
Program Národní a kulturní identity (NAKI II)  

Projekt VaV MK ČR DG20P02OVV019 

Praktické přístupy k územní ochraně historické kulturní krajiny 

 

 

Specializovaná mapa s odborným obsahem 

 

Identifikace jednotek a celků historické kulturní krajiny ve 
správním území ORP Kutná Hora a identifikace kulturně 

historických hodnot celku historické kulturní krajiny 
Uhlířskojanovicko 

 
Průvodní zpráva k výsledku 

 

 

 

 
 
 
Předkladatel výsledku: 
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 
Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice 
 
Hlavní řešitel (autor - garant výsledku):  
RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. 
 
Spoluřešitelé (spoluautoři) 
Mgr. Katarína Demková, Ph.D. 
Ing. Jiří Dostálek, CSc. 
Ing. MSc. Vendula Krausová, Ph.D. 
Mgr. Ondřej Malina, Ph.D. 
Ing. Aleš Rudl 
PhDr. Věra Vávrová 
Bc. Alois Vokoun 
 
 
 
 
Výstup byl zpracován v rámci řešení I. etapy projektu, jejímž cílem je Ověření praktické 
využitelnosti typologie historické kulturní krajiny ČR na vybraných částech území. 
 
 

Průhonice 2022 



2 
 

I) Cíl výsledku specializovaná mapa s odborným obsahem 

 

Cílem předkládané specializované mapy s odborným obsahem je ověření metodiky 

Typologie historické kulturní krajiny České republiky (Ehrlich a kol., 2020) na konkrétní 

modelové lokalitě, kterou je správní území obce s rozšířenou působností (SÚ ORP) Kutná 

Hora. Dalším cílem je pak podrobná identifikace kulturně historických hodnot vybraného 

celku historické kulturní krajiny. Úkolem specializované mapy s odborným obsahem je 

verifikovat možnosti a způsoby vymezování jednotek a celků historické kulturní krajiny ČR 

na základě podrobného zpracování modelového území. 

Specializovaná mapa byla vypracována v návaznosti na řešení projektu Praktické 

přístupy k územní ochraně historické kulturní krajiny (DG20P02OVV019), konkrétně v rámci 

I. etapy, jejímž cílem bylo ověření praktické využitelnosti typologie historické kulturní 

krajiny ČR na vybraných částech území. 

Z obecného pohledu je cílem předloženého výstupu vytvoření moderního odborného 

podkladu pro kvalifikované rozhodování odborných orgánů a orgánů státní správy (zejména 

památkové péče) a samosprávy, vlastníků, správců a uživatelů jednotlivých částí krajiny, 

jakož i podkladem pro zadavatele, pořizovatele a projektanty územně plánovací dokumentace 

a dalších plánů v oblasti ochrany a rozvoje území. 

 

II) Vlastní popis výsledku 

 

Byly vyhledány a v terénu ověřeny jednotky a celky historické kulturní krajiny 

v modelovém území SÚ ORP Kutná Hora. ORP Kutná Hora zasahuje na severu do 

starosídelní krajiny Polabí (okolí Kutné Hory) s intenzivním zemědělským využíváním. Jižní 

část území ORP tvoří pahorkatinná krajina Posázaví, řeka Sázava tvoří jihozápadní hranici 

ORP. I krajina Posázaví byla již od raného středověku zemědělsky využívána, díky svému 

členitějšímu reliéfu s hluboce zahloubenými údolími pravostranných přítoků Sázavy si však 

uchovala zalesněnější charakter a členitější krajinnou strukturu. Hlavními sídly v území jsou 

Kutná Hora na severu, Uhlířské Janovice na západě a Zruč nad Sázavou a Kácov u Sázavy. 

Zdejší krajina byla ve druhé polovině 20. století poměrně silně pozměněna, přesto v ní na 

relativně velkých plochách zůstaly zachovány stopy historické krajinné struktury, vč. 

významných stop starší kultivace krajiny (hospodářské dvory, komponované krajiny, 

hradiště). Metodickým východiskem řešení byla Typologie historické kulturní krajiny České 
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republiky Metodika s osvědčením č. 203 Ministerstva kultury, odboru výzkumu a vývoje, ze 

dne 18. 6. 2020, č. j. MK 40137/2020 OVV, sp. zn. MK-S 16383/2015 OVV.  

Mapa se sestává ze dvou mapových listů, z nichž jeden se věnuje identifikaci 

jednotek a celků historické kulturní krajiny ve správním území ORP Kutná Hora a druhý 

identifikaci kulturně historických hodnot jednoho z vymezených celků historické kulturní 

krajiny, konkrétně celku Uhlířskojanovicko. 

Předložená specializovaná mapa s odborným obsahem je původním výsledkem 

výzkumu. Tvorba specializované mapy je založena na praktickém ověření metodiky 

Typologie historické kulturní krajiny České republiky se zaměřením na způsoby identifikace 

různých typů historické kulturní krajiny a jejich vymezování v reálné modelové krajině. Jde 

tedy o inovativní, nově vyvíjenou metodu vymezování historických kulturních krajin různých 

typů v České republice, která je prostřednictvím specializované mapy ověřována 

a konkretizována, včetně její využitelnosti v památkové péči.  

 

Pokud jde o identifikaci jednotek a celků historické kulturní krajiny ve správním 

území ORP Kutná Hora, byly dle uvedené metodiky na území ORP Kutná Hora nalezeny 

segmenty krajiny, které mají výraznost, ucelenost a soustředěnost znaků určitého krajinného 

typu. V řešeném území bylo identifikováno sedm celků a třicet jedna typologických jednotek 

historické kulturní krajiny, přičemž části některých jednotek leží i mimo hranice řešeného 

území. Jednotky zasahující mimo území ORP Kutná Hora byly zmapovány i za hranicemi 

ORP. Celky však byly zmapovány jen v hranicích ORP, neboť nelze vyloučit, že do nich 

zasahují jiné hypotetické jednotky, ležící zcela mimo hranice ORP. 

Zmapované jednotky a celky historické kulturní krajiny ve správním území ORP 

Kutná Hora s přesahy do okolní krajiny: 

 

 Celek Kutnohorsko tvoří jedenáct typologických jednotek: Kutná Hora (typ 17: 

Krajina města), Kutná Hora - Kaňk - Bylanka (typ 21: Krajina hlubinné těžby), Kaňk 

(typ 12: Krajina ovocných sadů), Údolí Vrchlice (typ 19: Turistická krajina), Nádrž 

Vrchlice (typ 18: Krajina přehradních nádrží), Krajina Vrchlického a Tyla (typ 34: 

Krajina se vztahem k významné osobnosti), Cimburk – Denemark (typ 16: Krajina 

hradišť), Vysoká – Roztěž (typ 3: Krajina kombinované kompozice), Miskovice (typ 

23: Krajina kamenolomů), Malešov (typ 29: Krajina bojišť), Sion (typ 33: Krajina 

jiných významných historických událostí). 
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 Celek Novodvorsko tvoří tři typologické jednotky: Nové Dvory – Kačina (typ 3: 

Krajina kombinované kompozice), Kačina (typ 15: Krajina obor a lesů), Chotusice 

(typ 29: Krajina bojišť). 

 Celek Železné hory tvoří v území ORP jedna typologická jednotka: Vedralka (typ 15: 

Krajina obor a lesů). 

 Celek Lomec - Třebonín o jedné typologické jednotce: Lomec – Třebonín (typ 16: 

Krajina hradišť). 

 Celek Zbýšovsko o jedné typologické jednotce: Zbýšovsko (typ 7: Krajina se 

specifickou strukturou osídlení). 

 Celek Střední Posázaví tvoří jedenáct typologických jednotek: Údolí střední Sázavy 

(typ 19: Turistická krajina), Kácov (typ 17: Krajina města), Zruč nad Sázavou (typ 17: 

Krajina města), Čestín – Vlastějovice (typ 9: Krajina vrchnostenských sídel a dvorů), 

Český Šternberk – Rataje nad Sázavou (typ 9: Krajina vrchnostenských sídel a dvorů), 

Mělník – Benátky (typ 9: Krajina vrchnostenských sídel a dvorů), Morány (typ 15: 

Krajina obor a lesů), Sudějov (typ 6: Obecná organicky vyvinutá krajina), Sázava (typ 

16: Krajina hradišť), Krajina sv. Prokopa (typ 28: Krajina mýtů a legend), Želivka-

Švihov (typ 18: Krajina přehradních nádrží). 

 Celek Uhlířskojanovicko tvoří tři typologické jednotky: Uhlířskojanovicko (typ 24: 

Industriální krajina bez přímé vazby na těžbu), Vavřinecko (typ 13: Krajina rybníků), 

Ratajská obora (typ 15: Krajina obor a lesů). 

 

Identifikace kulturně historických hodnot celku historické kulturní krajiny 

Uhlířskojanovicko vznikla vyhodnocením vztahu kulturně-historických znaků krajiny ke třem 

zastoupeným typologickým jednotkám a rovněž vyhodnocením obecných znaků. Zásadním 

inovativním vkladem řešitelského teamu je proces vyhodnocení překrývání zastoupených 

typologických jednotek a jejich spojení do jednoho celku. Pro identifikaci a interpretaci 

jednotek a jejich znaků byly vybrány krajiny, jejichž zastoupení mezi památkově chráněnými 

objekty a areály je poměrně malé, proto je navržený přístup metodiky inovativní. Vybrány 

byly reliktní organicky vyvinuté krajiny s více či méně dochovanými znaky; konkrétně 

industriální krajina bez přímé vazby na těžbu Uhlířskojanovicko, krajina rybníků Vavřinecko, 

krajina obor a lesů Ratajská obora. Výsledkem původního výzkumu je jak identifikace 

kulturně-historických hodnot, včetně reliktních, jednotek historických kulturních krajin, tak 

návrh vymezení celku a vymezení jejich hranic. 
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Záměrně byly vybrána organicky vyvinutá krajina a ty typy, které zatím nejsou 

v rámci památkové péče chráněny ve větším měřítku. Zejména industriální krajina bez přímé 

vazby na těžbu představuje typ krajiny často ohrožené zánikem jejích kulturních hodnot, což 

je i příklad Uhlířskojanovicka. Všechny jednotky v rámci podrobně studovaného celku jsou 

reliktní, což přinášelo další metodické výzvy ve vyhodnocení zachovalosti historické kulturní 

krajiny a znaků. 

Informace získané z rešerše a pramenů byly přeneseny do pracovní databáze znaků 

historické kulturní krajiny, při čemž byly rozlišovány znaky charakteristické pro vymezené 

jednotky a znaky obecné. Dalším krokem byla tvorba pracovní mapy jakožto podkladu pro 

terénní průzkum. Pracovní mapa obsahovala zobrazené znaky historických kulturních krajin. 

Následoval terénní průzkum, při němž byla pořízena identifikace a podrobná dokumentace 

památkově hodnotných částí a znaků celku historické kulturní krajiny Uhlířskojanovicko. 

Rovněž byl ověřován, zpřesňován a doplňován obsah pracovní mapy, aby došlo k podchycení 

potenciálního předmětů ochrany v modelovém území. 

Na podkladě důkladné vědecké rešerše a terénního průzkumu byla vytvořena 

výsledná specializovaná mapa s odborným obsahem. Mapa byla vytvořena v prostředí 

programu ArcGIS zanesením výsledků rešerší doplněných o informace z terénního průzkumu 

na podkladovou vrstvu ZABAGED® 1:50 000 v případě mapy jednotek a celků SÚ ORP 

Kutná Hora a ZABAGED® 1:10 000 pro mapu celku Uhlířskojanovicko. 

 

III) Návrh využití výsledku 

 

Specializovaná mapa Identifikace jednotek a celků historické kulturní krajiny ve 

správním území ORP Kutná Hora a identifikace kulturně historických hodnot celku historické 

kulturní krajiny Uhlířskojanovicko může být poskytovatelem využita na několika úrovních. 

Může sloužit jako východisko pro další metodickou práci v oblasti péče o historickou kulturní 

krajinu a k návrhu případné krajinné památkové zóny či jiného stupně ochrany. Je odborným 

podkladem pro kvalifikované rozhodování poskytovatele a odborných orgánů (NPÚ), orgánů 

státní správy (zejména památkové péče) a samosprávy. Mapa poskytuje informační bázi pro 

vlastníky, správce a uživatele jednotlivých částí krajiny modelového území. Může být také 

využita jako podklad pro zadavatele, pořizovatele a projektanty územně plánovací 

dokumentace a dalších plánů v oblasti ochrany a rozvoje území. Neméně důležitá je možnost 

využít mapu jako informační zdroj pro odbornou i laickou veřejnost. Mapa bude veřejně 

přístupná na internetových stránkách projektu https://www.krapr-naki.cz/. 
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V) Seznam publikací, které předcházely výsledku Specializovaná mapa s odborným 

obsahem  

Ehrlich M., Pacáková B., Pavlátová M., Salašová A., Šantrůčková M., Weber M. (2020): 

Typologie historické kulturní krajiny České republiky. Národní památkový ústav, Praha. 

 

VI) Datové přílohy na CD  

(1) Specializovaná mapa s odborným obsahem Identifikace jednotek a celků historické 

kulturní krajiny ve správním území ORP Kutná Hora a identifikace kulturně 

historických hodnot celku historické kulturní krajiny Uhlířskojanovicko, mapový list 

SÚ ORP Kutná Hora Identifikace jednotek a celků historické kulturní krajiny 

(elektronická verze) ve formátu *.pdf 

(2) Specializovaná mapa s odborným obsahem Identifikace jednotek a celků historické 

kulturní krajiny ve správním území ORP Kutná Hora a identifikace kulturně 

historických hodnot celku historické kulturní krajiny Uhlířskojanovicko, mapový list 

SÚ ORP Kutná Hora Identifikace kulturně historických hodnot celku historické 

kulturní krajiny Uhlířskojanovicko (elektronická verze) ve formátu *.pdf 

(3) Elektronická verze mapy ve formátu *.mxd, *.shp (včetně přidružených souborů *.dbf, 

*.sbn, *,sbx, *.prj, *.shx) 
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(4) Databáze zjištěných informací ve formátu *.gdb 

(5) Specializovaná mapa s odborným obsahem Identifikace jednotek a celků historické 

kulturní krajiny ve správním území ORP Kutná Hora a identifikace kulturně 

historických hodnot celku historické kulturní krajiny Uhlířskojanovicko, textová část 

ve formátu *.pdf a *doc 

(6) Specializovaná mapa s odborným obsahem Identifikace jednotek a celků historické 

kulturní krajiny ve správním území ORP Kutná Hora a identifikace kulturně 

historických hodnot celku historické kulturní krajiny Uhlířskojanovicko, Průvodní 

zpráva k výsledku formátu *.pdf a *doc 

 

Formát dat: 

Vektorová data jsou uspořádaná ve vrstvách (.shp) a v geografické databázi prostřednictvím 

programu ArcGIS Desktop 10.8.1. Veškerá data k mapovému projektu jsou dostupná 

ve složce GIS. Dílčí mapové projekty (ORP_Kutna_Hora_HiKK, 

ORP_Kutna_Hora_KC_Uhlirskojanovicko) jsou uloženy ve dvou souborech formátu .mxd. 

Grafické výstupy mapového projektu jsou rovněž poskytnuty ve formátu pdf. 

 

Souřadnicový systém: 

Data geografické databáze jsou uložena v souřadnicovém systému S-

JTSK_Krovak_East_North. 

 

Struktura databáze jednotlivých vrstev map, formát dbf: 

Geodatabáze  

- Databaze_jevu_HIKK.gdb – obsahuje bodově zaznačené jevy HiKK a vybrané 

plošně zaznačené jevy HiKK nacházejících se na území celku HiKK 

Uhlířskojanovicko.  

Shapefile 

- Typy_HiKK.shp – soubor všech jednotek HiKK nacházejících se v/ zasahujících 

do SÚ ORP Kutná Hora 

- Krajinne_celky.shp – soubor celků HiKK na území SÚ ORP Kutná Hora 

- Uhlirskojanovicko_struktury_polygony.shp – obsahuje plošně zaznačené jevy 

HiKK v celku HiKK Uhlířskojanovicko, které nejsou obsaženy v geodatabázi 

- Zajmove_ORP.shp – hranice SO ORP Kutná Hora 
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Odkazy na interaktivní mapy: 
 
SÚ ORP Kutná Hora: Identifikace jednotek a celků historické kulturní krajiny: 

 https://vukoz.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=598788be13084
8d39f06194d63e03814 

 
SÚ ORP Kutná Hora: Identifikace kulturně historických hodnot celku historické kulturní 
krajiny Uhlířskojanovicko: 

 https://vukoz.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=a800084196de4
a71ac5b7a97c67413cd 

 
 
Mapy jsou též přístupny z www stránek projektu: 

 https://www.krapr-naki.cz/clanky/publikace-a-vystupy/ 
 
Www stránky projektu „Praktické přístupy k územní ochraně historické kulturní krajiny“:  

 https://www.krapr-naki.cz/clanky/predstaveni-projektu/ 
 


