvoj přinesl prvky komponované krajiny.
Další katastrální území, které je potřeba zmínit v souvislosti Jenišovicemi, jsou
katastry historicky náležející k Sychrovskému a Svijanskému panství, které byly
od roku 1820 majetkem knížecího rodu Rohanů.
Panství Hrubý Rohozec
Panství Hrubý Rohozec bylo přiděleno v roce 1628 Mikuláši Desfour. Panství
zahrnovalo zámek Hrubý Rohozec, „se statky, mlýny vápenkou a cihelnou, městem
Železný Brod a 29 vesnic – Daliměřice, Rohozec, Činov, Ohrazenice, Dolánky,
Bukovina, Loučky nad Jizerou, Loučky zadní, Mnichovka, Besedice, Vrát, Vranové,
Zbiroh, Lištné, Prosíčka, Vranové, Jenišovice, Žďárek, Paceřice Odolenovice,
Pelechov, Pipice, Brodce, Proseč, Záhoří, Smrčí, Dlouhé, Chloudov, Hamrštejn
a Koberov as lesy Vesecko a Činovsko (Bílek, 1886).
Obec Jenišovice
Farská ves, která patřila od roku 1124 klášteru Strahovskému, v letech 1367 až 1420
patřila klášteru Hradišťskému (Klášter Hradiště nad Jizerou u Mnichova hradiště),
který byl spravován cisterciáckým řádem (Vlček, 1998). Od roku 1420 patří pod
správu panství Hrubý Rohozec, které je v tom čase ve vlastnictví Vartenberků. V roce
1628 ji spolu Rohozeckým panstvím kupuje Mikuláš DesFour. Rod DesFour
Walderode vlastní obec až do roku 1850, pak přechází pod vlastní správu (Prášek,
1879).
Dvě nemovité kulturní památky v k.ú. Jenišovice mají barokní původ, poplužní
statek Červený dvůr založen v 17. století (přesný rok nedohledán) a kostel sv. Jiří
a bažantnice spolu se systémem alejí a cest nacházející se v jihovýchodní části
katastru.
Kostel sv. Jiří
První založení kostela se je možné odvodit od příchodu cisterciáků do kláštera
Hradiště u Mnichova Hradiště, kteří jej zmiňují ve svých dokumentech v roce 1348
(Vlček, 1998). První chrám byl dřevěný, po vyhoření byl znovu postaven jako dřevěný
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v roce 1592 (Šimák, 1909). Stávající barokní kostel byl postaven v letech 1728 – 44 na
místě původního dřevěného na náklady Albrechta a Karla Desfours, co dokladují erby
na hlavním průčelí a ve vitrážích. Na místě dnešního parku byl hřbitov obehnaný zdí.
(Šimák, 1909) Podle některých pramenů zde měli být pohřbeni rodinný příslušníci
rodu Durych (1886).
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Bažantnice
Existenci bažantnice lze doložit už na prvním vojenském mapování.
Severovýchodně od statku Červený dvůr (Rothe Hof) se nachází lesní porost
ohraničený ohradou. Na indikační skice (obr. 3) je zřetelný nápis bažantnice a dva
navzájem kolmé průseky. Kratší z průseků navazuje ze severu na cestu vedoucí do
Jenišovic. Delší je osově směřován na barokní myslivnu u Zámku Malý Rohozec.
V jižní části bažantnice se na průsek napojuje cesta vedoucí k západní bráně statku.
Statek Červený dvůr (Činov, Czinow, Rothe Hoff, Neu Hoff)
Původní ves a tvrz vladyků z Činova (roky 1322 – 1450), osada se naposledy
připomíná v roce 1653 (Sedláček, 1894). Poplužní statek Rohozeckého panství vznikl
v 17. století (Šimák, 1909). Na druhém vojenském mapování je uváděn jako Rothe
Hof – Červený Dvůr, zřejmě podle červené omítky (památky). V roce 1894 jej eviduje
Schematizmus velkostatků v království českém (Titel, 1894) jako Nový dvůr.
Východní brána s bohatou barokní výzdobou a erbem rodu Desfour směřuje k cestě
spojující Hrubý Rohozec s Jenišovicemi. Západní část dvoru je otevřená a pokračuje
ovocnou alejí do krajiny. Od roku 1952 součástí JZD Jenišovice. V současnosti je
zrekonstruován a v soukromém vlastnictví firmy VGP.
Zámek Malý Rohozec (Klein Rohosetz, pivovar Malý Rohozec)
Obec Malý Rohozec se dostala pod správu Mikuláše DesFours v roce 1635 jako
součást Rohozeckého panství. V roce 1640 zde nechal postavit zámek se statkem,
který v roce 1661 zdědila dcera Mikuláše DesFours provdaná za Františka Václava
Černína z Chudenic. Po její smrti připadl statek do rukou rodu Černínu z Chudenic.
Rohozecké panství bylo rozděleno enklávou cizích pozemků od roku 1674 až do roku
1686, kdy jej pro Rohozecké panství získala zpět Marie Polyxena DesFours. Panství
Malý Rohozec nebylo včleněno do zboží Rohozeckého panství. (Prášek, 1879).
Od roku 1822 do roku 1834, kdy bylo panství odkoupeno Karlem Alainem
Rohanem, bylo panství součástí Svijanského panství. Dalším majitelem byl továrník
Ferdinand Unger, který zde zřídil pivovar. K panství patřili osady Malý Rohozec,
Mokřiny a Vazovec (Seznam míst v království českém. Praha, 1913).
Durych (1886) jej popisuje jako malebný zámeček s parkem. V současnosti je
pivovar aktivní, park za zámkem je neudržovaný, celý areál má spíš industriální
charakter. Za pivovarem se nachází areál střelnice.
Myslivna
Z poloviny XVIII. století. Doba jejího založení koresponduje s barokní úpravou
Červeného dvora, s barokní přestavbou Rohozeckého zámku a s výstavbou kostela sv.
Jiří. Myslivna je zděná stavba s volutovým zděným štítem a osmibokou zvoničkou
(bez zvonu) s cibulovitou střechou. Průčelím je otočena k zámku Malý Rohovec,
severní stěna s okny je natočena na Červený dvůr (Šimák, 1909).
Hrubý Rohozec
Hrad založen v 14. století v letech 1356 – 1371 vlastněn pány z Turgova. Petr
a Markvart Vartemberkové se následně stali dalšími majiteli hradu, Markvart – mistr
královské komory, po neshodě s králem mu vyhlásil válku (1388) a 1390 byl hrad
dobyt. Od roku byl v držbě pánů z Michalovic, posléze Johanky a Kunráta Krajířů
z Krajku, kdy byl prokazatelně přestavěn do novogotické podoby. Vartenberkové hrad
získali opět v roce 1536 a upravili jej na renesanční pevnost. Hrad jim byl po Bílé
hoře zkonfiskován a v roce 1623 byl odkoupen Albrechtem z Valdštejna. Zámek se po
pěti letech v roce 1628 dostává do rukou důstojníka císařské armády Mikuláše
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DesFours. Rod DesFours (od roku 1831 DesFours Walderode) vlastnil zámek
a přilehlá panství do roku 1945. (Vlček, 1996). Zámek prošel barokní úpravou,
současná podoba v empírovém stylu je z 19. století a podílel se na ní architekt Jan
Filip. Krajinářský park navazující na zámek je zřetelně viditelný na císařských
otiscích, zahradníkem na přelomu století byl Jan Langer. Durych (1886) popisuje
groty a skleníky v severní části zámku, které se dodnes nezachovaly.
Zámek Sychrov
Zámecký park byl založen v 20. letech 19. století, po převzetí zámku Karlem
Alainem Rohanem. Ve vývoji parku lze vylišit 2 etapy. V té první bylo vytyčeno
základní prostorové schéma – klasicistní trojzubec průhledů ze zámku. První nákresy
parku pocházejí od Josefa Pruvota, který byl autorem všech staveb v parku
i přestavby zámku. V druhé fázi začínající v 50. letech 19. století se ujímá zámku
Kamil Rohan, který se zahradníkem Vojtěchem Maškem převedl park do romantické
podoby, která však navazovala na klasicistní schéma. Každá ze tří klasicistních os je
pojednaná odlišně. Jižní osa je lemovaná pyramidálními duby a vede k bráně parku,
odkud pokračuje čtyřřadou lípovou alejí. Alej tvoří vizuální vazbu s věží
Jenišovického kostela. Prostřední osu tvoří průhled přes park k oranžerii. Severní osa
je rozvolněná a zakončená romantickou branou – Artušovým hradem. Park se za éry
Kamila Rohana a V. Maška stal významnou sbírkou cizokrajných dřevin, po
Rohanově smrti Mašek park opouští a věnuje se soukromé firmě (Pacáková –
Hošťálková, 2004).
2.3.

Dobová vyobrazení

Dochovaná dobová zobrazení se zaměřují především na samotné objekty.
Nelze z nich proto zjistit, jak vypadla okolní krajina. Snímek zachycující pivovar
(zámek Malý Rohozec v pohledu od Jenišovic) na obr. 14 má největší výpovědní
hodnotu, i když kresba může být idealizována.

obr. 12: Půdorysní schéma parku Sychrov. Číslem 5 je označena alej směřující na kostel
sv. Jiří v Jenišovicích. Převzato z Pacáková-Hošťálková, Božena. Zahrady a parky v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku. 2. vyd. Praha: Libri, 2004. ISBN 80-7277-279-1 s. 385
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obr. 13: Zámek Hrubý Rohozec. Převzato z ŠIMÁK, Josef Vítězslav. Soupis památek
historických
a
uměleckých.
Okres
Turnov.
Praha
1909.
Dostupné
z: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/tiskclanek.php?id=c_7813
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obr. 14: Zámek Hrubý Rohozec. Za pivovarem se nachází malý park, v popředí vpravo
lze vidět udržované sady. Cesta Hrubého Rohozce do Jenišovic je lemována
stromořadím. Převzato stránek PivovarRohozec.cz [cit. 2012-03-14]. Dostupné
z: http://www.pivorohozec.cz/

obr. 15: Zámek Hrubý Rohozec. Pohled do dvora. Převzato stránek PivovarRohozec.cz
[cit. 2012-03-14]. Dostupné z: http://www.pivorohozec.cz/historie.html
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obr. 16: Kostel sv. Jiří. Převzato z ŠIMÁK, Josef Vítězslav. Soupis památek
historických a uměleckých. Okres Turnov. Praha 1909. Dostupné
z: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/tiskclanek.php?id=c_7723
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2.4.

Fyzické jevy, které mohou poukazovat na existenci krajinné
kompozice v k.ú. Jenišovice
Kostel sv. Jiří
Výrazná dominanta projevující se v celém Rohozeckém i Sychrovském panství.

Hřbitov
Nový hřbitov založen v roce 1839 (Durych, 1886). Hřbitov je rozdělen do čtyř
polí dvěma navzájem kolmými cestami lemovány lípovým stromořadím. Delší je
namířena na kostel sv. Jiří, kratší na kostel ve Všeni.
Bažantnice
Její význam pro kompozici lze odvodit od nasměrování průseku na barokní
myslivnu u Zámku Malý Rohozec.
Statek Červený dvůr (Činov, Czinow, Rothe Hoff, Neu Hoff)
Poplužní statek rohozeckého panství.
2.5.

Fyzické jevy, které mohou poukazovat na existenci krajinné
kompozice mimo k.ú. Jenišovice

Zámek Malý Rohozec (Klein Rohosetz, pivovar Malý Rohozec), k.ú. Malý
Rohozec, (obr. 14, 15)
Statek a zámeček v empírovém slohu založen ve stejné době jako Červený dvůr
(Šimák, 1909)
Myslivna, k .ú. Malý Rohozec
Doba jejího založení koresponduje s barokní úpravou Červeného dvora,
s barokní přestavbou Rohozeckého zámku a s výstavbou kostela sv. Jiří. Myslivna je
zděná stavba s volutovým zděným štítem a osmibokou zvoničkou (bez zvonu)
s cibulovitou střechou (Šimák, 1909). Průčelím je otočena k zámku Malý Rohozec
,severní stěna s okny je natočena na statek Červený dvůr.
Zámek Hrubý Rohozec, k.ú. Daliměřice (obr. 13)
Rodové sídlo šlechticů Desfour resp. Desfour – Walderode). Zámek prošel
barokní úpravou, současná podoba v empírovém stylu je z 19. století a podílel se na ní
architekt Jan Filip, krajinářský park navazující na zámek je zřetelně viditelný na
císařských otiscích zámku. Zahradníkem na přelomů století byl Jan Langer. Autora
návrhu zámeckého parku nelze dohledat.
Zámek Sychrov (Sichrow), k. ú. Radostín u Sychrova
Zámecký park byl založen v 20. letech 19. století, po převzetí zámku Karlem
Alainem Rohanem. Základní prostorové schéma (3 osy) pochází z prvního návrhu.
Kostel sv. Jana v Železném Brodě k.ú. Železný Brod
Kostel by založen v roce 1769 Karlem Josefem Desfour. V roce 1860 byl kostel
opraven Franzem Vincenc Des Fours-Walderode a byla zde zřízena rodinná hrobka
(Vozka, 1927).
Kostel sv. Filipa a Petra ve Všeni, k.ú Všeň
Farní kostel pocházející ze 14. století. V roce 1836 byla na původních základech
vystavěna loď a nová věž.
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Popis kompozice (obr. 17 )
Kompozice obsahuje dvě časové vrstvy. První je ohraničena obdobím od roku
1650 (doba vzniku statků) až do 1769 (doba vzniku kostela sv. Jana v železném
Brodě). Ohniska starší barokní až renesanční kompozice tvoří zámek Hrubý Rohozec
(2), zámek Malý Rohozec (4), Červený Dvůr (5) a Kostel Sv. Jiří v Jenišovicích (1).
Zámek a kostel jsou vizuálně propojeny a dvůr se zámkem Malý Rohozec jsou
umístěny souběžně s osou. U Malého Rohozce, kolmo na tuto osu, vybíhá cesta
spojující vesnici Malý Rohozec a zámek (12). Od Červeného dvora na západ vybíhá
kolmo na osu Jenišovice – H. Rohozec cesta lemovaná ovocným stromořadím, zřejmě
do míst bývalé osady Činov (13) (Sedláček, 1894). Alej pokračuje lesním průsekem,
kde se v pravém úhlu napojuje na lesní cestu.
Další kompoziční linie lze sledovat v bažantnici u Červeného Dvora. Cesta
vedoucí od středu obce je napřímena lesním průsekem tak, aby bylo možné vidět
v průhledu myslivnu u zámku M. Rohozec (15). Na konci průseku se cesta lomí a je
svedena k bráně Červeného dvora. Myslivna a Červený dvůr jsou propojeny cestou se
stromořadím (33).
Za další kompoziční osu v symbolické rovině lze považovat propojení kostela
v Jenišovicích a kostela sv. Jana v železném Brodě (35). Loď kostela v Jenišovicích je
namířena na kostel sv. Jana, kterého kostnici pojali Desfourové jako svoji rodinnou
hrobku. Kostel vzniknul 21 let po stavbě Jenišovického kostela 1744 (Historie
kostelíku sv. Jana).
Nové kompoziční prvky přinesl do území kníže Karel Alain Rohan, který se stal
majitelem Sychrovského panství v roce 1820. Přestavbu zámku (3) doprovázelo
vytyčení tří os sbíhajících se v zámku. Jižní osa zámku lemovaná v parku alejí
z pyramidálních dubů a za bránou parku čtyřřadou lipovou alejí (9) je nasměřována
na věž kostela v Jenišovicích (1), které chtěl Rohan od Desfourů odkoupit. Tato
kompoziční vazba je ze všech výše uvedených nejvýraznější, což je dáno jednak
majetkovými poměry šlechticů, ale zejména jejich vášní pro zahradní umění
(Svoboda, 2004).
Dalšími prvky, poukazujícími na záměrné estetické uspořádání prostoru je
systém alejí mezi Červeným dvorem (18, 19, 20, 23, 24, 27, 26) a Jenišovicemi a alej
vedoucí z Malého Rohozce do lesíku Galoučín (21). Geometrická úprava alejí
poukazuje na jejich možný význam v celkové kompozici. Zároveň je potřeba uvažovat
nad možností, že aleje měly pouze utilitární funkci, protože není jasná jejich
provázanost s dalšími prvky kompozice.
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obr. 17: Kartogram fyzických jevů, které mohou poukazovat na přítomnost krajinné
kompozice.
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tab. 1: Popis fyzických jevů, které mohou poukazovat na přítomnost krajinné kompozice.
ČÍSLO
PRVKU

TYP
PRVKU

CHARAKTER
PRVKU

VÝZNAM
PRVKU

1 kostel sv. Jiří Jenišovice

bod

fyzický

hlavní

2 zámek Hrubý Rohozec

bod

fyzický

hlavní

3 zámek Sychrov

bod

fyzický

hlavní

4 zámek Malý Rohozec

bod

fyzický

vedlejší

5 statek Červený Dvůr

bod

fyzický

vedlejší

6 myslivna

bod

fyzický

vedlejší

7 kostel ve Všeni

bod

fyzický

doplňkový

8 osa Hrubý Rohozec - Jenišovice

linie

fyzická

hlavní

linie

fyzická

hlavní

POPIS KOMPOZIČNÍHO PRVKU

9 alej Rohanka
pohledová vazba zámek Sychrov - kostel
10 Jenišovice
pohledová vazba Hrubý Rohozec - kostel
11 Jenišovice

linie

vizuální

hlavní

linie

vizuální

hlavní

12 osa propojující vesnici a zámek Malý Rohozec

linie

fyzická

vedlejší

13 osa vedoucí na střed statku Červený Dvůr

linie

fyzická

vedlejší

14 pohledová vazba myslivna - bažantnice

linie

vizuální

vedlejší

15 průsek bažantnicí

linie

fyzická

vedlejší

16 osa z bažantnice na kostel sv. Jiří
pohledová vazba zámek M. Rohozec - statek
17 Červený Dvůr

linie

vizuální

vedlejší

linie

vizuální

vedlejší

18 stromořadí v areálu za Červeným dvorem

linie

fyzická

nepotvrzena

19 stromořadí za Červeným dvorem

linie

fyzická

nepotvrzena

20 stromořadí za Červeným dvorem

linie

fyzická

nepotvrzena

21 ovocná alej na Vesecku

linie

fyzická

nepotvrzena

22 stromořadí za Červeným dvorem

linie

fyzická

nepotvrzena

23 stromořadí v areálu za Červeným dvorem

linie

fyzická

nepotvrzena

24 stromořadí v areálu za Červeným dvorem

linie

fyzická

nepotvrzena

25 polní cesta za zámkem Malý Rohozec

linie

fyzická

nepotvrzena

26 ovocný sad a cesta za Červeným dvorem

linie

fyzická

nepotvrzena

27 stromořadí v areálu za Červeným dvorem

linie

fyzická

nepotvrzena

28 osa hřbitova (dlouhá)

linie

fyzická

nepotvrzena

29 pohledová vazba na kostel v Jenišovicích

linie

vizuální

nepotvrzena

30 pohledová vazba na kostel v Nudvojovicích

linie

vizuální

nepotvrzena

31 pohledová vazba na kostel v Jenišovicích

linie

vizuální

nepotvrzena

32 osa na kostel ve Všeni

linie

vizuální

doplňková

33 pohledová vazba myslivna – Červený dvůr

linie

vizuální

doplňková

34 osa na hřbitově

linie

fyzická

doplňková

35 osa sv. Jiří - sv. -Jan v Železném Brode

linie

symbolická
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3.

Speciální průzkumy a rozbory

3.1.

Stanovení hypotézy

Rohozecké panství
Stejné období vzniku Červeného Dvora, zámku Malý Rohozec, kostela sv. Jiří
v Jenišovicích, bažantnice a myslivny a jejich prostorová návaznost jsou
předpokladem, že jejich umístění v rámci Rohozeckého panství bylo záměrné
a sledovalo estetické cíle. Celistvost kompozice spočívá v propojení objektů vizuální
i fyzickou vazbou (cesty lemované stromořadím), z nichž nejdůležitější jsou cesta
Hrubý Rohozec – Malý Rohozec – Červený Dvůr a jejich vizuální propojení.
Za vedlejší prvky kompozice lze považovat stromořadí vedoucí od Červeného
dvora k lesu a lesní průsek bažantnicí směrovaný na barokní myslivnu.
Za potenciální kompoziční prvky lze považovat systém stromořadí za
Červeným dvorem, u kterých však chybí logická provázanost na ostatní prvky
kompozice. U těchto prvků lze najít vztahy kompoziční vztahy, které se však jeví jako
málo pravděpodobné. Jedná se o prvky:
18 – stromořadí je osově namířeno na hrad Rotštejn,
19 – stromořadí osově namířeno na vrchol kopce Mužský
20 – stromořadí osově namířeno na kostel sv. Františka v Turnově
21 – alej namířena na hrad Zbiroha (patřilo k rohozeckému panství)
12 – přístupová cesta k zámku Malý Rohozec namířena na hrad Zbiroha
Specifickou vazbou rovině symbolické je propojení kostela sv. Jiří a sv. Jana
v Železném Brodu.
Sychrovské panství
Nejvýraznější (a nejmladší identifikovaná) kompoziční vazba je tvořena
vizuální a fyzickou vazbou ze zámku Sychrov na věž kostela sv. Jiří v Jenišovicích.
Je potřeba dodat, že krajinářské klasicistní úpravy iniciované Karlem Alaneim
Rohanem byly mnohem razantnější a geometricky koncipované, o čem je možné se
přesvědčit na statku v Jílovém a Svijanském statku, které po jejich koupi „vybavil“
třemi alejemi vybíhajícími od statku do krajiny, tedy podobné schéma, které použil
u zámeckého parku na Sychrově.
3.2.

Specifické prostorové modely a analýzy

Pro prověření vizuálních vazeb byl použit digitální model terénu vytvořen
v programu ArcGIS 3D Analyst. Jako zdrojová data modelu byl použit výškopis
ZABAGED, model byl zpracován nástrojem TopoToRaster samotné vazby pak
nástrojem Line of Sight. Pohledové vazby byly prověřeny pří zohlednění historického
využití země, odvozeného z císařských otisků daného území.
Ověření vizuální vazby proběhlo zejména na vazbách, které není možné ověřit
terénním šetřením, protože zarostli nebo byly narušeny novější výstavbou. Jedná se
o tyto osy
11 – pohledová vazba Hrubý Rohozec – kostel Jenišovice, pohledová vazba
potvrzena
15, 14 – pohledová vazba myslivna – bažantnice, průsek bažantnice, pohledová
vazba potvrzena
18 – stromořadí je osově namířeno na hrad Rotštejn, pohledová vazba
nepotvrzena
19 – stromořadí osově namířeno na vrchol kopce Mužský, pohledová vazba
nepotvrzena
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20 – stromořadí osově namířeno na kostel sv. Františka v Turnově, pohledová
vazba nepotvrzena
21 – alej namířena na hrad Zbiroh (patřil k rohozeckému panství), pohledová
vazba nepotvrzena
12 – přístupová cesta k zámku Malý Rohozec namířena na hrad Zbiroh,
pohledová vazba nepotvrzena
30 – pohledová vazba na kostel v Nudvojovicích nepotvrzena

4.

Terénní šetření

Terénní šetření proběhlo v několika termínech (červen 2011, leden a březen
2012). Bylo zaměřeno na vyhledání kompozičních prvků terénu a zhodnocení jejich
stavu, na ověření kompozičních vazeb, identifikaci historických krajinných struktur
v území a na identifikaci percepčních hodnot v území. Terénním šetřením byly
ověřeny vizuální kompoziční vazby
10 - pohledová vazba zámek Sychrov - kostel Jenišovice, potvrzena
12 - osa propojující vesnici a zámek Malý Rohozec, potvrzena
14 - pohledová vazba zámek M. Rohozec - statek Červený Dvůr, zarostlá
17 - pohledová vazba zámek M. Rohozec - statek Červený Dvůr, potvrzena
32 - osa na kostel ve Všeni, potvrzena
33 - pohledová vazba myslivna – Červený dvůr, potvrzena
Dalším aspektem terénního šetření bylo zmapovat stromořadí a liniové porosty
zobrazované na historických mapách a rámcově zjistit jejich druhové složení, zejména
u prvků, kterých se neví, zda jsou součástí kompozice. Jedná se o prvky 24, 29, 18, 23,
19,13, 26, 25, 27, a 31. Stromořadí u všech prvků jsou tvořena ovocnými stromy,
pouze prvku 19 a 26 se jedná o liniový porost podél vodoteče a u prvku 20
o jednořadé přerušované lipové stromořadí.
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5.

Hodnocení stavu krajinné kompozice

Hodnocení bylo provedeno podle metodiky Identifikace komponovaných
krajin. Pro přehlednost bylo shrnuto do tabulky (tabulka č. 2). Schéma kompozice je
zobrazeno na obr. 18. Hodnocení stavu kompozice zobrazuje obr. 19. Do hodnocení
nebyly zahrnuty vazby a prvky u kterých se nepotvrdila fyzická nebo vizuální
návaznost na ostatní prvky krajinné kompozice.

obr. 18: Kartogram. Prostorové schéma kompozice.

Pro hodnocení stavu kompozičních prvků bylo použito následující členění:
(1) existující kvalitní; (2) existující ve špatném kvalitativním stavu; (3)
neexistující obnovitelný; (4) neexistující neobnovitelný nebo těžce obnovitelný
Význam prvku pro komponovanou krajinu
(1) hlavní kompoziční prvek; (2) vedlejší kompoziční prvek; (3) doplňkový
kompoziční prvek
Hodnocení stavu a celistvosti kompozice
(1) kompoziční vazba je plně funkční; (2) kompoziční vazba je částečně
funkční; (3) kompoziční vazba nefunkční, ale obnovitelná; (4) kompoziční vazba
nefunkční neobnovitelná.
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Vývojový trend popisuje pravděpodobný vývoj prvku v kompozici při
zachování stávajících podmínek daných územním plánem – negativní (vývoj
směřující k zániku kompozičního prvku, + pozitivní vývoj, 0 - vývoj minimálně
ovlivněn.
Hodnocení celistvosti kompozice (tab. 2)
(1) kompoziční vazba je plně funkční; (2) kompoziční vazba je částečně funkční; (3)
kompoziční vazba nefunkční, ale obnovitelná; (4) kompoziční vazba nefunkční
neobnovitelná

obr. 19: Kartogram. Hodnocení stavu kompozice.
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VÝVOJOVÝ
TREND

STAV PRVKU

VÝZNAM PRVKU

CHARAKTER
PRVKU

TYP PRVKU

ČÍSLO PRVKU

POPIS
KOMPOZIČNÍHO
PRVKU

tab. 2: Popis stavu kompozičních prvků

1 kostel sv. Jiří Jenišovice

bod

fyzický

hlavní

1 0

2 zámek Hrubý Rohozec

bod

fyzický

hlavní

1 0

3 zámek Sychrov

bod

fyzický

hlavní

1 0

4 zámek Malý Rohozec

bod

fyzický

vedlejší

2 -

5 statek Červený Dvůr

bod

fyzický

vedlejší

1 +

6 myslivna

bod

fyzický

vedlejší

1 0

7 kostel ve Všeni

bod

fyzický

doplňkový

1 0

8 osa Hrubý Rohozec - Jenišovice

linie

fyzická

hlavní

2 -

linie

fyzická

hlavní

1 0

linie

vizuální

hlavní

1 0

linie

vizuální

hlavní

3 -

linie

fyzická

vedlejší

1 0

13 osa vedoucí na střed statku Červený Dvůr linie

fyzická

vedlejší

2 0

14 pohledová vazba myslivna- bažantnice

linie

vizuální

vedlejší

2 -

9 alej Rohanka
pohledová vazba zámek Sychrov - kostel
10 Jenišovice
pohledová vazba Hrubý Rohozec kostel
11 Jenišovice
osa propojující vesnici a zámek Malý
12 Rohozec

15 průsek bažantnicí

linie

fyzická

vedlejší

2 -

16 osa z bažantnice na kostel
pohledová vazba zámek M. Rohozec 17 statek Červený Dvůr

linie

vizuální

vedlejší

1 -

linie

vizuální

vedlejší

2 0

32 osa na kostel ve Všeni
pohledová vazba myslivna - Červený
33 dvůr

linie

vizuální

doplňková

1 0

linie

vizuální

doplňková

3 0

34 osa na hřbitově

linie

fyzická

doplňková

3 0

35 osa sv. Jiří - sv. -Jan v Železném Brodu

linie

symbolická

1 0

Shrnutí
Shrnutí vyjadřuje celkové poškození komponované krajiny a případnou náročnost její
obnovy.
(1) komponované krajina je zachovalá funkční; (2) komponovaná krajina je částečně
zachovalá; (3) komponovaná krajina je poškozena; (4) komponovaná krajina je silně
poškozena nebo zcela zaniklá.
Hodnocení celistvosti kompozice naráží na rozdílné vlastnické poměry
a rozdílné časové vrstvy, kdy byly zakládány. Každý z vlastníků měl pravděpodobně
jiný záměr jak prostor dál kultivovat. To, že kníže Rohan využil majestátnost
Jenišovického kostela při formování svého panství, potvrzuje zájem o toto území
a pravděpodobně měly následovat další aktivity v tomto území.
Prvky na území panství Hrubý Rohozec vznikaly v období baroka a nejsou tak
jednoznačné jako Rohanovské úpravy, nicméně nesou znaky komponované krajiny
a kompozici je možné označit za částečně zachovalou (2).
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6.

Principy prostorového uspořádání

Principy prostorového uspořádání vycházejí z požadavku na zachování či
obnovu celistvosti krajinné kompozice. Ochrana komponovaných krajin je založena
na zachování jednotlivých prvků a fyzických vazeb (cesty, aleje) ale také průhledů,
které byly nedílnou součástí kompozičního záměru.
6.1.

Zachování dominantnosti hlavních a vedlejší kompozičních prvků
a vzájemných vazeb

Dominantou a hlavním kompozičním prvkem je kostel sv. Jiří ve vztahu
k zámku Sychrov. Pro zachování této kompoziční vazby je potřeba zachovat průhled
od zámku volný. Z hlediska územního plánování to znamená dbát na výškové limity
u:
 staveb v zastavěném území,
 umístění a výšku porostu na pozemcích určených pro plnění funkce lesa,
 při zakládání skladebních prvků územního systému ekologické stability,
 u parkových ploch v intravilánu sídla,
 u trasování inženýrských sítí, zejména vedení vysokého napětí apod.
Pro zachování dominantnosti kompozičního prvku je potřeba zvažovat jiné
umístění dalších potenciálních objektů v okolí, které by svou hmotou setřely působení
kompozičního prvku.
Stejné principy platí pro osu hřbitov – kostel sv. Filipa a Jakuba ve Všeni.
Pro zachování Červeného dvora jako kompozičního prvku není vhodné
umísťovat zástavbu podél cesty Jenišovice – Červený Dvůr - Malý Rohozec.
Doporučuje se údržba, případně obnova stromořadí podél cesty.
6.2.

Zachování charakteru krajiny

Katastrální území obce Jenišovice se nachází v harmonické leso – zemědělské
krajině. Specifickým znaky krajiny jsou dominantní kostel sv. Jiří, radiální
uspořádání sídla na vyvýšené ostrožně, a systém stromořadí u panství Červený dvůr.
Porovnáním historických snímků se jako největší trend ukazuje rozšiřování zástavby.
Pro zachování charakteru krajiny je třeba rozšiřovat zástavbu pouze v návaznosti na
kompaktní zastavěné území obce a vyhnout se propojení s obcí Odolenovice.
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obr. 20: Kostel sv. Jiří. Aktuální stav (březen 2012). J. Sedláček,
2012.
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obr. 21: Alej Rohanka. Aktuální stav (březen 2012). V průhledu je možné vidět věž kostela
sv. Jiří v Jenišovicích. J. Sedláček, 2012.
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obr. 22: Zámek Malý Rohozec z cesty na Jenišovice, červená střecha na konci cesty je statek
Červený dvůr. J. Sedláček, 2012.

obr. 23: Pohled směrem k Jenišovicím od Hrubého Rohozce. Na tomto místě podle císařských
otisků navazovaly sady na volnou krajinu (obr. 5). J. Sedláček, 2012.
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obr. 24: Pohled směrem k Jenišovicím od Červeného dvora.
J. Sedláček, 2012.
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obr. 25: Barokní myslivna nad zámkem Malý Rohozec. J. Sedláček, 2012.

obr. 26: Pohled na zámek Malý Rohozec od obce Malý Rohozec – vedlejší
kompoziční osa (prvek 12, obr. 17). J. Sedláček, 2012.
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obr. 27: Pohled z polí západně od Červeného dvora. V popředí lze vidět liniový
porost č. 23 (obr. 17) a Jenišovický kostel. J. Sedláček, 2012.

obr. 28: Zanedbané stromořadí podél cesty vycházející z Červeného dvora (prvek 15,
obr. 17). J. Sedláček, 2012.
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obr. 29: Ovocné stromořadí, na horizontu je vidět novostavbu rodinného domu
v Jenišovicích. Souvislost s kompozicí neprokázaná (prvek 23, obr. 17). J. Sedláček, 2012.
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7. Závěr
Kompozice obsahuje dvě časové vrstvy. První je ohraničena obdobím od roku
1650 (doba vzniku statků) až do roku 1769 (doba vzniku kostela sv. Jana v Železném
Brodě). Ohniska starší barokní až renesanční kompozice tvoří zámek Hrubý Rohozec,
zámek Malý Rohozec Červený Dvůr a Kostel Sv. Jiří v Jenišovicích. Druhou časovou
vrstvou jsou Rohanovské krajinářské úpravy (Sychrov, Jílové, Svijany).
Z hlediska kompozičního je nejcennější osa zámek Sychrov – kostel sv. Jiří,
která je nejzachovalejší a jako součást anglického parku patří mezi významné
památky zahradního umění.
Ostatní kompoziční vazby v území dokumentují potřeby tvůrců přidat
estetickou hodnotu do území, které mělo primárně utilitární funkci. Některé z nich
jsou evidovány jako památky (statek Červený dvůr), některé dnes slouží jiným účelům
(pivovar na zámku Malý Rohozec) je důležité si uvědomit jejich význam v kompozici
a promítnout je i do současných prostorových plánů.
Největším ohrožením pro zachování kompozičních vztahů je rozšíření
probíhající výstavby průmyslového parku Vesecko, začlenění kompozičních prvků do
zástavby (Červený dvůr, Malý Rohozec) nebo přerušení vizuální vazby Sychrov –
Jenišovice.
Identifikace prvků krajinné kompozice přinesla objasnění prostorových vztahů
nejenom v obci Jenišovice, ale i v sousedících obcích. Nejvýraznější kompoziční osa
zámek Sychrov – kostel sv. Jiří tak musí být zohledněna v územních plánech obcí
Radostín u Sychrova, Paceřice a Jenišovice. Osa zámek Hrubý Rohozec – Malý
Rohozec – Jenišovice se dotýká katastrů Jenišovic, Malého Rohozce a Daliměřice.
Z toho vyplývá, že pro potřeby ochrany krajinné kompozice nestačí zapracování
principů do územního plánu jedné obce, ale je potřeba evidovat tyto jevy i na úrovni
územně analytických podkladů.
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