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I) Cíl výsledku specializovaná mapa s odborným obsahem
Základním cílem tvorby specializované mapy „Montánní reliktní krajina Kutná
Hora“ je vytvoření a ověření tematických vrstev a klasifikace objektů reliktní krajiny pro účel
dokumentace, evidence, a presentace. Zejména objekty dochované pouze v podobě terénních
reliktů se zatím nedočkaly adekvátního zhodnocení a ochrany. Pomocí systematického
zpracování a vyhodnocení historických mapových děl a kombinací s detailní znalostí reliéfu
získanou z dat leteckého laserového skenování (též LLS či LiDAR) lze získat velkou sumu
poznatků o struktuře a poloze terénních reliktů. Díky jejich zpracování v jednotném systému
lze takto získaná data snáze evidovat, třídit a využívat v procesu poznání historické kulturní
krajiny i v památkové péči. U stojících objektů umožňuje předkládaná mapa lépe chápat jejich
souvislost s ostatními druhy památek a zjistit prostorovou strukturu zachování památkových
hodnot.

II) Vlastní popis výsledku

Předkládaná mapa obsahuje tyto úrovně:
●

hranice zájmové lokality

●

jádrová oblast historické kulturní krajiny - polygony

●

stavby a soubory historicky či architektonicky cenné

●

nevegetační liniové části HKK - ostatní - linie

●

plošné části historické kulturní krajiny - polygony

Hranice zájmové lokality byly vymezeny polygony na úrovni přesnosti dat
ZABAGED. Vedeny jsou po cestách, okraji lesa či mezích.
Jádrová oblast zahrnuje polygony nejvýznamnějších ploch reliktní krajiny, opět
definované především na základě dat ZABAGED, případně doplněných o ruční korekci
rozsahu.
K hlubšímu porozumění reliktní krajině je třeba věnovat pozornost historickému
osídlení daného prostoru, proto jsou do bodové vrstvy Stavby a soubory historicky či
architektonicky cenné pojaty všechny existující a zaniklé významné stavební objekty, které
lze zanést podle alespoň jednoho historického pramene s patřičnou podrobností a přesností.
Pomocí hyperlinkových odkazů je k záznamům připojena základní fotodokumentace,
případně další soubory nebo odkazy na jiné báze (Památkový katalog NPÚ). Nedílnou
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součástí montánní krajiny bylo i vodní hospodářství. Ve vrstvě Nevegetační liniové části
HKK - ostatní jsou zachyceny dva nejdůležitější druhy, dědičné štoly dokreslující plošný
rozsah historické těžby a vodní náhony, původně obsluhující vodotěžné stroje, hutě a stoupy,
z nichž větší část byla později využita pro mlýnský provoz. Plošné montánní relikty (např.
pinky, odvaly, odvalové tahy, zářezy, hráze rybníků) jsou dokumentovány ve vrstvě Plošné
části historické kulturní krajiny. Vektorizace zde vycházela především z detailního
digitálního modelu terénního reliéfu (data LLS po robustní filtraci s velikostí rastru 0,5m
s kompozitní vizualizací složenou ze tří vrstev). Rozsah a funkce objektů byly dále
upřesňovány podle nejpřesnějšího dostupného pramene. Využívány byly jak polohopisné
podklady veřejně dostupných mapových služeb, tak georeferencované listy mapového operátu
stabilního katastru nebo georeferencované historické báňské mapy z báze České geologické
služby - Geofondu. Významnou roli hrají historické ortofotomapy, využity byly
georeferencované snímky z let 1936 a 1953.
U všech vrstev je evidován druh podkladu, podle jakého byl vektorizován prostorový
rozsah objektů a přesnost jejich vymezení. Vzhledem k tomu, že data jsou získávána i od
externích řešitelů, eviduje se i autor zdrojové informace.

Metodická východiska a charakteristika hlavních rysů

Lokalizace zájmové oblasti - Reliktní krajiny
Kutná Hora

Centrum Kutné Hory, které je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO již od
roku 1995, je celosvětově známou lokalitou spojenou s historickým hornictvím. Velká část
rudného bohatství však byla získána mimo plochu dnešního jádra města a dodnes se po jeho
dobývání zachovalo ještě mnoho terénních pozůstatků. Cílem předkládané mapy s odborným
obsahem je definovat ucelené plochy s jejich nejvýraznějším výskytem a určit a popsat
nejvýznamnější bodové, plošné a liniové objekty, které se na nich nacházejí.
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Reliktní montánní krajina Kutná Hora byla rozdělena do tří oblastí. Největší část,
reliktní krajina Kaňk, leží na severu a dominantní je zde výborně zachovaný montánní reliéf odvaly a pinky - a dobře zachovalý hospodářský reliéf, především terasy. Druhá část, reliktní
krajina Vrchlice, je tvořena pestrým mixem reliktních objektů, především mlýnů a jejich
náhonů a montánních reliktů, ale také hradišť, úvozů a vojenskou střelnicí. Nejmenší část
tvoří reliktní krajina Bylanka, zahrnující boční údolí vrchlice především s doklady využití
potoka hutěmi a později mlýny a zachovalým akvaduktem.
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Reliktní krajina Kaňk je v první řadě charakteristická zejména dochovaným montánním
reliéfem ve vazbě na intravilán městečka Kaňku a dále dobře zachovaným montánním
reliéfem, někde též ve vazbě na hospodářský terénní reliéf - především meze a terasy.
Foto O. Malina 2019.
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Reliktní krajiny Vrchlice a Bylanky jsou v první řadě charakteristická zejména výskytem
mlýnů a jejich náhonů ve všech fázích dochování, od zcela zaniklých objektů přes ruiny a
přestavěné objekty až po dobře dochované stavby. Foto O. Malina 2019.
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Velmi dobře dochované jsou zde i hospodářské (zemědělské) terasy z lomového kamene,
z nichž některé jsou již i poměrně citlivě obnovovány a zmínit je třeba i výskyt hradišť a
úvozových svazků. Foto O. Malina 2019.
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