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1. Základní údaje o zvláště chráněném území  
1.1 Základní identifikační údaje 
 

evidenční číslo: 

kategorie ochrany: přírodní památka 
název území: Údolí Vrchlice 
druh právního předpisu, kterým bylo území 
vyhlášeno: nařízení 
orgán, který předpis vydal: Středočeský kraj 
číslo předpisu: 
datum platnosti předpisu: 

datum účinnosti předpisu: 
 
 
1.2 Údaje o lokalizaci území 
 

kraj: Středočeský kraj 

okres: Kutná Hora 
obec s rozšířenou působností: Kutná Hora 
obec s pověřeným obecním úřadem: Kutná Hora 
obec: Kutná Hora 

katastrální území: 
Kutná Hora, Bylany, 
Malešov, Poličany 
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1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 
Viz. přílohy č. M1 (část 1 a 2) , včetně OP a Seznam parcel a identifikace vlastníků pozemků navrhovaného ZCHÚ a OP  
 
 
 
1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma 
 
 

Druh pozemku 
ZCHÚ 

 plocha v ha 
OP 

 plocha v ha 
Způsob využití 

pozemku 
ZCHÚ  

 plocha v ha 
Lesní pozemky 14,2541 4,7308  14,2541   

Vodní plochy 

0  Zamokřená plocha 0 
0  Rybník nebo nádrž 0 
2,8842  Vodní tok 2,8842 
0,1892  Funkční náhony 0,1892 
0,2768 

 
Nefunkční náhony, 

nádrže 

0,2768 

Trvalé travní porosty 3,9143 0,3323  3,9143 
Orná půda 0   0 

Ostatní zemědělské 

pozemky 

0 
  

0 

Ostatní plochy 0,2683  0, 5154 Zeleň - křoviny, les 0,2683 
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0,5363  Skály 0,5363 
0,8693 0,2037 Dobývací prostor 0,8693 
 

1,4148 
Jiná plocha – bývalá 

střelnice 

 

4,1219 
0,1115 

Neplodná půda – 

dnes převážně 

křoviny 

4,1219 

0,6524  Ostatní komunikace 0,6524 

Zahrada 0,2924  V současnosti les 0,2924 

Ovocný sad 

0,5659 
 

Plocha pro sad – 

chybí stromy 

0,5659 

0,1319  V současnosti les 0,1319 
Zastavěné plochy a 

nádvoří 

0,858 
 Část hráze 

0,858 

Plocha celkem 30,4558 ha 7,3085 ha  30,4558 ha 
 
 
1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími   
 
národní park:        ne 
chráněná krajinná oblast:                    ne 
jiný typ chráněného území:      ne 
 
Natura 2000 
ptačí oblast:        ne 
evropsky významná lokalita:                     ne 
jiný typ chráněného území:                            Nadregionální biokoridory a biocentra – ÚP Kutné Hory      
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Biocentrum: 
2. Vrbův mlýn - suťový les s porosty jilmu a buku 
3. Nad Cimburkem – smíšený les východně od Velkého rybníku 
 
Biokoridor: 
VII.  - zasahuje jen okrajově při březích Vrchlice  
VIII.   - od Cimburku až za skalní ostroh nad Denemarkem 
IX.   - kolem hráze Velkého rybníku 
XXIII.  - zasahuje jen okrajově z  úvozové cesty JV od Poličan 
 
1.6 Kategorie IUCN   
 
 

III. – p řírodní památka   
 
 
 
 

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ  
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu   

 
Předmětem ochrany navrženého zvláště chráněného území "Přírodní památka Údolí Vrchlice" jsou: 

Ekosystém údolí říčky Vrchlice s okolními společenstvy doubrav a lužních lesů se zachovalým, harmonickým krajinným 
rázem. Výskyt mnoha zástupců chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Silná populace ohroženého raka říčního Astacus astacus a jeho přirozený vodní biotop – koryto říčky Vrchlice a přilehlé 
funkční mlýnské náhony. Skalní stěny s hnízdištěm výra velkého Bubo bubo a stanovištěm silné populace užovky hladké 
Coronella austriaca. 

 
1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav 
 
A. biotopy 
  

název biotopu 
podíl plochy v ZCHÚ 

(%)  
popis ekosystému 

L2.3B - Tvrdé luhy nížinných řek svazu Alnion 
incanae a podsvazu Ulmenion 

0,7 ha (2%) 
Říčka Vrchlice zde nemá charakter nížinatého toku, niva 

je velmi úzká a kamenitá a typickou formací je zde 
údolní olšina (jasanovo-olšový luh). 

L2.2 – Údolní jasanovo – olšové luhy svazu 
Alnenion glutinoso – incanae 

1,5 ha (4,3%) 

Biotop v údolí Vrchlice má vyšší zastoupení jilmu vazu 
Ulmus laevis, z bylin přítomna sněženka podsněžník 
Galanthus nivalis, česnek medvědí Allium ursinum a 

orsej jarní Ficaria verna, var. bulbifera, blatouch 
bahenní Caltha palustris, mokrýš vstřícnolistý 

Chrysosplenium alternifolium, sasanka pryskyřníkovitá 
Anemone ranunculoides, sasanka hajní Anemone 

nemorosa. Oba typy biotopů sledují relativně úzké údolí 
potoka. 

 

L6.5B – Acidofilní teplomilné doubravy svazu 
Quercion petraeae 1,5 ha (4,3%) 

Vyvinuta fragmentálně v blízkosti mlýnů. Zahrnují 
kyprej vrbici Lithrum salicaria, kozlík lékařský 

Valeriana officinalis, tužebník jilmový Filipendula 
ulmaria. Submersní vegetaci Vrchlice zastupuje mech 
pramenička obecná Fontinalis antipyretica a lišejník 

Bacidina inundata, tvořící sivozelené povlaky na 
ponořených kamenech. 

 

L7.1 – Suché acidofilní doubravy svazu Genisto 
germanicae - Quercion 

2 ha (5,8%) 

Porůstají suťový, jižně exponovaný svah levého břehu 
Vrchlice, mezi Vrbovým mlýnem a mlýnem Denemark. 
Roste zde smolnička obecná Lychnis viscaria, jestřábník 
savojský Hieracium sabaudum a kostřava ovčí Festuca 

ovina. 
 

L3.1 – Hercynské dubohabřiny svazu Carpinion 0,5 ha (1,5%) 
Vrcholové partie v blízkosti lomu na pravém břehu 

Vrchlice a přechodný typ k acidofilním teplomilným 
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doubravám. Doprovází je vřes obecný Calluna vulgaris 
a lipnice hajní Poa nemoralit. 

T1.1 – Mezofilní ovsíková louka svazu 
Arrhenatherion elatioris 

3,3 ha (9,5%) 

Tvoří vykliňující se pás na levém břehu Vrchlice, 
přibližně severně od mlýna Cimburk a dále na východ. 
Při převážně jižní expozici má bohaté zastoupení bylin 

v podrostu vyšších trav s dominantním ovsíkem 
vyvýšeným Arrhenatherum elatius, např. rožec obecný 

luční Cerastium holosteoides ssp. triviale, zvonek 
rozkladitý Campanula patula, chrastavec rolní Knautia 

arvensis, kakost luční Geranium pratense. Louka je 
pravidelně kosena, což podporuje vývin bylin z podrostu 

vysokostébelných rostlin. 

K3 – Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny svazu 
Pruno - Rubion radulae 2,5 ha (7,2%) 

V okolí úvozových cest na levém břehu Vrchlice a 
lemují ovsíkovou louku. Obsahují dřeviny slivoň trnku 

Prunus spinosa, brslen evropský Euonymus europaeus a 
javor babyku Acer campestre. 

U liniových křovin je bylinné patro zároveň lemovým 
společenstvem tvořícím ekoton lesa nebo louky. Jsou 
zde přítomny např.: klinopád obecný Clinopodium 

vulgare, kakost smrdutý Geranium robertianum, čičorka 
pestrá Securigera varia. 

 

S1.2 – Štěrbinová vegetace silikátových skal a 
drolin svazu Asplenion septentrionalis 0,5 ha (1,5%) 

Silně vyvinuta na skalních výchozech metemorfitů. 
Hostí sleziník severní Asplenium septentrionale, osladič 

obecný Polypodium vulgare a řeřišničník písečný 
Cardaminopsis arenosa, mech zoubkočepku šedou  

Racomitrium canescens a lišejník pupkovku srstnatou 
Umbilicaria hirsuta. 

 
T5.5 – Acidofilní trávníky m ělkých půd svazu 

Hyperico perforati – Scleranthion perennis 
 

0,3 ha (1%) 
Místy vyvinuty při lemech doubrav a křovin na levém 

břehu Vrchlice. 

         
B. druhy chráněné dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. druhy ohrožené  
 

název druhu aktuální početnost stupeň popis biotopu druhu 
 nebo vitalita populace ohrožení  
 v ZCHÚ    

rak říční Astacus astacus 
Silná populace cca 1500 

kusů 
Kriticky ohrožený, 

EN 
Celý úsek říčky + funkční mlýnské náhony 

užovka hladká Coronella austriaca Silná poulace VU, Silně ohrožený Osluněné skalní výchozy, okraje stepních bitopů 

výr velký Bubo bubo  Hnízdní pár 
EN, Natura 2000 

Ohrožený 
Skály, loviště celé údolí 

 
 
 
 
C. útvary neživé přírody  
 

útvar geologická charakteristika popis útvaru 
a) Lom u Vrbového mlýnu Rula, kutnohorské krystalinikum Naproti Vrbovu mlýnu, lomová stěna se suťovou základnou 

b) Struskové haldy Umělý původ 
Vedle lomu, 2 terasovitě uložené haldy – výskyt vzácných 

lišejníků vázaných na barevné kovy 

c) Skalní stěna a výchoz Rula, kutnohorské krystalinikum 
Nad mlýnem Denemarkem, kolmá stěna s xerotermním temenem 
– lesostep přechod do dubového lesa – výskyt pavouků a užovky  

hladké 

d) Skalní stěna Rula, kutnohorské krystalinikum 
Mezi Spáleným mlýnem a Cimburkem, vlhké skalní stěny – 

osladič obecný, mechy 
 

e) Skalní stěna 
 

Rula, kutnohorské krystalinikum Kolmá skalní stěna bez jakéhokoliv rostlinného pokryvu 

f1 až f4) Štoly 
 

Rula, kutnohorské krystalinikum 
 

Staré opuštěné štoly slouží jako úkryt pro netopýry 

 
 



 8 

 
 
 
1.8 Cíl ochrany    
 
1) Cílem ochrany je zachování vysoké biologické diverzity území s mozaikou lesních, lučních, skalních a vodních 
biotopů poskytující optimální podmínky pro život ohroženým druhům rostlin a živočichů. Dlouhodobým cílem v lesních 
a lužních partiích území je ponechání ekosystém v co největší míře samovolnému vývoji (vyjma mladých porostů nebo 
v okolí pěšin), u lučních a stepních společenstev pomocí vhodnějších metod péče dosáhnout vyšší biodiverzity.  
 
2) V rámci dlouhodobého cíle ochrany území je i likvidace rozšiřující se monokultury akátu, rostoucího na dvou 
lokalitách v navrhovaném území. Dále pak je to zamezení sukcese na stepních stanovištích, stejně jako v bývalých 
sadech.  
 
 

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany 
  
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů    
 

Údolí potoka Vrchlice představuje důležitý biokoridor, součást územního systému ekologické stability - dle 
platného územního plánu Města Kutná Hora je údolí říčky Vrchlice osou nadregionálního biokoridoru. Údolí je 
významným útočištěm (refugiem) rostlinných a živočišných druhů, které byly z okolní krajiny vytlačeny zánikem nebo 
změnou jejich biotopů. Protáhlý tvar navrženého území, sledující tok potoka Vrchlice, indikuje jeho výraznou 
biokoridorovou funkci pro šíření těchto druhů (součást významného regionálního biokoridoru). Tok Vrchlice nemá 
v navrženém úseku ani bezprostředně nad ním (Velký rybník a vodárenská nádrž Vrchlice) žádný významnější zdroj 
znečištění. Proto se zde zachovala silná populace kriticky ohroženého raka říčního, která čítá mezi cca 1500 jedinců 
v navrženém úseku. Ve starých štolách žijí 3 druhy netopýrů chráněných podle soustavy Natura 2000, včetně vzácného a 
kriticky ohroženého vrápence malého Rhinolophus hipposideros. Je zde i lokalita vydry říční Lutra lutra, potravně 
vázané na raky a ryby z potoka Vrchlice. Na skalní výspě nad Vrchlicí u mlýna Denemark hnízdí výr velký Bubo bubo, 
v  roce 2009 měl tři mláďata. V pařezu vrby u Vrchlice byl zjištěn páchník Osmoderma sp. Je zde i významný výskyt 
obojživelníků a plazů, například ohrožené užovky hladké Coronella austriaca a užovky obojkové Natrix natrix a 
ohrožených druhů brouků, blanokřídlého hmyzu, ptáků a savců. 
Hnízdí zde ťuhýk obecný a zalétá sem čáp černý. Je zde vyvinuto 11 různých rostlinných biotopů s charakteristickými 
zástupci bylin a dřevin. Význačné je silné zastoupení jilmu vazu v údolní nivě potoka. Přes dlouhodobý vliv člověka 
v této lokalitě – středověkou těžbu rud nebo mlýny na potoce – neztratilo území svůj cenný přírodní charakter. Desítky 
let zde navíc už probíhá jen spontánní přírodní vývoj většiny biotopů, včetně vhodně kosené ovsíkové louky. Staré 
třešňové sady jsou stanovištěm lišejníků a brouků z čeledi krascovitých (krasce třešňového Anthaxia candens a krasce 
Anthaxia suzannae). Od středověku nevyužívaná halda strusky při východním okraji navrhovaného území je lokalitou 
vzácného společenstva terestrických lišejníků indikujících výskyt barevných kovů. Jsou zde například druhy 
drobnovýtruska rezavá Acarospora sinopica, Rhizocarpon oederi nebo šálečka rezavá Lecidea silacea. Na skalních 
výchozech se stepním až lesostepním charakterem žijí vzácnější druhy pavouků, vázaných na tyto teplé biotopy: 
Clubiona brevipes, Philodromus buchari, Phlegra festiva, Pistius truncatus, Synema globosum.  

Přírodovědný význam území dokládá především hojné zastoupení populací evropsky významných druhů 
živočichů, které návštěvníkům představuje naučná stezka vedená údolím.  
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Dlouhodobý vliv člověka v tomto území neznamenal výraznější porušení přírodního vzhledu tohoto údolí. 
Příkladem může být mlýn Denemark, který je historicky cennou dominantou v údolí Vrchlice. Hluboce zaříznuté 
kaňonovité údolí Vrchlice v ortorulách, kontaktních rohovcích a svorech kutnohorského krystalinika představuje výrazný 
krajinný prvek v jinak nevýrazně členité okolní krajině. Silné  zrudnění krystalických hornin především stříbrnými 
rudami bylo příčinou hloubení průzkumných a těžebních štol ve středověku, které jsou dnes lokalitou výskytu vrápenců a 
netopýrů. 

V údolí se nachází i několik starých technických vodních děl – jezy, náhony i celé objekty mlýnů. Nad údolím, 
v zájmové  oblasti, jsou dvě archeologická naleziště - pravěká hradiště – Denemark a Cimburk. Zajímavostí je i to, že 
pravděpodobně o těchto místech psal text naší národní hymny Josef Kajetán Tyl. Jeho matka totiž pocházela z mlýnu na 
Bylance, který leží zhruba 1 km od údolí Vrchlice. J. K. Tyl prožil své mládí v Kutné Hoře a údolí Vrchlice v něm 
zanechalo vzpomínky, které zakomponoval do naší státní hymny. 
 
Přehled zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů    

název druhu 
aktuální početnost 

nebo vitalita populace 
v ZCHÚ  

kategorie 

popis biotopu druhu 
poznámky 

podle vyhlášky č. 
395/1992 Sb., 

kategorie 
Červeného 
seznamu 

drobnovýtruska rezavá Acarospora 
sinopica 

Rozptýleně, jen na 
struskové haldě 

VU 
Strusková halda s navazujícími vřesovišti, naproti 
Vrbovu mlýnu 

mapovník mísničkový Rhizocarpon 
lecanorinum 

 
Poměrně hojně LC 

Strusková halda s navazujícími vřesovišti, naproti 
Vrbovu mlýnu 

mapovník Oederův Rhizocarpon 
oederi 

 

Rozptýleně, jen na 
struskové haldě 

VU 
Strusková halda s navazujícími vřesovišti, naproti 
Vrbovu mlýnu 

šálečka rezavá Lecidea silacea 
 

Rozptýleně, jen na 
struskové haldě 

VU 
Strusková halda s navazujícími vřesovišti, naproti 
Vrbovu mlýnu 

Lecanora epanora 
 

Poměrně hojně, na 
struskové haldě 

VU 
Strusková halda s navazujícími vřesovišti, naproti 
Vrbovu mlýnu 

pevnokmínek rozvětvený 
Stereocaulon dactylophyllum 

 

Rozptýleně, jen na 
struskové haldě 

VU 
Strusková halda s navazujícími vřesovišti, naproti 
Vrbovu mlýnu 

mapovník dvouvýtrusý Rhizocarpon 
disporum 

 
Výskyt poměrně hojný NT 

Strusková halda s navazujícími vřesovišti, naproti 
Vrbovu mlýnu 

šálečka hnědočerná Lecidea 
fuscoatra 

 
Výskyt poměrně hojný LC 

Strusková halda s navazujícími vřesovišti, naproti 
Vrbovu mlýnu 

džbánovka drsná Diploschistes 
scruposus 

Rozptýleně LC 
Strusková halda s navazujícími vřesovišti, naproti 
Vrbovu mlýnu 

malohubka růžová Dibaeis 
baeomyces 

Rozptýleně LC 
Strusková halda s navazujícími vřesovišti, naproti 
Vrbovu mlýnu 

dutohlávka červcová Cladonia 
coccifera 

Poměrně hojně  LC 
Strusková halda s navazujícími vřesovišti, naproti 
Vrbovu mlýnu 

dutohlávka pohárkatá Cladonia 
pyxidata 

Poměrně hojně LC 
Strusková halda s navazujícími vřesovišti, naproti 
Vrbovu mlýnu 

pupkovka srstnatá Umbilicaria 
hirsuta 

Rozptýleně LC 
Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

 
pupkovka puchýřnatá Lasallia 

pustulata 
Rozptýleně NT 

Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

prášenka blanitá Lepraria  
membranaceum 

Poměrně hojně LC 
Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

mapovník zeměpisný Rhizocarpon 
geograficum 

Rozptýleně LC 
Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

terčovník šedý Physcia caesia Poměrně hojně LC 
Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

svícníček ohrnutý Candelariella 
reflexa 

Poměrně hojně NT 
Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

svícníček korálovitý Candelariella 
coralliza 

Rozptýleně LC 
Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

šálečka lesklá Psilolechia lucida Rozptýleně LC 
Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

Tephromela grumosa Rozptýleně LC 
Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

Buellia aethalea Poměrně hojně LC 
Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

terčovka skalní Parmelia saxatilis 
 

Poměrně hojně LC 
Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  
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dutohlávka rozsochatá Cladonia 
furcata 

Hojně LC 
Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

Cladonia coniocraea Hojně LC 
Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

dutohlávka lesní Cladonia 
arbuscula 

Hojně NT 
Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

dutohlávka vyzáblá Cladonia 
macilenta 

Poměrně hojně LC 
Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

dutohlávka listovitá Cladonia 
foliacea 

Poměrně hojně NT 
Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

dutohlávka parohatá Cladonia 
subulata 

Rozptýleně LC 
Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

malohubka růžová Dibaeis 
baeomyces 

Rozptýleně LC 
Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

drobnovýtruska hnědavá 
Acarospora fuscata 

Poměrně hojně LC 
Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

mísnička šedivá Aspicilia cinerea Rozptýleně NT 
Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

Lecanora intricata Rozptýleně LC 
Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

šálečka roztroušená Porpidia 
crustulata 

Hojně LC 
Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

porpídie hrbolatá Porpidia 
tuberculosa 

Hojně 
LC Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 

vegetace silikátových skal S 1.1.  
šálečka hnědočerná Lecidea 

fuscoatra 
Hojně 

LC Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

Chrysothrix chlorina Rozptýleně 
LC Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 

vegetace silikátových skal S 1.1.  
otrus ošedivělý Lepraria incana Hojně 

LC Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

pukléřka ostnatá Cetraria aculeata Rozptýleně NT 
Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

hávnatka obetkaná Peltigera 
praetextata 

Rozptýleně NT 
Výchozy metamorfitů a okolní doubrava, štěrbinová 
vegetace silikátových skal S 1.1.  

terčovník zední Xanthoria parietina Poměrně hojně LC 
Na větvích a kmenech dubů, třešní, acidofilní teplomilná 
doubrava  L6.5 B, starý třešňový sad, vysoké mesofilní a 
xerofilní křoviny K3. (trnky) 

 

terčovka bublinatá Hypogymnia 
physodes 

Hojně 
LC Na větvích a kmenech dubů, třešní, acidofilní teplomilná 

doubrava L6.5 B, starý třešňový sad, vysoké mesofilní a 
xerofilní křoviny K3. (trnky) 

strupka lasturnatá Hypocenomyce 
scalaris 

Hojně 
LC Na větvích a kmenech dubů, třešní, acidofilní teplomilná 

doubrava L6.5 B, starý třešňový sad, vysoké mesofilní a 
xerofilní křoviny K3. (trnky) 

terčovník odstávavý Physcia 
adscendens 

Hojně 
LC Na větvích a kmenech dubů, třešní, acidofilní teplomilná 

doubrava L6.5 B, starý třešňový sad, vysoké mesofilní a 
xerofilní křoviny K3. (trnky) 

terčovník tenounký Physcia tenella Hojně 
LC Na větvích a kmenech dubů, třešní, acidofilní teplomilná 

doubrava L6.5 B, starý třešňový sad, vysoké mesofilní a 
xerofilní křoviny K3. (trnky) 

terčovník sloupovitý Xanthoria 
candelaria 

Poměrně hojně LC 
Na větvích a kmenech dubů, třešní, acidofilní teplomilná 
doubrava L6.5 B, starý třešňový sad, vysoké mesofilní a 
xerofilní křoviny K3. (trnky) 

terčovka svraštělá Flavoparmelia 
caperata 

Vzácně EN 
Na větvích a kmenech dubů, třešní, acidofilní teplomilná 
doubrava L6.5 B, starý třešňový sad, vysoké mesofilní a 
xerofilní křoviny K3. (trnky) 

terčovka brázditá Parmelia sulcata Hojně LC 
Na větvích a kmenech dubů, třešní, acidofilní teplomilná 
doubrava L6.5 B, starý třešňový sad, vysoké mesofilní a 
xerofilní křoviny K3. (trnky) 

terčovník střevovitý Physconia 
enteroxantha 

Rozptýleně NT 
Na větvích a kmenech dubů, třešní, acidofilní teplomilná 
doubrava L6.5 B, starý třešňový sad, vysoké mesofilní a 
xerofilní křoviny K3. (trnky) 

větvičník slívový Evernia prunastri Rozptýleně NT 
Na větvích a kmenech dubů, třešní, acidofilní teplomilná 
doubrava L6.5 B, starý třešňový sad, vysoké mesofilní a 
xerofilní křoviny K3. (trnky) 

provazovka srstnatá Usnea hirta Rozptýleně VU 
Na větvích a kmenech dubů, třešní, acidofilní teplomilná 
doubrava L6.5 B, starý třešňový sad, vysoké mesofilní a 
xerofilní křoviny K3. (trnky) 

ploštěnka potoční Dugesia 
gonocephala 

Poměrně běžná VU Rychle tekoucí úseky potoka, pod kameny 

vrkoč lesní Vertigo pusilla 
 

Poměrně běžný NT Říční niva 

vřetenatka mnohozubá Laciniaria 
plicata 

 
Velmi hojná NT Především na zřícenině Cimburku a okolí 
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sklovatka rudá Daudebardia rufa 
 

Ojediněle NT Říční niva 

jantarka úhledná Oxyloma elegans Poměrně hojná NT Říční niva 

pošvatka rybářice Perla 
burmeisteriana 

 
Silná populace NT Rychle tekoucí úseky potoka 

strumičník zlatooký Osmylus 
fulvicephalus 

 

Nalezeno několik 
exemplářů 

VU Světlé mýtiny kolem potoka 

střevlík měděný Carabus 
cancellatus 

 
Slabá populace NT Po celém údolí 

 
nosatec Larinus sturnus 

Poměrně hojný NT Osluněné louky a okraje lesa, živná rostlina bodlák  

 
krasec lipový Ovalisia rutilans 

Lokálně běžný 
NT   

Listnatý les 

 
krasec třešňový Anthaxia candens 

Slabá populace 
VU 

Starý třešňový sad 

 
krasec Anthaxia suzannae 

Desítky jedinců 
EN 

Louky, sady 

 
krasec Agrilus aurichalceus 

Desítky jedinců 
NT 

Okraje křovin, luk 

 
puchýřník Lytta vesicatoria 

Slabá populace 
EN 

Slunná místa nad údolím  

 
lišaj svízelový Hyles gallii 

Středně silná populace VU Celé zájmové území, vázaný na živné rostliny 

modrásek rozchodníkový 
Scolitantides orion 

 
Silná populace VU 

Opuštěné lomy a okraje skal, dlouhodobě stabilní 
populace (sledováno 30 let)  na cca 3 lokalitách, 

existence je podmíněna zachováním lokalit v současném 
stavu, zejména s ohledem na probíhající sukcesi 

soumračník žlutoskvrnný 
Thymelicus acteon 

 
Slabá populace EN Celé zájmové území, vázaný na živné rostliny 

skvrnopásník angreštový Abraxas 
grossulariata 

 
Středně  silná populace VU Celé zájmové území, vázaný na živné rostliny 

přástevník kopřivový Spilosoma 
urticae 

 
Slabá populace CR Celé zájmové území, vázaný na živné rostliny 

páchník hnědý Osmoderma eremita Slabá populace 
CR, Natura 2000 
Silně ohrožený 

Dutiny stromů a lužní les 

lesák rumělkový  Cucujus 
cinnaberinus Silná populace EN, Natura 2000 Mrtvé stromy v lese i nivě, po celém území 

výr velký  Bubo bubo 
 Hnízdní pár 

EN, Natura 2000 
Ohrožený 

Skály 

datel černý Dryocopus martius 
 

Cca 2 páry Natura 2000, LC Lesy na svazích 

ťuhýk obecný Lanius collurio 
 

Několik párů 
NT, Natura 2000 

Ohrožený 
Trnkové a hložinové křoviny na okrajích luk a lesa 

ledňáček říční   Alcedo atthis 
 

Cca 1 až 2 páry 
VU, Natura 2000 
Silně ohrožený 

Celý úsek potoka 

čáp černý   Ciconia nigra 
Několik jedinců 

 
VU, Natura 2000 
Silně ohrožený 

Zastávka při tahu 

netopýr velký  Myotis myotis 
 

Několik desítek jedinců 
VU, Natura 2000 
Silně ohrožený 

Štoly v údolí (letní i zimní kolonie) 

netopýr černý Barbastella 
barbastellus 

 
Několik desítek jedinců VU, Natura 2000 Štoly v údolí (letní i zimní kolonie) 

vrápenec malý Rhinolophus 
hipposideros 

 
Několik jedinců 

EN, Natura 2000 
Kriticky ohrožený 

Štoly v údolí 

netopýr vodní Myotis daubentonii 
 

Několik desítek jedinců LC Celé údolí, blízkost potoka 

vydra říční  Lutra lutra 
 

1 pár 
VU, Natura 2000 
Silně ohrožený 

Celý úsek říčky 

 
rak říční  Astacus astacus 

 

Silná populace cca 1500 
kusů 

EN, Kriticky 
ohrožený 

Celý úsek říčky + funkční mlýnské náhony 

ropucha obecná Bufo bufo 
 

Středně silná populace LC Celé údolí 

skokan štíhlý Rana dalmatina 
 

Středně silná populace Silně ohrožený Osluněné tůně a kaluže 

skokan zelený Rana esculenta 
 

Středně silná populace EN, Silně ohrožený Osluněné tůně a kaluže 
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rosnička zelená   Hyla arborea 
 

Slabá populace EN, Silně ohrožený Lom 

ještěrka obecná Lacerta agilis 
 

Silná populace NT, Silně ohrožený Osluněná místa po celém údolí 

slepýš křehký  Anguis fragilis 
 

Silná populace LC, Silně ohrožený Lesní biotop po celém údolí 

užovka hladká Coronella austriaca 
 

Silná populace VU, Silně ohrožený Osluněné skalní biotopy 

krahujec obecný Accipiter nisus 
 

1 hnízdící pár VU, Silně ohrožený Lesy a okolní remízy 

ostříž lesní Falco subbuteo 
 

Jednotlivě zalétává z okolí EN, Silně ohrožený Lesy a okolní remízy 

včelojed lesní Pernis apivorus 
 

Možná 1 hnízdící pár EN, Silně ohrožený Lesy a okolní remízy 

křepelka polní  Coturnix coturnix 
 

Velmi slabá populace NT, Silně ohrožený Louky a okolní pole 

žluva hajní  Oriolus oriolus 
 

Cca 2 až 3 hnízdící páry LC, Silně ohrožený Celé údolí 

dudek chocholatý Upupa epops 
 

Ojediněle při tahu 
 

EN, Silně ohrožený Pozorován při tahu 

sněženka podsněžník              
Galanthus nivalis 

 
Silná populace 

Ohrožený 
 

V okolí bývalých mlýnů 

svižník polní  Cicindela campestris 
 

Silná populace Ohrožený Osluněné skály a stepní biotop 

majka obecná Meloe proscarabaeus 
 

Několik jedinců, nutný 
průzkum 

Ohrožený Osluněné louky a step 

majka  Meloe decorus 
 

Středně silná populace, 
nutný průzkum 

Ohrožený Osluněné louky a step 

majka  Meloe rugosus 
 

Slabá populace, nutný 
průzkum 

Ohrožený Osluněné louky a step, okraje lesa 

zlatohlávek tmavý Oxythyrea 
funesta 

 
Silná populace Ohrožený Luční a stepní biotop 

zdobenec   Trichius rosaceus 
 

Středně silná populace, 
nezjištěno 

CR, Ohrožený Staré sady, luční biotop 

nosorožík kapucínek               
Oryctes nasicornis 

 
Slabá populace EN, Ohrožený V trouchu a hromadách kompostu 

mravenec lesní Formica rufa 
 

Silná populace Ohrožený Okraje lesa po celém údolí 

mravenec trávní  Formica pratensis 
 

Silná populace Ohrožený Luční a stepní biotop 

čmelák skalní Bombus lapidarius 
 

Silná populace Ohrožený Luční a stepní biotop 

čmelák luční  Bombus pratorum 
 

Silná populace Ohrožený Luční a stepní biotop 

čmelák polní Bombus agrorum 
 

Silná populace Ohrožený Luční a stepní biotop 

otakárek fenyklový  Papilio 
machaon 

 
Středně silná populace Ohrožený Luční biotop, sady 

otakárek ovocný Iphiclides 
podalirius 

 
Slabá populace VU, Ohrožený Luční biotop, sady 

piskoř pruhovaný Misgurnus fosilis 
 

Slabá populace EN, Ohrožený Celý úsek říčky 

úhoř říční Anguilla anguilla 
 

Středně silná populace EN Velké tůně, především u jezů 

karas obecný Carassius carassius 
 

Silná populace VU Velké tůně, především u jezů 

střevle potoční  Phoxinus phoxinus 
 

Silná populace VU, Ohrožený Celý úsek říčky 

ropucha obecná Bufo bufo 
 

Silná populace LC, Ohrožený Celé údolí 

užovka obojková Natrix natrix 
 

Silná populace LC, Ohrožený Celý úsek říčky a blízké okolí 

jestřáb lesní  Accipiter gentilis 
 

Jednotlivě zalétává z okolí VU, Ohrožený Po celém údolí 

moták pochop Circus aeruginosus 
 

Jednotlivě zalétává z okolí VU, Ohrožený Pouze zalétává, celé údolí 

koroptev polní  Perdix perdix 
 

Cca 1 až 2 páry Ohrožený Louky, sady a okolní pole 

rorýs obecný Micropus (Apus) apus 
 

Často do údolí zalétává Ohrožený Do údolí pravidelně zalétává 
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strakapoud 
malý Dendrocopos minor 

Cca 1 až 2 páry VU Lesy v celém údolí 

slavík obecný  Luscinia 
megarhynchos 

 
1 pár Ohrožený Remízy, okraje lesa a křovinaté pásy 

 
linduška luční Anthus pratensis 

Zastižena na tahu LC Louky  

 
vrabec polní Passer montanus 

Středně silná populace LC Okolí mlýnů, okraje lesa, křoviny 

 
skorec vodní Cinclus cinclus 

Cca 1 až 2 páry LC Celý úsek potoka 

 
žluna zelená Picus viridis 

Středně silná populace LC Celé údolí 

 
kalous ušatý Asio otus 

1 hnízdní pár LC Celé údolí, zalétává i z města 

 
lejsek bělokrký Ficedula albicollis 

Středně silná populace NT Listnaté lesy (svahový suťový les) 

lejsek šedý Muscicapa striata 
 

Středně silná populace LC, Ohrožený Listnaté lesy (svahový suťový les) 

 
ji řička obecná Delichon urbica 

Slabá populace NT Zalétává z obydleného okolí a vesnic 

vlaštovka obecná   Hirundo rustica 
 

Slabá populace LC, Ohrožený Hnízdí ve 2 mlýnech v navrhovaném území 

krkavec velký  Corvus corax 
 

Zalétává z okolí VU, Ohrožený Do údolí pravidelně zalétává 

rejsec vodní Neomys fodiens 
 

Silná populace LC Blízkost vody, tůně ve střední části 

bělozubka šedá Crocidura 
suaveolens 

 
Silná populace LC Kamenité stráně, les 

rejsek malý Sorex minutus 
 

Silná populace LC Kamenité stráně, vlhký les 

rejsek obecný Sorex araneus 
 

Silná populace LC Kamenité stráně, vlhký les 

lasice hranostaj Mustela erminea 
 

Pozorováno několik 
exemplářů 

LC Okraje lesa, louky 

kuna lesní Martes martes 
 

Hojná LC Okraje lesa, bývalé sady 

veverka obecná  Sciurus vulgaris 
 

Silná populace Ohrožený Po celém údolí 

 
 
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, 
současnosti a blízké budoucnosti 
 
2.2.1. Minulost a současný stav, doporučení  
 
a) ochrana přírody  
Navrhované ZCHÚ bylo do roku 1993 součástí velkého Přírodního parku, který měl rozlohu zhruba 30 km2. Park byl 
v roce 1993 rozhodnutím tehdejšího Okresního úřadu v Kutné Hoře zrušen bez náhrady. V současné době je v údolí 
Vrchlice v rámci ÚSES několik biocenter a biokoridor nadregionálního významu. V roce 2010 a 2011 proběhl ve 
spolupráci s OS Denemark, Národním muzeem v Praze a Univerzitou Karlovou v Praze biologický průzkum, jehož 
závěry slouží jako podklad pro vypracování Plánu péče a vyhlášení ZCHÚ. 
Ochrana přírody v celém navrhovaném území by měla spočívat v co nejmenších zásazích do současných cenných 
biotopů (minimální kácení a odvoz dřevní hmoty z území). Naopak na místech, kterým hrozí přirozeným procesem 
sukcese zánik (pastviny, staré sady, křovinatá step), je nutné dělat pravidelné zásahy a tyto cenné biotopy zachovat či 
zlepšit jejich stav. 
   
 
b) lesní hospodářství 
Do 40. let 20. století bylo zhruba 2/3 plochy navrhovaného ZCHÚ bezlesé – byly zde louky, sady, pastviny, políčka atd.  
Les zde byl postupně vysazován nebo se sukcesně rozšiřoval na neobhospodařované pozemky (pastviny, políčka, sady). 
V minulosti byly nevhodně vysazeny na dvou lokalitách trnovníky akáty Robinia pseudocacia, které dnes tvoří akátové 
monokultury. Na několika svažitých místech byl také nevhodně vysazen smrk ztepilý. Na ostatních plochách je les 
převážně listnatý nebo smíšený. 
Průběžně probíhá kácení zejména suchých či vyvrácených stromů v říční nivě. Tím dochází k likvidaci přirozeného 
stanoviště pro dřevokazné houby, mechy a nižší cévnaté rostliny, stejně jako líhniště brouků (tesaříkovitých, 
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vrubounovitých a dalších). Při kácení a stahování dřeva dochází navíc k poškozování okolních dřevin. Mnohé stromy 
padají přímo do toku a tvoří přirozené hráze v říční nivě. Zde je nutná dohoda s Povodím Labe a. s. (bezpečnost). 
Před zhruba deseti lety byly olše lepkavé Alnus glutinosa silně napadeny tzv. náhlým chřadnutím olší.  
 

 

 

c) zemědělské hospodaření  
Do 40. let 20. století byly na zhruba 2/3 plochy navrhovaného ZCHÚ louky, sady, pastviny, terasovitá políčka a zahrady. 
Po 2. světové válce se o většinu těchto ploch přestali majitelé (stát, obce) starat a pozemky začaly zarůstat buď 
samovolně nebo byly přeměněny v lesní pozemky. Do současnosti se zachovaly zahrady pouze v těsné blízkosti mlýnů, 
sady byly buď vykáceny nebo postupně zarůstají náletovými dřevinami. Z lučních společenstev byla zachována zhruba 
1/4 původních ploch. 
Na několika místech by bylo vhodné plochy na vypásání obnovit nebo upravit způsob seče. Staré třešňové a jabloňové 
sady by bylo vhodné alespoň částečně vyčistit a obnovit. Zejména na třešně jsou vázány vzácné druhy brouků 
(krascovití, vrubounovití), žijící v údolí.  
 
 
d) rybníkářství  
Rybníkářství v navrhovaném území není. Sypaná přehrada Velký rybník těsně nad ZCHÚ byla postavena v letech 1850 
až 1852, od 50. let 20. století nebyl vypuštěn. V nejbližších letech se plánuje rozsáhlá oprava výpusti hrázního tělesa a 
celková rekonstrukce tělesa hráze. V těsné blízkosti hráze dojde k prodloužení odvodňovací štoly a vystřílení nového 
koryta  ve skále. Všechny práce musí být v souladu s ochranou přírody – tzn. před odstřelem by mělo být koryto potoka 
projito a vychytáni všichni raci říční a další chránění živočichové. Práce budou prováděny co nejšetrněji a případné 
škody budou následně uvedeny do řádného stavu. 
Projekt je již zpracován Povodím Labe s. p.  
 

 

e) myslivost  
Navrhované ZCHÚ spadá do dvou honiteb, které mají hranici v říčce Vrchlici. Severně od ní je honitba Miskovice, jižně 
pak Malešov. Dochází zde k přikrmování spárkaté a pernaté zvěře. 
Bylo by vhodné pro účely chráněného území podmínky myslivectví v navrhovaném území mírně upravit, a to zakázat 
střílet pernatou zvěř. Je potřeba hlídat možné ohrožení dravců nelegálním odstřelem. 
 

č. honitba uživatel 
honitby 

IČO sídlo datum 
vzniku 

hospodář předseda 

14 Malešov MS Roháč 
Malešov 

48670201 285 41, 
 Malešov 105 

24.9.1992 Mgr. B. Hoferek Mgr. B. Hoferek 

15 Miskovice MS 
Miskovice-
Vidice, o.s. 

48670219 285 11,  
Nepoměřice 60 

8.1.1993 F. Hadraba Ing. M. Brandejský 

 
č. honitba držitel IČO sídlo Honební starosta 

14 Malešov HS Malešov 46405844 Malešov 105 Mgr. B. Hoferek 
15 Miskovice HS Miskovice 46405704 Vidice 5 Z. Sahulka 

 

f) rybářství  
Hranice navrhovaného území končí pod hrází Velkého rybníka, který se využívá jak k rekreaci, tak rybářství. Při zvýšené 
hladině průtoku z horní přehrady Vrchlice uniká do říčky Vrchlice velké množství lovných ryb. Tok říčky  Vrchlice je 
využíván k rybářství také, ale je  zahrnut do mnohem většího mimopstruhového revíru Vrchlice 1 - 411098.  
V rámci navrhovaného ZCHÚ by byla vhodná úprava, resp. zákaz rybaření, z důvodu výskytu chráněných druhů ryb a 
omezení vysazování nepůvodních druhů. Z výše uvedených důvodů však toto omezení nebude 100% účinné, protože se 
do toku říčky budou dostávat ryby z nádrže Velký rybník, která už do ZCHÚ nebude spadat. 
 
  
g) rekreace a sport  
Okolí přehrady Velký rybník bylo od 50. let 20. století postupně zastavováno chatami, až zde vznikla malá chatová 
osada. Údolím chodili lidé na svaté poutě do obce Roztěž. Navrhované území je stále tradičním místem procházek 
občanů Kutné Hory i turistů a je jakousi spojnicí mezi městem a Velkým rybníkem (koupání, rybaření). Výhodou je, že 
údolí tvoří kaňon s příkrými svahy a návštěvníci běžně nescházejí z pěšiny.  
V údolí jezdí i cyklisté, bohužel občas i motocyklisté. Omezení dopravním značením zde je, pouze není dodržováno.  
Na dvou místech v údolí (ruiny mlýnů Cimburk a Šimákov) jsou tradičním místem odpočinku pro turisty  - ohniště a 
zastřešené posezení. Bylo by vhodné v rámci návštěvního řádu a plánu péče tato místa zachovat, aby se rozdělávání ohňů 
nerozšířilo do jiných míst. Občas zde hrozí trvalejší usídlení bezdomovců, kteří tyto přístřešky využívají. Je nutné zanést 
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do návštěvního řádu i tyto eventuality a zamezit jim. Doporučujeme na vhodných místech vybudovat v blízkosti pěšiny 
kryté posezení (3ks) s lavičkami a stolkem, případně umístit i několik dalších soliterních laviček (10 ks). 
V roce 2007 byla vybudována naučná stezka, 2011 rekonstruována.  
Kvůli množství skal jsou v údolí na několika místech vybudovány lezecké trasy (stěny). Kvůli hnízdění výra velkého a 
dalších dravců je však nutné omezit lezení po dobu hnízdění.  
Díky blízkosti chatových osad lze do budoucna očekávat jejich rozšiřování do údolí, což by bylo krajně nežádoucí. 
 
h) těžba nerostných surovin  
Ve středověku zde probíhalo dolování (několik štol – dnes s výskytem netopýrů) a na několika místech jsou i dnes patrné 
zbytky hlušinových hald. Zde dochází občas k přehrabávání materiálu sběrateli minerálů, čímž je porušena stabilita 
svahu.  
V údolí byly ve středověku i hutě a hamry na zpracování rudy (v novějších dobách přestavěné na mlýny). Po hutích 
zůstaly např. u Vrbového mlýnu  haldy strusky. Dnes je právě toto místo významné výskytem lišejníků vázaných na 
barevné kovy.  
U obou lokalit je nutné zamezit jejich narušování, případně omezit vstup – zanést do návštěvního řádu. V současné době 
je většina štol zabezpečena proti vstupu, je však nutné upravit vletové otvory pro netopýry. 
 
 
i) jiné aspekty 
V minulosti bylo v údolí několik větších či menších černých skládek, které se podařilo zlikvidovat. V současnosti jsou 
zbytky černé skládky rozesety na svahu pod zástavbou Poličan. Občas se vyskytne odpad i v horní části lomu u Vrbova 
mlýnu. Zbytky je nutné vysbírat a dále zamezit dalšímu znečištění. 
V údolí je několik starých jezů, brodů a náhonů. Funkční náhony kvůli dlouhodobému neudržování vymílají místy 
přilehlou pěšinu nebo se silně zanáší bahnem. Jezy byly silně poškozeny při povodních roku 2013, stejně tak i brody. 
Rekonstrukce těchto technických památek není součástí managementu ZCHÚ, ale při celkovém přístupu k území by měl 
být brán ohled i na tyto faktory.  
Problémem v minulosti byl také únik fekálii z bývalého areálu JZD v Poličanech. Dnes je areál využívaný jiným 
způsobem než zemědělsky.  
Zdrojem drobného znečišťování jsou i běžní turisté. Průběžně je nutné sbírat drobný odpad (obaly, PET lahve) od turistů 
– před a po sezoně.  
V těsné blízkosti navrhovaného ZCHÚ funguje výrobna EU palet (pila u Vrbova mlýnu). Je bohužel zdrojem hluku a 
dopravního zatížení, který však významně neovlivňuje stav ZCHÚ. 
 
 
2.2.2. Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 
 
a) lesní hospodářství 
Nevhodná dřevinná skladba – na některých pozemcích vysoký podíl SM, AK. 
Lokální absence odumřelého dřeva - je odstraňována odumřelá dřevní hmota. V souvislosti s tím je silně potlačován 
výskyt saprofytických dřevních hub, dendrofilních a xylofágních druhů bezobratlých živočichů. 
Silné napadení olší tzv. náhlým chřadnutím olší. 
 
b) zemědělské hospodaření 
Celoplošné sečení luk v jednom termínu. 
Zarůstání starých sadů. 
 
c) myslivost 
Nemá velký význam – potenciálně hrozí likvidace dravých ptáků kvůli odstřelu jako škodné. 
 
d) rybářství 
nemá velký význam – potencionálně hrozí likvidace dravých ptáků kvůli odstřelu jako škodné 
do toku Vrchlice se dostávají přes hráz Velkého rybníku i nepůvodní druhy ryb 
lze uvažovat o zákazu lovu v úseku ZCHÚ. 
 
e) rekreace a sport 
Turistický ruch – znečištění okolí pěšiny odpadky. 
Cesta údolím je sjízdná i pro motocyklisty – hrozí zajíždění i do jiných částí údolí (louky, les). 
Skály – horolezecké trasy – rušení hnízdících ptáků, strhávání půdního pokryvu na skalních terasách. 
 
f) jiné způsoby využívání 
Nelegální hledání minerálů na hlušinových a struskových haldách a ve štolách.  
Možnost vzniku černých skládek zejména v blízkosti komunikace pod Poličany. 
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V navrhovaném ZCHÚ jsou na několika místech vyhloubeny štoly. Ty pochází už ze středověku, dnes jsou zabezpečeny 
buď otevíracími mřížovými dveřmi nebo jsou zcela zazděny. Po dohodě s Báňským úřadem je nutné zcela zazděné štoly 
v horní části zazdívky znovu otevřít otvorem cca 40 x 30 cm, aby měli netopýři volný prostor pro vletování. 
  
 
 
 
 
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy  
platnost LHP – 1.1.2011 – 31.12.2020 
platnost LHO – 1.1.2013 – 31.12.2022 
Zarybňovací hospodářský plán pro navrhované ZCHÚ není – zarybňuje se pouze Velký rybník nad údolím   
Schválený Územní plán města Kutná Hora, usnesením ZM č. 130/01 ze dne 12.6.2001 
Územní plán obce Miskovice je zatím neschválený, ale vypracovaný 
Myslivecké plány 
Zásady územního rozvoje  

 

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch    
2.4.1 Základní údaje o lesích 
 
 
 
Přírodní lesní oblast 10 –  Středočeská pahorkatina 
Lesní hospodářský celek – LHO Kutná Hora, zařizovací obvod Kácov 
105802 LHC Kutná Hora 
Výměra LHC v ZCHÚ 4 ha  
platnost LHO – 1.1.2013 – 31.12.2022 
Porostní vymezení 510 H 7f, 2f, 8f, 6f, 9c 
511 E 8f, 2b 
511 D 7d (část pod hrází – kolem ruiny mlýna Šimákov) 
511 D 12c (část - cesta nad hrází Velkého rybníku) 
511 D 8f 
518 A 6c (část jižního břehu Velkého rybníku) 
Odborný lesní hospodář pan Jindřich Kozlík – pověřený  
 
 
 
Přírodní lesní oblast 10 –  Středočeská pahorkatina 
Lesní hospodářský celek – LHP Město Kutná Hora 
105 401 LHC Městské lesy Kutná Hora 
Výměra LHC v ZCHÚ 6,9 ha 
platnost LHO – 1.1.2010 – 31.12.2019 
Bezlesí – 501 lom (1ha), 101 – elektrovod  
Porostní vymezení  878 B 11a, 9a, 8a, 8b, 7a, 9b (u cesty z Poličan – ne celý), 2, 7b 
Porostní vymezení  878 C 11, 6, 7 
Porostní vymezení  878 D 10 
Odborný lesní hospodář Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r. o. - pan ing. Stanislav Peroutka – pověřená osoba 
Organizace lesního hospodářství Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r. o. 
 
 
 
Přírodní lesní oblast 10 –  Středočeská pahorkatina 
Lesní hospodářský celek – LHP Kácov 
105 000 LHC Kácov 
Výměra LHC v ZCHÚ 1,55 ha  
platnost LHP – 1.1.2011 – 31.12.2020 
Bezlesí – 103, 104 – elektrovod  
Porostní vymezení  113 K 6 
Organizace lesního hospodářství LHP Kácov, Lesní správa Kácov 
Odborný lesní hospodář – ing. Stanislav Znamenáček- lesní správce 
Nižší organizační jednotka - lesní revír – Černíny, revírník pan Moravec – pověřená osoba 
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2.4.2 Základní údaje o tocích    
 

Název vodního toku 

 
Vrchlice 

Číslo hydrologického 

pořadí 

1-04-01-029 

Úsek dotčený ochranou 
(říční km od–do) 

6,200 – 8,800 km (8,800 je kilometráž hráze Velkého rybníku) 

Charakter toku  neupravené koryto významného vodního toku 

Příčné objekty na toku nejsou v majetku Povodí Labe, s. p. 

Manipulační řád 
bude v rámci opravy VD Velkého rybníku aktualizován (současně bez  

manipulace) 

Správce toku Povodí Labe s. p. 
Správce rybářského 

revíru Český rybářský svaz, MO Kutná Hora 

Rybářský revír 
Vrchlice 1 – 411098 (ZCHÚ zasahuje asi 1/10 do celkového revíru 

Vrchlice 1 

Charakter toku kaprová voda 

Zarybňovací plán 
v údolí Vrchlice se nezarybňuje, zarybňovací plán platí pouze  

pro Velký rybník 

 
 
V údolí Vrchlice MO Kutná Hora neprovádí žádný zarybňovací plán. Ryby se 1x ročně vysazují pouze do Velkého 
rybníku, který leží proti proudu nad ZCHÚ. Při vyšším stavu hladiny rybníku se často dostávají ryby do toku Vrchlice. 
Lov ryb není v úseku ZCHÚ příliš rozšířen. 

 
 
2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody  
Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich  
 
Útvary neživé přírody 
 
a) lom u Vrbova mlýna 
Rulový lom leží na pozemcích p.č. 4333/1, 4333/5, 4333/6, 4333/7, 4333/8 v k.ú. Kutná Hora. Těžba byla ukončena 
zhruba v 60. letech 20. století. Horní část lomu je tvořena celistvou stěnou metamorfitu, v dolní části je suťové pole 
tvořené převážně většími bloky kamene. Před lomem je asi 300 m2 silně podmáčené plochy. 
Nad horní hranou lomu je zahrádkářská kolonie, ze které je do lomu sypán nejen biologický odpad ze zahrádek, ale občas 
i komunální odpad. Jediný vstup do lomu je od komunikace, přes potok.  
Lomová stěna zarůstá sukcesně břízu, topolem osikou a vrbou. V roce 2010 byla stěna z větší části vyčištěna a v dolní 
části byly vykopány dvě malé mísovité tůně.  
Významný je výskyt modráska rozchodníkového Scolitantides orion, vázaného na rozchodníky. Dále zjištěna ještěrka 
obecná Lacerta agilis, slepýš křehký Anguis fragilis, v dolní části skokan hnědý Rana temporaria, rosnička zelená Hyla 
arborea. Nad lomem (mimo ZCHÚ) jsou v bývalém amfibolitovém lomu jezírka, v nich se vyskytuje čolek velký 
Triturus cristatus a čolek tečkovaný Triturus alpestris, několik druhů zelených skokanů Rana sp. a kuňka 
žlutobřichá Bombina variegata  až do ZCHÚ.  
 
b) strusková halda 
Asi 5 000 m2 velká strusková halda, ležící na pozemku p.č. 4334 v k.ú. Kutná Hora je pozůstatkem mnohem 
rozsáhlejších výsypek strusky v této lokalitě. Struskové haldy sem byly navršeny zhruba v 15. století. 
Dnes jsou dvě terasovitá pole strusky stanovištěm lišejníků vázaných na barevné kovy. Dle odborníků je to jedna z 5ti 
nejvýznamnějších lokalit v ČR. V dolní části navazuje výsypka na větší porosty vřesu obecného, ve kterém žije saranče 
modrokřídlá Oedipoda caerulescens. Vstup je od lomu (viz výše), který je v těsném sousedství nebo přes potok. 
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c) Skalní stěna nad mlýnem Denemark 
Asi 40 m vysoká kolmá stěna z metamorfitu leží na pozemku p.č. 4374 v k.ú. Kutná Hora. Do spodní části lomové stěny 
se zakusuje proud říčky Vrchlice a místy zde vytvořil převisy. Na nich hnízdí skorec vodní. V dolní části jsou také dvě 
průzkumné štolky. Jedna asi 6 m dlouhá, druhá asi 20 m dlouhá, s jezírkem (zatopená dolní patra chodeb). Obě tyto štoly 
jsou zcela zazděny.  
Horní část lomové stěny je ploché temeno, na kterém se nachází archeologické naleziště (pravěké hradiště cca 2500 př. n. 
l.). Vykopávky probíhaly v 80. letech 20. století. Dnes je na skalním výběžku umístěno jedno ze zastavení naučné stezky. 
Na skalní ostrožně rostou nepříznivými podmínkami pokroucené duby letní, břízy a borovice lesní. Plocha 
archeologického naleziště secesně zarůstá duby letními a habry obecnými. 
Na skalní ostrožně se vyskytují hojně užovky hladké Coronella austriaca a ještěrky obecné Lacerta agilis. Roste zde 
několik chráněných druhů lišejníků. Na skalní temeno navazuje dubový les. Na krajních stromech byly zjištěny zajímavé 
druhy teplomilných druhů pavouků, např. Clubiona brevipes, Philodromus buchari, Phlegra festiva, Pistius truncatus a 
Synema globosum. Jedná se o druhy preferující především suchá lesostepní stanoviště, kde byla prokázána v rámci 
pavouků vysoká druhová diverzita. 
 
 
d) Skalní stěna za Spáleným mlýnem 
Skalní stěna na pozemku p.č. 4396/1, částečně 4915 v k.ú. Kutná Hora není celistvě kolmým skalním útvarem, ale je 
tvořena místy terasovitými bloky metamorfitu střídavě se svažitým a půdou pokrytým kamenitým svahem. Nejvyšší bod 
skalní stěny je zhruba 40 m vysoko. Horní části této stěny jsou tvořeny terasami a převisy, ve spárách rostou keře hlohu, 
šípku a místy i akátu. V těchto příhodných místech hnízdí výr velký. 
Ve spodní části, přístupné z pěšiny a přes bývalý náhon, jsou vybudovány lezecké trasy. Dolní partie skály porůstá 
břečťan popínavý, různé druhy vlhkomilných mechů a také osladič obecný. Část stěny stíní vzrostlé jilmy vazy, olše 
lepkavé nebo smrky ztepilé. Západní část stěny začátku náhonu je však kvůli nepřítomnosti stromů (náhlé chřadnutí olší, 
grafioza, větrné smrště) silně osluněna a vlhkomilné druhy mizí.  
Horní část skalní stěny přechází v sukcesně zarůstající step (hojný výskyt pelyňku pravého, tolity lékařské, smolničky 
obecné a dalších teplomilných rostlin).  
 
 
e) Skalní stěna u ruiny mlýnu Šimákov 
Sloupovitá skalní stěna na pozemku p.č. 917, k.ú. Bylany, dosahuje výšky asi 25 m. Z hlediska biologického není nijak 
významná. Na jejím úpatí vytéká ze skalní pukliny pramen, dnes zastřešený. V okolním lese je hojný výskyt 
kokoříku vonného Polygonatum odoratum. 
 
 
f) Štoly  
Jedná se o uměle vyhloubené chodby do rulového masivu po obou stranách údolí. Hloubka některých dosahuje pouze 
několika metrů (ty nejsou z hlediska kolonií netopýrů důležité), většinou je však délka několik desítek i stovek metrů. 
Dno štol nebo jejich částí je zatopené zhruba do 20 až 40 cm hloubky.  
 

1. Štola sv. Antonína Paduánského 
Štola (p.č. 4334, k.ú. Kutná Hora – v místech za Vrbovým mlýnem) je tvořena sítí chodeb o délce zhruba 700 m. 
Část chodeb je zatopena do výšky asi 40 cm vodou, část byla v minulosti zasypána z poloviny profilu při 
sanačních pracích. Stěny jsou na mnoha místech potaženy sintrovou výzdobou. Vchody do štoly jsou dva – jeden 
zhruba 3 m nad hladinou potoka, druhý v úrovni potoka. Z tohoto vchodu vytéká voda s vysokým obsahem 
minerálních látek, která tvoří před vchodem do štoly „mladý travertin“. Vchody do štoly jsou běžně přístupné. 
Ve štole byli pozorováni netopýři velcí Myotis myotis, netopýři rezaví Nyctalus noctula, netopýři černí Barbastella 
barbastellus a vrápenci malí Rhinolophus hipposideros. V zimním období byly zjištěny ve štole i ropuchy obecné 
Bufo bufo.  
 
2. Poličanská štola 
Ústí Poličanské štoly je v blízkosti mostku přes Vrchlici, u mlýnu Denemark (p.č. 145/1, k.ú. Poličany). 
Z hlediska historického je to velice zajímavé důlní dílo. Délka je zhruba 170 m. Stěny a strom v zadní části štoly 
jsou potaženy sintrovou vrstvou. Přední část je zatopena asi 50-ti cm vody. Vchod je zabezpečený mřížovými 
dveřmi (chybí vletový otvor v mřížích).  
Ve štole byly pozorováni netopýři velcí Myotis myotis a vrápenci malí Rhinolophus hipposideros. V zimním 
období byly zjištěny ve štole i ropuchy obecné Bufo bufo. 
 
3. Štola Suchá 
Vchod do štoly je za korytem říčky Vrchlice, ve svažitém pozemku p.č. 136/1 k.ú. Poličany. Štola je dlouhá asi 
180 m a větší část jejího dna je zatopená do výšky 40 až 70 cm vodou. Vchod byl v minulosti zcela zazděn, v roce 
2010 byl obnoven pomocí sbíječky vletový otvor pro netopýry. 
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Ve štole nebyly zjištěny žádné druhy netopýrů. Důvodem je velice členitý a místy až 10m vysoký strop, ke 
kterému je možné se dostat pouze s horolezeckým vybavením. Proto je předpoklad toho, že štola je netopýry 
využívána. 
 
4. Malá štola za Denemarkem 
U paty skalní stěny je zcela zazděný vchod do zhruba 20 m dlouhé štoly. Na jejím dně je cca 1,5 x 1,5m velké 
jezírko, které patrně vede do nižších pater důlního díla. Ve štole byl zjištěn netopýr černý Barbastella 
barbastellus.  
 
5. Malé štolky 
Asi 4 m dlouhé štoly jsou za mlýnem Denemark a nad tůní u Spáleného mlýnu. První ze jmenovaných je zcela 
zazděna, u druhé je v zazdívce vletový otvor i otvor pro obojživelníky. 
Za Spáleným mlýnem je ve skalní stěně zazděná asi 40 m dlouhá „plazivka“. Hlavní otvor je zazděn zcela, úzký 
horní komín je zabezpečen mříží.  
Další tři štoly se nachází v těsné blízkosti ZCHÚ. 
  

 

 
 
 
2.4.4 Základní údaje o zemědělské půdě 
    

 označení 
plochy nebo 

objektu 
název výměra 

(ha) 

stručný popis charakteru 
plochy nebo objektu 
a dlouhodobý cíl péče 

doporučený 
zásah 

nalé- 
havost 

termín 
provedení 

interval  
provádění 

p.č. 905, k.ú. 
Bylany 

Louka u 
Cimburku 

 
1,8 ha 

Svažitá louka s jihozápadní až 
jižní orientací. V současnosti je 

louka 2 x ročně celoplošně 
sekána na seno. Vhodnější by 

bylo sekat v pásech.  

Sekat 2x ročně 
v pásech.  

2 Od roku 2015 každoročně 

p.č. 4905, 4906, 
4908, 4912, 

4914, k.ú. Kutná 
Hora 

Louky nad 
Spáleným 
mlýnem 

1,6 ha 

Mírně svažité louky s  jižní 
orientací. Tři samostatné plochy 
odděleny úzkými pruhy křovin. 
V současnosti je louka 1 až 2 x 

ročně celoplošně sečena na seno. 
Vhodnější by bylo louky 
používat jako pastvinu.  

Část plochy vyřezat 
od náletu (nechat 
soliterní stromy). 
Louky oplotit a 
využívat jako 

pastviny.  

2 Od roku 2015 každoročně 

Část p.č. 4915, 
k.ú. Kutná Hora 

Bývalá pastvina 
nad Spáleným 

mlýnem 
0,6 ha 

Bývalá travnatá pastvina s jižní 
orientací dnes zarůstá silně 

náletovými dřevinami. Vhodné 
by bylo plochu vyčistit a vypásat 

(viz výše). 

Plochu vyčistit od 
náletových dřevin 
(ponechat jen 10% 
soliterních stromů a 

keřů) a připlotit 
k sousedním 
pastvinám. 

1 

Plochy vyčistit – 
rok 2015, od 
roku 2016 
vypásat 

Vyčistit na 
začátku, vypásat 

každoročně  
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p.č. 4385/1, k.ú. 
Kutná Hora 

Sad nad 
Denemarkem 

0,7 ha 

Bývalý ovocný sad, v současné 
době silně zarostlý sukcesními 
dřevinami. Většinu mírného 

svahu s jižní orientací obnovit 
jako sad.  

Vyřezat náletové 
dřeviny a vysadit 
ovocné stromy 

vzrůstnějších odrůd – 
hrušně, třešně, 

jabloně. 

3 

Plochy vyčistit – 
rok 2015, od 
roku 2016 
vysazovat 

ovocné dřeviny, 
následná péče do 

roku 2019 

 

Část p.č. 4402/8, 
k.ú. Kutná Hora 

Sad u Cimburku 0,2 ha 

Část plochy bývalého sadu je 
v současnosti silně zarostlá 

kopřivou dvoudomou a 
náletovými dřevinami, 

zplanělými švestkami. Část 
pozemku obnovit jako sad. 

Vyřezat náletové 
dřeviny, vysekat 
kopřivy a vysadit 
ovocné stromy 

vzrůstnějších odrůd – 
hrušně, třešně, 

jabloně, švestky – 
cca 5 stromů. 

3 

Plochy vyčistit – 
rok 2015 až 

2017, od roku 
2017 vysazovat 
ovocné dřeviny, 
následná péče do 

roku 2020 

 

 
1. stupeň – zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),  
2. stupeň – zásah vhodný,  
3. stupeň – zásah odložitelný.  
 
 
 
 
2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a 
závěry pro další postup  
 
V roce 2006 proběhla v údolí rozsáhlá studentská brigáda „Zelené město“, při které byla zrealizována většina 
navrhovaných úprav z bakalářské práce Martina Starého. Jednalo se především o cestní síť (vyřezání křoví, úpravu 
povrchu, odvodnění podmáčených úseků), zpevnění břehů náhonů a vybudování trampského přístřešku na Cimburku. 
Součástí úprav byla i likvidace několika černých skládek. V roce 2007 byla Občanským sdružením Denemark 
vybudována naučná stezka.  
OS Denemark provedlo také v roce 2010 a 2011 biologický průzkum. Protože byla na tento průzkum omezená finanční 
částka a některé skupiny živočichů determinuje pouze několik odborníků v ČR, nebyly podchyceny všechny zajímavé 
skupiny (doporučení v kapitole 3.7.). I přesto byl závěr tohoto průzkumu jednoznačný – vyhlásit údolí za ZCHÚ. Na 
základě nově zjištěných údajů byla pak v roce 2012 zrenovována a rozšířena naučná stezka „Údolím Vrchlice“. 
V rámci projektu „Zvýšení biodiverzity v údolí Vrchlice“ členové OS Denemark vybudovali v údolí několik tůní (jedna 
větší tůně u Cimburku – obnovou starého náhonu, dvě malé tůně v dolní části lomu), od náletových dřevin byla vyčištěna 
lomová stěna, vyvěšeno bylo 15 hnízdních budek pro zpěvné ptáky a 2 sovníky, na osluněném místě u Cimburku byla 
navršena hromada dřeva z listnatých stromů a doplněna humózním materiálem (kladistě pro vrubounovité brouky). 
Bohužel tůně a její přítok u Cimburku je díky vývratům z roku 2013 silně poškozena a je potřeba opravit. U malých tůní 
v lomu bylo zaznamenáno využívání obojživelníky. 
V roce 2010 byla pro netopýry otevřena vyzdívka Suché štoly.  
 
Závěry pro další postup v lesních porostech: 
Je nezbytná snaha o docílení větší biodiverzity, snaha o maximální podíl přirozené obnovy při obnově porostů. 
Neodstraňovat z porostů padlé a stojící mrtvé dřevo s výjimkou likvidace souší, zlomů, vývratů a ohrožujících stromů z 
důvodu zajištění bezpečnosti na cestní síti či v hlavním korytě říčky. 
 
Závěry pro další postup v lučních částech: 
Využívat luční lokality pro pastvu, případně sekat trávu v pruzích.  
Monitorovat biodiverzitu druhů. 

 
Závěry pro další postup ve vodním hospodářství: 
Omezit na minimum odstraňování dřevní hmoty z říční nivy.  
Vybudovat nové tůně pro obojživelníky v podmáčených a osluněných místech v údolní nivě či u paty lomu. 
Zvážit obnovu a vyčištění vodních náhonů, případně odbahnění dvou velkých tůní.  

 

Závěry pro další postup ve skalnatých částech a dalších lokalitách s neživou přírodou: 
Umožnit netopýrům využívání všech štol v údolí. 
Zamezit horolezcům lezení v době hnízdění ptáků. 
Udržovat sukcesně zarůstající části skal čisté. 
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2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize   
 
Kolize mohou nastat při výskytu vzácných bezobratlých živočichů na lučních částech ve střetu s pravidelným sečením 
luk. Kolize je nutno řešit kompromisem ve prospěch přírody. Při sečení travních porostů každoročně vynechávat některé 
plošky neposečené a tyto plochy meziročně střídat. 
Kolize může dále nastat při nadměrném odstraňování padlých či stojících mrtvých stromů v řečišti z důvodu bezpečnosti 
průtoku. Je nutné si stanovit pravidla, kde a za jakých podmínek budou stromy odstraněny, případně jen přetaženy na 
nekolizní místo. 
V případě lesního hospodářství mohou kolize nastat především s vlastníky, kteří budou trvat na běžném využívání lesa 
pro těžbu dřeva. Zde je nutné jednat s vlastníky o tom, aby se lesy, zejména listnaté a na svazích, ponechaly přirozenému 
vývoji a těžba se zde neprováděla.  
 
3. Plán zásahů a opatření 
  
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 
 
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání  

a) péče o lesy   

 

V údolí je několik rozdílných porostních skupin, ke kterým je nutné přistupovat v rámci plánu péče zcela rozdílně. Na 
dvou místech se nachází akátové monokultury, které je nutné z důvodu invazivního šíření této dřeviny vymýtit a vysadit 
zde les smíšený, zastoupený kvůli svažitosti terénu především javorem klenem, habrem obecným, dubem letním, 
případně jilmem vazem a dále borovicí lesní. 
 
Dále jsou zde mladé smíšené i jehličnaté porostní skupiny, které je nutné s ohledem na nízký věk stromů lesnicky 
obhospodařovat a vychovávat. Je nutné provádět především pravidelné probírky a prořezávky. 
Na zbylých částech lesních pozemků je les již dospělý, v mýtním věku, není třeba žádných zásahů. Na těchto pozemcích 
doporučujeme po dohodě s vlastníky pozemků neprovádět žádnou lesní těžbu. Odstraňovat pouze stromy napadené 
kůrovcem, stromy havarijní rostoucí v blízkosti nemovitostí, ohrožující dopravní sítě, lze provádět průběžný výběr 
stromů. Stromy přirozeně padlé je vhodné kvůli následnému využití biomasy dřeva rostlinami i živočichy ponechávat na 
místě. Pokud se nepodaří prosadit tento způsob hospodaření, lze v krajním případě hospodařit přírodě blízkou formou – 
prodloužením obmýtí u dubu nebo dokonce třeba převodem na pařezinu nebo les střední. 
 
 
V říční nivě a jejím blízkém okolí roste převážně olše lepkavá, jejíž staré exempláře trpí silně „náhlým chřadnutím olší“. 
V rámci plánu péče je nutné podpořit růst semenáčů olší nebo na vhodných místech olše dosazovat tak, aby byla 
zachována celistvá zastíněná říční niva. 
  
Po uplynutí platností LHP a LHO je nutné v nově zpracovávaných zohlednit rámcová opatření týkající se lesních 
pozemků, uvedená v tomto plánu péče. 
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b) péče o vodní toky 
Údolím protéká říčka Vrchlice, na které se v současné době rybaří. V úseku navrhovaného území by mělo být rybářství 
zakázáno. V době největších veder by měla být dohoda o tom, že správce vodní přehrady Vrchlice bude odpouštět 
minimální průtok potoka tak, aby nebyla ohrožena populace vodních organismů, zejména raka říčního Astacus astacus.  
Průběžně je nutné vysbírávat odpadky (PET láhve, PVC obaly apod.) podél toku říčky, které bývají zejména při jarním 
tání nebo silných deštích splavovány od Velkého rybníku. 
S péčí o vodní tok souvisí i dohoda o částečném ponechávání padlých kmenů ve vedlejších ramenech říčky Vrchlice 
(mezi Spáleným mlýnem a Cimburkem), kde tyto kmeny tvoří ve vodě přirozené tůně. Zde je největší výskyt raka 
říčního.  
Součástí péče o vodu v údolí je budování malých vodních ploch na podmáčených místech nebo v blízkosti toku říčky 
Vrchlice. Jednalo by se o malé tůně velikosti maximálně několika metrů čtverečních. Několik z nich bylo v údolí již 
vytvořeno, ale kvůli podpoře biodiverzity hmyzu a obojživelníků, vázaných na stojaté vody (kaluže a jezírka), by bylo 
vhodné na vybraných místech vybudovat ještě další (viz obrázky níže). 
 
Pozn.: 
Součástí péče o vodní toky by mohlo být i vyčištění a oprava dlouhého mlýnského náhonu k Vrbovu mlýnu, který je z větší části zanesen bahnem a 
jeho břehy jsou staticky porušeny a propouští vodu. Mnohem nákladnější by pak bylo obnovit část náhonu ke Spálenému mlýnu, který je již asi 60 let 
nefunkční. Jsou to však technické stavby v soukromém vlastnictví, proto nejsou tyto práce součástí realizace Plánu péče. 
V navrhovaném ZCHÚ je i několik středověkých jezů a brodů, které by bylo vhodné postupně opravovat, aby se tak zachovaly tyto technické památky 
do budoucna (realizace viz náhony). S tím souvisí i vyčištění dvou velkých tůní za těmito jezy – u Cimburku a u Spáleného mlýnu. Obě tůně jsou silně 
zanesené bahnem.  
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c) péče o zemědělskou půdu 
V navrhovaném území nedochází k intenzivnímu zemědělství, jsou zde pouze na dvou lokalitách louky (u Cimburku a 
nad Spáleným mlýnem). Na druhé jmenované lokalitě by bylo vhodné provádět pastvu s tím, že by se obnovily ještě další 
pastviny směrem k Cimburku (dnes sukcesně zarůstající) a centrální remízek mezi plochami 2a a 2b. 
Součástí obhospodařování ploch byly v minulosti i ovocné sady kolem mlýnů. Dnes jsou z větší části buď zlikvidované 
nebo zarostlé lesem. Tyto v minulosti obhospodařované pozemky by bylo dobré alespoň částečně osadit vhodnými 
ovocnými stromy (hrušeň, třešeň, švestka) a provádět zde kombinované vypásání pod stromy.     

Lokalita 
1) Louka u Cimburku,  
k.ú. Bylany, p.č. 905 

2) Louky nad Spáleným mlýnem, 
k.ú. Kutná Hora, p.č. 4905, 4906, 

4908, 4912,  4914 
Typ managementu sekání vypásání 
Vhodný interval sekání 2x  ročně celoročně 

Minimální interval 1x ročně 1x 2 roky 
Pracovní 

nástroj/hosp. zvíře 
žací a sběrací stroj ovce, kozy, krávy, koně 

Kalendář pro 
management 

květen, červen      -       srpen, září 
 od března do října 

Upřesňující 
podmínky 

Sekat nejlépe v pruzích kvůli vysemenění 
a jako útočiště pro hmyz 

Plochy 2a a 2b a druh zvířat lze 
střídat 

 
Situační plánek lučních biotopů 
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d) péče o rostliny 
 
1a. Důležitým stanovištěm pro lišejníky a mechy je výsypka strusky – zde by bylo vhodné omezit pohyb návštěvníků, 
jinak nechat beze změny. 
1b. V těsné blízkosti struskové výsypky je starý lom. Kvůli výskytu modráska rozchodníkového je nutné zachovat lom 
jako biotop pro rozchodníky, tzn. pravidelně vyřezávat sukcesně se rozšiřující dřeviny tak, aby byl zachován suchý 
charakter lomové stěny. 

 

 
 
2. V rámci navrhovaného území je z hlediska bylin důležitá říční niva. Zde by mělo docházet k minimálním zásahům 
(kácení a likvidace padlých a mrtvých stromů). V říční nivě je třeba podpořit novou populaci olší. Jedná se především o 
úsek od mlýnu Denemark až po Velký rybník. 
 
3. Kvůli „náhlému chřadnutí olší“ odumírají olše v říční nivě i v blízkosti skalní stěny. Dříve zastíněná a vlhká skalní 
stěna s porosty mechu a osladiče obecného se na několika místech otevírá slunci a vysychá. Zde by bylo vhodné vysadit 
nové stromy – např. jilmy vazy, olše lepkavé, duby letní.  
 
4. Během prvních 5-ti let naplňování Plánu péče o navrhované území je potřeba obnovit křovinatou step s vysokým 
výskytem tolity lékařské a pelyňku pravého u střelnice nad Cimburkem a připojit ji k přilehajícím loukám (pastvinám). 
 
5. Pro zlepšení biodiverzity lučních společenstev doporučujeme upravit management péče, viz. bod  3.1.1. c) nebo 
alespoň přejít z jednorázového sečení na sečení s ponecháním nekosených pásů, aby se porost louky diverzifikoval.  
Centrální část plochy sukcesně zarůstá – tu by bylo vhodné vyčistit, ponechat pouze soliterní stromy nebo keře, aby bylo 
možné vypásat větší plochy. K vypásání by bylo vhodné připojit pak SZ část pozemků, sloužících v minulosti jako 
střelnice (ohraničeno náspem).  
 
6. V horní části skalní stěny nad Denemarkem je nutné monitorovat a případně vyčistit náletové dřeviny zarůstající okraj 
dubového lesa (ekoton s výskytem zajímavých druhů pavouků). Hojný je na skalách i výskyt lišejníků.  
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7. Na dvou místech v navrhovaném území rostou akátové monokultury. V rámci naplňování Plánu péče je třeba tyto 
akátové monokultury postupně likvidovat a nahrazovat původními druhy dřevin (dub letní, borovice lesní, javor klen, 
jasan ztepilý, javor babyka) – lokalita nad mlýnem Šimákov (7a). Podobně je nutné likvidovat malou akátovou 
monokulturu nad splavem u Cimburku a dál po proudu (7b).  
 

 
 
8. Na několika místech se rozrůstá netýkavka velkokvětá (okolí cest) nebo silné porosty kopřivy dvoudomé (bývalý sad u 
Cimburku) – je nutné porosty hlídat a případně likvidovat sekáním, vytrháváním. 
 
9. V centrální části navrhovaného území je soukromé arboretum. Před cca 45 lety zde soukromník vysadil nepůvodní 
okrasné stromy. Většina z nich je v přehuštěném sponu, mnohé nenávratně poškozené požárem chatky nebo vývraty – po 
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dohodě s vlastníkem pozemku ponechat pouze zdravé jedince a množství nepůvodních druhů redukovat na minimum. 
Zbylé exempláře by bylo vhodné označit cedulkami (vše po dořešení majetkových vztahů). 
 
10. V blízkosti stávajících či zaniklých mlýnů byly udržovány ovocné sady (jabloně, třešně, švestky). Po dohodě 
s vlastníky by bylo vhodné tyto sady vyčistit a částečně obnovit. Mnohé druhy hmyzu jsou vázány v larválním či stádiu 
imaga na ovocné stromy a jejich plody.  
 
 
e) péče o živočichy   
Pokud se omezí vlivy na stanoviště a bude celkově dodržen bod 3.1.1. d), pak by měly být zachovány všechny optimální 
podmínky i pro výskyt chráněných druhů živočichů.  
Důležitým bodem je i zachování minimálního průtoku vody v korytě řeky při letních vedrech a také zamezení 
jakéhokoliv odchytu ohroženého raka říčního. 
Při sečení luk je nutné vynechávat plošky jako pastvu a úkryt pro drobné živočichy. Toto opatření zabezpečí prosperitu 
nejen rostlinám (vysemenění), ale i různým druhům bezobratlých vázaných na luční společenstva. Podporu biodiverzity 
nejen rostlinné, ale i živočišné (koprofágní brouci) lze docílit i vypásáním luk.  
V navrhovaném ZCHÚ je několik zcela zazděných štol, které je nutné po dohodě s Báňským úřadem v horní části 
zazdívky znovu otevřít otvorem cca 40 x 30 cm, aby měli netopýři volný prostor pro vletování kvůli zimování a letním 
koloniím.  
Pro zlepšení biodiverzity živočichů vázaných životním cyklem na stojaté mělké vodní plochy by bylo vhodné na 
vybraných místech vybudovat malé vodní nádrže (tůně, prohlubně), ve kterých by se držela voda zejména na jaře a 
začátkem léta (rozmnožování obojživelníků a hmyzu).  
V ZCHÚ lze povolit lov geograficky původních druhů lovné zvěře. Vypouštět zvěř související s výkonem práva 
myslivosti je možné pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody.  
Z hospodářského plánu pro rybářský revír Vrchlice 1 by bylo vhodné preventivně vyloučit vysazování ryb, především 
pstruha duhového, na části tohoto revíru, přesněji od Velkého rybníku po most na předměstí Kutné Hory. 
 
Veškeré zásahy do zoocenóz ZCHÚ Údolí Vrchlice je nutné konzultovat s příslušným orgánem státní správy v oblasti 
ochrany přírody. 
   
f) péče o útvary neživé přírody (viz bod 3.1.2.b) 
 
V navrhovaném území se nachází několik štol, které jsou vhodným úkrytem pro letní i zimní kolonie netopýrů, využívají 
je k zimování i obojživelníci (viz předchozí bod).  
Důležité je také zamezit sběru nerostů na svazích údolí a na starých struskových haldách a odvalech tak, aby nedocházelo 
k ničení vzácné lišejníkové flóry (v minulosti došlo k přemístění několika m3 hmoty a podhrabání svahu). 
Skalní útvary ponechat v současném stavu, pouze omezit či hlídat aktivity horolezců (strhávání půdního a rostlinného 
pokryvu ze skal a budování nových lezeckých tras). 
 
 
g) zásady jiných způsobů využívání území 

• V rámci navrhovaného území je nutné zamezit stavbě jakýchkoliv nových rekreačních či jiných objektů. 
• Přístupovou cestu do/z Poličan i cestu za Vrbův mlýn směrem do údolí uzavřít pro všechna motorová vozidla a 

vjezd umožnit pouze rezidentům nebo na zvláštní povolení. 
• Vypracovat návrh návštěvního řádu, kde by byly uvedeny zásady pohybu a pobytu v údolí. 
• Vypracovat projekt na zakonzervování a následně zabezpečit ruiny mlýnů. Podobně spolupracovat s majiteli 

nemovitostí (funkčních mlýnů) na rekonstrukci starých technických památek – náhonů, jezů, brodů nebo tyto 
funkční vodní díla vyčistit (slouží jako biotop např. pro škeble rybničné, raky říční). 

• Zamezit vznikání nových černých skládek (svah pod zástavbou Poličan) a případného znečištění chemickými a 
fekálními látkami svodem dešťové vody taktéž z Poličan. Úniku ropných látek lze předcházet i tím, že se do 
údolí zamezí vjezd jakýchkoliv motorových vozidel, především těžké techniky.  

• Průběžně je nutné sbírat drobný odpad (obaly, PET lahve) od turistů – před a po sezoně.  
• V blízkosti hráze a u ruiny Šimákova mlýnu jsou dvě studánky. Jedna z nich má pitnou vodu. Bylo by vhodné 

jejich okolí upravit a vyčistit tak, aby voda plynule odtékala a nepodmáčela cestu a aby bylo možné pohodlně 
odebírat vodu.  
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3.1.2. Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území  
a)  lesy 

 
viz. kapitola č. 3.1.1 a)  NUTNÉ DOPLNIT A DOPRACOVAT ODBORNÍKY P ŘES LES A OCHRANU 
PŘÍRODY 
 

Mladé porosty je nutné lesnicky vychovat, starší a staré porosty ponechat přirozenému vývoji a neprovádět těžbu. 
Akátové monokultury je nutné postupně mýtit a nahrazovat smíšeným lesem nebo ponechat jako stepní společenstvo.  
 
 
 
b) útvary neživé přírody     

označení 
plochy nebo 

objektu 
název výměra 

(ha) 

stručný popis charakteru 
plochy nebo objektu 
a dlouhodobý cíl péče 

doporučený 
zásah 

naléhavost termín 
provedení 

interval  
provádění 

a) 
p.č. 4333/1, 

4333/5, 4333/6, 
4333/7, 4333/8, 
k.ú. Kutná Hora 

 

Lom u 
Vrbova 
mlýnu 

0,7 ha 

Lomová stěna tvořená deskami 
kutnohorského krystalinika, ve 
spodní části suťová - výskyt 
modráska rozchodníkového, 
ještěrky obecné.  Plocha před 

lomem silně podmáčená – výskyt 
rosničky zelené. 

Shora, ze zahrádkářské kolonie, 
dochází k ukládání a sypání 

odpadků do lomu. 

Hlídat a vyřezávat 
sukcesí zarůstající 
lomovou stěnu – 
hrozí vyhynutí 

rozchodníků, živné 
rostliny modrásků. 

Ve spodní části 
vybudovat malé tůně 

pro množení 
rosniček, kolem tůní 
vysekávat bylinné a 
keřové patro. Zákaz 

sběru minerálů a 
zakládání černé 

skládky. Zabezpečení 
horní části lomu. 

vyřezání 
náletů, úklid 
černé skládky 

– 1 
budování tůní a 

vysekávání 
bylinného 

porostu kolem 
- 1  

Vyřezávání 
sukcesních náletů 

– rok 2018. 
Vybudování tůní 

– rok 2015. 
Umístění cedule 
„Zákaz skládky“ 

– rok 2015. 

Vyřezávání 
sukcesích náletů 

– 1x za 5 let. 
Vysekávání 

kolem tůní – 2x 
ročně. 

Zákaz sběru 
minerálů a 

ukládání odpadu 
– celoročně. 

Úklid 
případných 
odpadků – 
celoročně. 

b) 
p.č. 4334, k.ú. 
Kutná Hora,  

Strusková 
halda 

0,5 ha 

Pozůstatky rozsáhlejší skládky 
strusky (zbytek z tavby rud) 

naproti Vrbovu mlýnu. Výskyt 
vzácných druhů lišejníků. 

Omezit pohyb lidí. 2 2015 Celoročně 

c) 
p.č. 4374, k.ú. 
Kutná Hora 

 

Skála nad 
Denemarkem 

0,3 ha 

40 m vysoká skalní stěna 
s xerotermními společenstvy na 

temeni. Výskyt chráněných 
druhů lišejníků, pavouků a 

užovky hladké. Ve spodní části 
hnízdiště skorce vodního a dvě 

štolky, zcela zazděné. 

Hlídat sukcesní 
zarůstání lokality. 

Omezit horolezecké 
aktivity. Otevřít štoly 

pro netopýry.  

Vyřezávání 
náletových 
dřevin - 2 
Otevření 

zazděných štol 
- 1 

Vyřezávání 
sukcesních náletů 

– rok 2015. 
Omezení 

horolezectví -
březen až 
červenec. 

Vyřezávání 
sukcesních 

náletů – 1x za 5 
let. Omezení 
horolezectví 
každoročně 

d) 
p.č. 4396/1, 

částečně 4915, 
k.ú. Kutná Hora 

 

Skála za 
Spáleným 
mlýnem 

0,2 ha 

40 m vysoká skalní stěna 
s terasami. Horní část 

xerotermní, spodní osídlena 
mechy, kapradinami. Hnízdiště 

výra velkého. 

Omezit horolezecké 
aktivity. Ve spodní 
části vysadit řídce 

stromy, které budou 
stínit patu skály. 

Současné porosty olší 
umírají na tzv. náhlé 

chřadnutí 

Výsadba 
stromů - 1 

Omezení 
horolezectví - 

březen až 
červenec. 

Výsadby stromů  
- rok 2015. 

Omezení 
horolezectví 
každoročně 

e) 
p.č. 917,  

k.ú. Bylany 
 

U ruiny 
mlýnu 

Šimákov 
0,1 ha 

25 m vysoká skalní stěna, v dolní 
části studánka. 

Opravit výtok ze 
studánky – 

podmáčení cesty. 
3 2015  

f 1) až f 3) Štoly  Viz plánek a kapitola 2.4.3. 
U některých obnovit 
vletové otvory pro 

netopýry 
1 2015  

 
4. stupeň – zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany)  
5. stupeň – zásah vhodný 
6. stupeň – zásah odložitelný 
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d) nelesní pozemky 

označení 
plochy nebo 

objektu 
název výměra 

(ha) 

stručný popis charakteru 
plochy nebo objektu 
a dlouhodobý cíl péče 

doporučený 
zásah 

naléhavost termín 
provedení 

interval  
provádění 

p.č. 905, k.ú. 
Bylany 

Louka u 
Cimburku 

 
1,8 ha 

Svažitá louka s jihozápadní až 
jižní orientací. V současnosti je 

louka 2x ročně celoplošně sečena 
na seno. Vhodnější by bylo sekat 

v pásech.  

Sekat 2x ročně 
v pásech.  

2 Od roku 2015 každoročně 

p.č. 4905, 4906, 
4908, 4912, 

4914, k.ú. Kutná 
Hora 

Louka nad 
Spáleným 
mlýnem 

1,6 ha 

Mírně svažité louky s  jižní 
orientací. Tři samostatné plochy 
odděleny úzkými pruhy křovin. 
V současnosti je louka 1 až 2x 

ročně celoplošně sečena na seno. 
Vhodnější by bylo louky 
využívat jako pastvinu.  

Louky oplotit a 
využívat jako 

pastviny.  
2 Od roku 2015 každoročně 

část p.č. 4915, 
k.ú. Kutná Hora 

Bývalá pastvina 
nad Spáleným 

mlýnem 
0,3ha 

Bývalá travnatá pastvina s jižní 
orientací dnes zarůstá silně 

náletovými dřevinami. Vhodné 
by bylo plochu vyčistit a vypásat 

(viz výše). 

Plochu vyčistit od 
náletových dřevin 

(ponechat jen 10%) a 
připlotit k sousedním 

pastvinám  

1 

Plochy vyčistit – 
rok 2015, od 
roku 2016 
vypásat 

Vyčistit na 
začátku, vypásat 

každoročně  

p.č. 4385/1, k.ú. 
Kutná Hora 

Sad nad 
Denemarkem 

0,7 ha 

Bývalý ovocný sad, v současné 
době silně zarostlý sukcesními 
dřevinami. Většinu mírného 

svahu s jižní orientací  obnovit 
jako sad.  

Vyřezat náletové 
dřeviny a vysadit 
ovocné stromy 

vzrůstnějších odrůd – 
hrušně, třešně, 

jabloně  

3 

Plochy vyčistit – 
rok 2015, od 
roku 2016 
vysazovat 

ovocné dřeviny, 
následná péče do 

roku 2019 

Vypásat nebo 
vysekávat trávu 

pod stromy, 
zapěstovat 

ovocné stromy. 

část p.č. 4402/8, 
k.ú. Kutná Hora 

Sad u Cimburku 0,2 ha 

Část plochy bývalého sadu je 
v současnosti silně zarostlá 

kopřivou dvoudomou, 
náletovými dřevinami a 

zplanělými švestkami. Část 
pozemku obnovit jako sad. 

Vyřezat náletové 
dřeviny, vysekat 
kopřivy a vysadit 
ovocné stromy 

vzrůstnějších odrůd – 
hrušně, třešně, 

jabloně, švestky – 
cca 10 stromů 

3 

Plochy vyčistit – 
rok 2015 až 

2017, od roku 
2017 vysazovat 
ovocné dřeviny, 
následná péče do 

roku 2020 

Vypásat nebo 
vysekávat trávu 

pod stromy, 
zapěstovat 

ovocné stromy. 

část toku  Tůň u Cimburku 0,07 ha 

Hlubší část toku říčky Vrchlice, 
nad jezem. V současné době silně 
zanesená tůň. Vhodné odbahnit 

kvůli rybám vázaným na hlubší a 
stojatou vodu. Mimo Plán péče 

obnovit kamenný jez. 

Tůň odbahnit, 
především za tělesem 
jezu. Vhodné by bylo 

umístit na břehy 
kmeny stromů, 
sloužící jako 

přirozený vlez pro 
živočichy.  

3 

Vypracovat ve 
spolupráci 

s vlastníkem toku 
a jezu příslušnou 
dokumentaci i na 

obnovu jezu. 
Pokud by pak  

byly k dispozici 
finanční 

prostředky, 
podílet se na 
odbahnění  

1x během 20let 
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část toku  
Tůň u Spáleného 

mlýnu 
0,07 ha 

Hlubší část toku říčky Vrchlice, 
nad jezem. V současné době silně 
zanesená tůň. Vhodné odbahnit 

kvůli rybám vázaným na hlubší a 
stojatou vodu. Mimo Plán péče 

obnovit kamenný jez. 

Tůň odbahnit, 
především za tělesem 
jezu. Vhodné by bylo 

umístit na břehy 
kmeny stromů, 
sloužící jako 

přirozený vlez pro 
živočichy. 

3 

Vypracovat ve 
spolupráci 

s vlastníkem toku 
a jezu příslušnou 
dokumentaci i na 

obnovu jezu. 
Pokud by pak  

byly k dispozici 
finanční 

prostředky, 
podílet se na 
odbahnění 

1x během 20let 

od Spáleného 
mlýnu po Velký 

rybník 

Říčka Vrchlice – 
horní část toku v 

ZCHÚ 
0,6 ha 

Biologicky nejcennější úsek 
říčky, ve kterém je množství 
ostrůvků, velkých i malých 

kamenů a naplaveného dřeva – 
vše tvoří vhodné úkryty např. pro 
raka říčního, vydru říční a další 
živočichy vázané na mělčí vodu. 

V tomto úseku 
nezasahovat do 

přirozených procesů. 
Odstranit napadané 

dřevo pouze 
v nejnutnějších 
případech. Lze 

vysadit na ostrůvcích 
několik olší 

lepkavých na obnovu 
populace.  

1 

Od roku 2015 
dohodnout 
podmínky 

s Povodím Labe, 
s. p. a do toku 
zasahovat co 

nejméně 

Celoročně, 
každoročně 

p.č. 4380/1, k.ú. 
Kutná Hora 

Pozemek pod 
úvozovou cestou 

0,3 ha 

Lesní pozemek, který byl 
v minulosti neúspěšně zalesněn. 

V současnosti silně zarostlý 
kopřivou dvoudomou, místy 

náletovými dřevinami.  Vhodné 
znovu osázet smíšeným lesem.  

Pozemek zalesnit 
vhodnou lesní 

výsadbou – listnatá 
nebo smíšená 

výsadba.  

3 

Provést vhodnou 
výsadbu 

(vlastník) v co 
nejbližším 

termínu dle LHP 

 

 
1. stupeň – zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany) 
2. stupeň – zásah vhodný 
3. stupeň – zásah odložitelný 

 
 
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a 
přehledu činností  
 
Ochranné pásmo kvůli kaňonovitému profilu údolí a okolním pozemkům, využívaným jako orná půda, nemohlo být 
vymezeno vně ZCHÚ. Docházelo by tak k možným kolizím a problémům. Proto bylo rozhodnuto využít některé méně 
cenné pozemky uvnitř údolí samotného. Na všech těchto pozemcích by se měl proto dodržovat stejný management, který 
je stanoven pro samotné ZCHÚ. 
 
- Pozemek p.č. 4333/4, k.ú. Kutná Hora – dobývací prostor – pozemek nad lomem u Vrbova mlýnu. Zde je nutné vyčistit 
pozemek od černé skládky a monitorovat její další vznikání. Umístit ceduli „Zákaz skládky“. 
 
- Pozemek p.č. 4335/1, k.ú. Kutná Hora – lesní pozemek – převážně smrkový porost by bylo vhodné postupně nahradit 
smíšeným porostem. V místech pod obcí Poličany dočistit starou černou skládku na svahu. V dolní části pozemku, u 
Vrchlice, jsou základy přečerpávací stanice, která v minulosti fungovala pro JZD Poličany (nad údolím). Tyto zbytky 
stavby by bylo dobré odstranit. Na rovném pozemku v sousedství říční nivy vysadit vhodné dřeviny – jilmy, olše, duby. 
 
- Pozemek p.č. 4904, 43903, 4386, k.ú. Kutná Hora – bývalý sad – vyčistit alespoň části starého sadu a ponechat 
semenáče ovocných stromů. 
 
- Pozemek p.č. 4372/1, k.ú. Kutná Hora – lesní pozemek – mladý porost převážně dubů. Po probírce omezit kácení na 
minimum.  
 
- Pozemek p.č. 136/14, 223/1, k.ú. Poličany – lesní pozemek – užívat pozemek dle běžných plánů LHP. 
 
- Pozemek p.č. 898, k.ú. Bylany – ostatní plocha – zčásti travnatý pozemek, z části zarostlý vzrostlými stromy (jírovec, 
javor klen) – travnatý pozemek připojit k okolním pastvinám nebo využívat jako louku na sekání. Zbytek pozemku 
nechat beze změn. 
 
- Pozemek p.č. 92,93, k.ú. Bylany – přístupová travnatá cesta s doprovodnými keřovými porosty. Zanechat v současném 
stavu. 
 
- Pozemek p.č. 907, 918, k.ú. Bylany – lesní pozemek a ostatní plocha – na lesním pozemku, stejně jako na sousedním, 
roste akátová monokultura. Zahrnout do opatření týkající se její likvidace a náhrady za vhodnější, smíšený porost.   
 
Viz. příloha M3 
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3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu  
 
Hranice navrhovaného ZCHÚ kopírují hranice pozemků, které jsou vizuálně zřetelné i v terénu (okraje cest, říčního toku, 
lesa). Pouze u několika míst to není v terénu evidentní (uvnitř lesních celků – břeh Velkého rybníku a jižně od něj). Zde 
by bylo nutné pozemky zaměřit.  
Hranice vyznačit pruhovým značením a doplnit na vhodných místech i tabulemi se státním znakem, tzn. na přístupových 
cestách umístit tabule a zbytek hranic vyznačit barevnými pruhy. Lze využít okrajů lesních pozemků a pruhy umístit na 
stromy. Tam, kde to nelze, je nutné zabudovat hraniční kůly s pruhovým značením.  

 
 

1. za pilou u Vrbova mlýnu – umístit ceduli vpravo mezi komunikaci a náhon 
2. cesta k Denemarku – umístit ceduli na začátek úvozové cesty, do lesa, kde se pěšina rozvětvuje vlevo na  

skalní ostroh a vpravo dolů ke Spálenému mlýnu 
3. pod Poličany – na rozcestí u komunikace 
4. vjezd na louku, u střelnice – na konci polní cesty vedoucí podél střelnice, vpravo k valu, u něhož ústí vjezd na 

louku 
5. vjezd na louku, u menhiru – na konci úvozové cesty, kde začíná svažitá louka. Vpravo v křoví stojí menhir 
6. horní pěšina nad hrází Velkého rybníku – asi 50 m od kovové brány, v lese na pěšině 
7. hráz Velkého rybníku – u mostku, při začátku pěšiny vedoucí pod výpust 
8. hráz Velkého rybníku, nad skálou – v lese, při pěšině vedoucí z kempu, nad vodopádem 
 

Po skoro celém obvodu ZCHÚ roste les, tzn. značení hranic lze udělat na stromy. Tam, kde jsou křoviny nebo travnaté 
plochy, umístit kůly dle příslušné metodiky. Délka hranic ZCHÚ je 3,8 km. 

 
 

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
 
Změna užívání pozemků - některé pozemky mají v současné době zcela jinou kulturu, než je uvedena a přejata 
z původních katastrálních map. Jedná se především o staré nefunkční náhony, vodní nádrže nebo ovocné sady, na kterých 
dnes roste les. 
 
Povolení na kácení akátů – v rámci navrhovaného ZCHÚ je několik ploch, kde se v minulosti vytvořily akátové 
monokultury. Ty je třeba na základě podrobně zpracovaného managementu vykácet a plochy osadit vhodnějšími 
dřevinami. 
 
Dohoda s vlastníky lučních porostů o lepším způsobu sečení (pruhové) a vypásání ploch.  
 
Souhlas s umístěním laviček a posezení na pozemcích. 
 
Dohoda s Povodím Labe s.p., a to zachovávat v toku a jeho blízkosti v co největším možném množství padlé kmeny – 
jsou stanovištěm mnoha druhů hub, mechů a hmyzu. 
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3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 
 
Údolím Vrchlice vede červená turistická značka a naučná stezka „Údolím Vrchlice“.  Díky tomu, že údolí tvoří kaňon 
s příkrými svahy, návštěvníci běžně nescházejí z pěšiny. V údolí jezdí po páteřní pěšině i cyklisté. Regulovat je nutné 
pohyb jakýchkoli motorových vozidel v údolí Vrchlice (mimo ostatní komunikace k tomu určené), zejména pak 
motokrosové motorky, čtyřkolky a traktory v lese, případně na lučních biotopech.   
V návštěvním řádu vymezit pouze na dvou místech rozdělávání ohně (ruiny mlýnů Cimburk a Šimákov) a zamezit 
dlouhodobé přebývání na těchto tábořištích (v minulosti zde několikrát žily skupiny bezdomovců, což přinášelo množství 
odpadků). 
V době hnízdění zakázat lezení po skalách (březen až červenec). 
 
 
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 
 
Naučná stezka v současné době již v údolí Vrchlice existuje (od roku 2007). Jmenuje se „Údolím Vrchlice“ a je již hojně 
navštěvována. Lze jí doplnit interaktivními hracími prvky. Zároveň je napojena na delší naučnou stezku „Kolem Kutné 
Hory“. 
TJ Turista v 90. letech 20. století vybudoval v údolí Stříbrnou stezku – jižní okruh, která je věnována speciálně geologii a 
hornictví.  
Údolí se díky své poloze blízko města Kutné Hory nabízí i jako cíl pro přírodovědné procházky a přednášky v terénu. 
 
 
 
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území 
 
Přesto, že byl  v údolí v letech 2010 až 2011 proveden biologický průzkum,  nebyly zdaleka zmapovány všechny skupiny 
rostlin a živočichů. Doporučujeme udělat výzkum těchto skupin živočichů a rostlin, pro které jsou v navrhovaném ZCHÚ 
optimální podmínky: 

• Provést entomologický průzkum těchto skupin: chvostoskoci, jepice, pošvatky a chrostíci, křísi, rovnokřídlí, 
blanokřídlí, dvoukřídlí - rok 2015 až 2017 

• Provést průzkum dalších skupin živočichů: korýši, červi, žížaly -  rok 2015 až 2017 
• Provést průzkum drobných savců -  rok 2015 až 2017 
• Provést hydrobiologický a ichtyologický inventarizační průzkum - rok 2015 až 2016 
• Provést mykologický inventarizační průzkum - rok 2015 až 2017 
• Provést bryologický inventarizační průzkum - rok 2015 až 2016 
• Zopakovat lepidopterologický inventarizační průzkum, zaměřený i na další skupiny motýlů – rok 2015 až 2017 
• Dlouhodobě sledovat vliv managementu území (např. zvýšení podílu odumřelého dřeva) na bezobratlé. 
• Provést průzkum osídlení středověkých struskových hald – nehostinné prostředí obývané „pionýrskými“ 

organismy je jedinečnou příležitostí pro tento druh výzkumu z hlediska sezónního i dlouhodobého osídlení 
organismy.  
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4. Závěrečné údaje 
 
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů 
(druhů prací) 

Druh práce (zásahu) a odhad množství (např. plochy) 
Náklady za rok 

(v Kč) 

Náklady za období 
platnosti Plánu péče (v 

Kč) 
Jednorázově a časově omezené zásahy   
Likvidace akátových monokultur 50 000 50 000 
Likvidace obrostů z akátových pařezů  30 000 60 000 
Likvidace dřevní hmoty 35 000 35 000 
Úklid plochy 45 000 45 000 
Výsadba náhradních dřevin (práce + doprava) 200 000 200 000 
Náklady na sazenici (neovocný strom odrostek 121 - 250 cm) 
 

200 000 200 000 

Kůly ke stromům 35 000 35 000 
Ochrana stromků – práce + ochrana 12 500 12 500 
Následná péče (natírání, výchovný řez, výměna) 75 000 225 000 
Zálivka stromů 90 000 300 000 
Výsadba strom – zastínění skály   
Výsadba stromů u skály  4 000 4 000 
Materiál na výsadbu 6 000 6 000 
Následná péče 1 500 4 500 
Kůly 700 700 
Ochrana stromků – práce + ochrana 250 250 
Zálivka stromů 1800 18 000 
Obnova sadů   
Obnova sadů – vyřezání 37 500 37 500 
Ošetření starých stromů 10 000 10 000 
Likvidace dřevní hmoty 25 000 25 000 
Úklid plochy 30 000 30 000 
Výsadba náhradních dřevin (práce + doprava) 20 000 20 000 
Náklady na sazenici (neovocný strom odrostek 121 - 250 cm) 10 000 10 000 
Kůly 3500 3500 
Ochrana stromků – práce + ochrana 1250 1250 
Následná péče (natírání, výchovný řez, výměna) 7500 22500 
Zálivka stromů 9 000 30 000 
Vypásání luk a obnova pastviny nad Spáleným mlýnem   
Vyklučení pastviny – sukcese 2x 3 500 7 000 
Likvidace dřevní hmoty 7 500 15 000 
Úklid plochy 15 000 30 000 
Oplocení pastvin 60 500 60 500 
Organizační zajištění pastvy 18 900 189 000 
Obnova otvorů do štol   
Obnova otvorů v zazdívce jeskyní – sbíječka + centrála 4 000 4000 
Skalní ostroh nad Denemarkem   
Čištění skalního ostrohu 1 250 2 500 
Likvidace dřevní hmoty 2 500 5 000 
Úklid plochy 1 500 3 000 
Biologické průzkumy (15 skupin organismů) 47 250 94 500 
Úklid černé skládky na svahu pod Poličany    
Vysbírání odpadků ve svahu 3 500 3 500 
Odvoz a skládkovné 1 000 1 000 
Lom u Vrbova mlýnu   
Vyřezávání lomu – práce na svahu 4 500 9 000 
Likvidace dřevní hmoty 2 500 5 000 
Úklid lomu (svažitý terén) 1 500 3 000 
Zabezpečení lomu (sloupky, lano + práce – 40 m) 10 000 10 000 



 37 

Tůně – budování a čištění stávajících 
 

  

Vybudování tůní v lomu – ruční práce 4 500 4 500 
Obnova tůně u Cimburku (bagr) 3 200 3 200 
Obnova tůně u Cimburku (ruční práce) 4 500 4 500 
Odbahnění tůní u Cimburku a Spáleného mlýnu 480 000 480 000 
Značení, informační systém, mobiliář   
Pruhové značení hranic ZCHÚ 4400 4400 
Oprava pruhového značení hranic ZCHÚ 3200 3200 
Smaltované hraniční tabule + dřevěné panely  13 600 13 600 
Instalace hraničních tabulí (kopání + materiál) 8 000 8 000 
Pruhové značení - materiál kůly 4 500 4 500 
Pruhové značení (oprava – výměna) 3 000 3 000 
Oprava naučné stezky – odstranění starých tabulí 4500 4500 
Opravy naučné stezky (materiál + práce při instalaci nových tabulí) 30 000 30 000 
Oprava cestní sítě – palisády, povrch cesty, lávky, břehy náhonů 2x za 
dobu PP 

75 000 150 000 

Oprava studánek 3 000 6 000 
Zastřešené posezení 3ks (výroba + zabudování ) 150 000 150 000  
Lavičky 10ks 60 000 60 000 
Zabudování laviček, včetně materiálu 20 000 20 000 
Zábradlí nad tůní Spálený mlýn (práce + materiál) 15 000 15 000 
Celkem 1 997 800 Kč 

 
2 777 100 Kč 

 
 
 
 
Opakované zásahy   
Vysbírání odpadků na rovině 2x ročně 2 800 28 000 
Likvidace odpadu – skládkovné, doprava 2x ročně 1 000 10 000 
Natírání a opravy laviček a posezení 1 000 10  000 
Vysekávání spodního bylinného porostu lomu 1x ročně 1 250 12 500 
Celkem 6 050 Kč 60 500 Kč 
 
  

Druh práce (zásahu) a odhad 
kvantity (např. plochy) 

Sazba za 
jednotku 

v Kč 
Počet 

Jednotka 
 

Počet 
opak 
ování 

za 
rok 

Počet roků 
provádění 

během 
období 

platnosti 
plánu péče 

Náklady 
za rok v Kč 

Náklady za 
období 

platnosti 
plánu péče 

Akátové monokultury        
Likvidace akátových monokultur 250 200 hod  1 50 000 50 000 
Likvidace obrostů z akátových 
pařezů  

15 000 1,5 ha 2 4 30 000 60 000 

Likvidace dřevní hmoty 500 70 m3  1 35 000 35 000 
Úklid plochy 150 300 hod  1 45 000 45 000 
Výsadba náhradních dřevin (práce + 
doprava) 

400 500 sazenice  1 200 000 200 000 

Náklady na sazenici (neovocný 
strom odrostek 121 - 250 cm) 
 

400 500 sazenice  1 200 000 200 000 

Kůly 70 500 sazenice  1 35 000 35 000 
Ochrana stromků – práce + ochrana 25 500 sazenice  1 12 500 12 500 
Následná péče (natírání, výchovný 
řez, výměna) 

150 500 sazenice 1 3 75 000 225 000 

Zálivka stromů 60 500 sazenice 3 10 90 000 300 000 
Výsadba strom – zastínění skály      
Výsadba stromů u skály  400 10 sazenice  1 4 000 4 000 
Materiál na výsadbu 600 10 sazenice  1 6 000 6 000 
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Následná péče 150 10 sazenice  3 1 500 4 500 
kůly 70 10 sazenice  1 700 700 
Ochrana stromků – práce + ochrana 25 10 sazenice  1 250 250 
Zálivka stromů 60 10 sazenice 3 10 1 800 18 000 
Obnova sadů        
Obnova sadů – vyřezání 250 150 hod  1 37 500 37 500 
Ošetření starých stromů 1000 10 ks  1 10 000 10 000 
Likvidace dřevní hmoty 500 50 m3  1 25 000 25 000 
Úklid plochy 150 200 hod  1 30 000 30 000 
Výsadba náhradních dřevin (práce + 
doprava) 

400 50 sazenice  1 20 000 20 000 

Náklady na sazenici (neovocný 
strom odrostek 121 - 250 cm) 
 

200 50 sazenice  1 10 000 10 000 

Kůly 70 50 sazenice  1 3500 3500 
Ochrana stromků – práce + ochrana 25 50 sazenice  1 1250 1250 
Následná péče (natírání, výchovný 
řez, výměna) 

150 50 sazenice 1 3 7500 22500 

Zálivka stromů 60 50 sazenice 3 10 9 000 30 000 
Vypásání luk a obnova pastviny nad Spáleným mlýnem     
Vyklučení pastviny – sukcese 2x 250 70 hod 1 2 3 500 7 000 
Likvidace dřevní hmoty 500 15 m3  2 7 500 15 000 
Úklid plochy 150 100 hod  2 15 000 30 000 
Oplocení pastvin 55 1100 bm  1 60 500 60 500 
Organizační zajištění pastvy 6300 3 ha 1 10 18 900 189 000 
Obnova otvorů do štol        
Obnova otvorů v zazdívce jeskyní – 
sbíječka + centrála 

400 10 hod  1 4 000 4000 

Skalní ostroh nad Denemarkem       
Čištění skalního ostrohu 250 50 hod 1 2 1 250 2 500 
Likvidace dřevní hmoty 500 5 m3  2 2 500 5 000 
Úklid plochy 150 10 hod  2 1 500 3 000 
Biologické průzkumy (15 skupin 
organismů) 

900 3,5 ha 15 30 47 250 94 500 

Úklid černé skládky na svahu pod Poličany      
Vysbírání odpadků ve svahu 70 50 hod  1 3 500 3 500 
Odvoz a skládkovné 1000    1 1 000 1 000 
Lom u Vrbova mlýnu         
Vyřezávání lomu – práce na svahu 450 10 hod  2 4 500 9 000 
Likvidace dřevní hmoty 500 5 m3  2 2 500 5 000 
Úklid lomu (svažitý terén) 150 10 hod  2 1 500 3 000 
Zabezpečení lomu (sloupky, lano + 
práce – 40 m) 

    1 10 000 10 000 

Tůně – budování a čištění stávajících      
Vybudování tůní v lomu – ruční 
práce 

150 50 hod  1 4 500 4 500 

Obnova tůně u Cimburku (bagr) 800 4 hod  1 3 200 3 200 
Obnova tůně u Cimburku (ruční 
práce) 

150 30 hod  1 4 500 4 500 

Odbahnění tůní u Cimburku a 
Spáleného mlýnu 

300 1600 m 3  1 480 000 480 000 

Značení, informační systém         
Pruhové značení hranic ZCHÚ 1100 4 km  1 4400 4400 
Oprava pruhové značení hranic 
ZCHÚ 

800 4 km  1 3200 3200 

Smaltované hraniční tabule + 
dřevěné panely  

1700 8 ks  1 13 600 13 600 

Instalace hraničních tabulí (kopání + 
materiál) 

1000 8 hod  1 8 000 8 000 

Pruhové značení - kůly  300 15 ks  1 4500 4500 
Pruhové značení - oprava 300 10 ks  1 3000 3000 
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Opravy naučné stezky (materiál) 2000 15 naučná 
tabule 

 1 30 000 30 000 

Odstranění starých panelů 500 15 naučná 
tabule 

 1 7500 7500 

Oprava cestní sítě – palisády, 
povrch cesty, lávky, břehy náhonů 
2x za dobu PP 

150 500 hod  2 75 000 150 000 

Zpevnění vymílaných břehů náhonů 150 50 hod  2 7 500 15000 
Oprava přístřešků 150 20 hod  2 3 000 6000 
Oprava studánek 150 20 hod  2 3 000 6 000 
Zábradlí nad tůní (práce + materiál) 500 30 bm  1 15 000 15 000 
Opakované zásahy        
Vysbírání odpadků na rovině 2x 
ročně 

70 20 hod 2 20 2 800 28 000 

Likvidace odpadu – skládkovné, 
doprava 2x ročně 

500  km + 
uložení 
odpadu 

2 20 1 000 10 000 

Natírání a opravy laviček a posezení 
(včetně materiálu) 

80 13 ks 1 10 1 000 10 000 

Vysekávání spodního bylinného 
porostu lomu 1 x ročně 

250 5 hod 1 10 1 250 12 500 

Celkem  1 801 350 Kč 
 

2 646 600 Kč 
 

 
 
4.2 Použité podklady a zdroje informací 
Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (2001): Katalog biotopů České republiky 
Kocourek P. a kolektiv (2011): Závěrečná zpráva z biologického průzkumu údolí Vrchlice – OS Denemark 
Plíva K., Průša E. (1969): Typologické podklady pěstování lesů. SZN Praha. 
Plíva K., Průša E. (1971): Typologická klasifikace les SR. ÚHÚL, Brandýs nad Labem. 
Plíva K., Žlábek I. (1989): Provozní systémy v lesním plánování, SZN Praha. 
Plíva K. (1980): Diferencované způsoby hospodaření v lesích SR, SZN Praha. 
Informace z odboru životního prostředí, Městský úřad Kutná Hora (2014) 
Informace z odboru regionálního rozvoje, Městský úřad Kutná Hora (2014) 
Informace z Povodí Labe, s. p. (2014) 
ÚP Města Kutná Hora (2001) 
Informace z webu Seznam - Mapy, www.mapy.cz (2014) 
Informace z webu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, www.cuzk.cz (2014) 
  
4.3 Seznam používaných zkratek  
PP – přírodní památka 
ZCHÚ – zvláště chráněné území 
LHP – lesní hospodářský plán 
LHO – lesní hospodářská osnova 
zkratky dřevin – AK – akát, DB – dub letní, DBZ – dub zimní, BK – buk, HB – habr, BO – borovice, J – jeřáb, LP – lípa, 
JV – javor, SM – smrk, JS – jasan, OL – olše, B – bříza, VR – vrba, MD – modřín, TP – topol, KL - javor klen 
ÚP – územní plán 
 
4.4 Seznam mapových listů 
 
Seznam parcel a identifikace vlastníků pozemků navrhovaného ZCHÚ a OP – PP Údolí Vrchlice 
M1 (část 1 a 2) katastrální mapa (1:1000) 
M2 hranice ZCHÚ ve vrstvě Územního plánu Města Kutná Hora  
M3 hranice ZCHÚ a ÚSES 
M4 hranice ZCHÚ (ortofoto mapa) – měřítko 1: 5000 
M5 Mapa lesních pozemků LHO Kutná Hora, zařizovací obvod Kácov 
M6 Mapa lesů ve vlastnictví Lesů ČR, s. p. 
M7 Mapa lesů LHP Města Kutná Hora – společnost Městské lesy 
M8 Mapa vlastnického separátu, LHO Kácov 
Článek L. Juřičkové o Měkkýších Údolí Vrchlice 
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Seznam parcel a identifikace vlastníků pozemků navrhovaného ZCHÚ a OP – PP Údolí 
Vrchlice 
 
Katastrální území Kutná Hora 

Číslo 
parcely dle 

KN  

Číslo parcely 
dle PK či jiných 

evidencí 

Druh 
pozemku 

dle KN 

Způsob 
využití 

pozemku dle 
KN  

Číslo listu 
vlastnictví 

Výměra 
parcely  

celková dle KN 
(v m2) 

Výměra 
parcely 

v ZCHÚ dle 
KN (v m2) 

4333/1  
Ostatní 
plocha 

Dobývací 
prostor 

10001 5575 5575 

4333/8  
Ostatní 
plocha 

Dobývací 
prostor 

5275 818 818 

4333/6  
Ostatní 
plocha 

Dobývací 
prostor 

68 1088 1088 

4366/2  
Ostatní 
plocha 

Místní 
komunikace 

68 281 281 

4333/7  
Ostatní 
plocha 

Dobývací 
prostor 

5275 157 157 

4333/5  
Ostatní 
plocha 

Dobývací 
prostor 

10001 774 774 

4334  
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

68 9301 9301 

4525/10  Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
10001 550 550 

4401/2  
Lesní 

pozemek 
 1001 104 104 

4402/7  Ovocný sad  10001 306 306 
4402/8  Ovocný sad  10001 2374 2374 

4401/1  
Lesní 

pozemek 
 10001 34 34 

4525/3  Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
4780 33 33 

4525/12  Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
10001 1186 1186 

4525/13  Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
10001 33 33 

4402/1  Ovocný sad  10001 1002 1002 
4402/2  Ovocný sad  10001 1158 1158 
4402/3  Ovocný sad  10001 1021 1021 
4402/6  Ovocný sad  10001 123 123 
4402/9  Ovocný sad  10001 338 338 
4402/10  Ovocný sad  10001 194 194 
4402/11  Ovocný sad  10001 230 230 
4402/4  Ovocný sad  10001 232 232 

4400  
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

10001 121 121 

4401/4  
Lesní 

pozemek 
 10001 4 4 

4525/1  Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
10044 1694 1694 

4525/4  Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
4780 57 57 

4525/5  Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
4780 174 174 

4525/6  Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
10001 13 13 

4525/7  Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
10001 66 66 

4525/9  Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
10044 266 266 

4525/17  Vodní plocha Koryto 10001 1500         1500 
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vodního toku 

4525/14  Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
10001 2416 2416 

4525/15  Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
10001 81 81 

4525/16  Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
10001 1652 1652 

4525/18  Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
10001 355 355 

4525/2 náhon Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
10044 222 222 

4525/8  Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
10001 6 6 

4403/2  
Lesní 

pozemek 
 10001 2169 2169 

4915  
Lesní 

pozemek 
 251 15424 15424 

4905  
Trvalý travní 

porost 
 10326 3691 3691 

4906  
Trvalý travní 

porost 
 5576 5797 5797 

4907  
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

2760 302 302 

4908  
Trvalý travní 

porost 
 2760 1014 1014 

4909  
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

2760 3319 3319 

4910  
Trvalý travní 

porost 
 2760 1081 1081 

4911  
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

1883 1198 1198 

4912  
Trvalý travní 

porost 
 1883 3159 3159 

4913  
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

1883 792 792 

4914  
Trvalý travní 

porost 
 2760 2692 2692 

4394/1  
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

10044 1928 1928 

4396/1  
Lesní 

pozemek 
 10044 3868 3868 

4403/3  
Lesní 

pozemek 
 10044 13 13 

4399/6  Zahrada  10001 66 66 
4399/3  Zahrada  10001 38 38 

4399/2  
Ostatní 
plocha 

Zeleň 4101 1636 1636 

4396/3  
Lesní 

pozemek 
 10044 212 212 

4397/1  Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
10044 327 327 

4397/3  Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
10044 2 2 

4399/5  Zahrada  10001 1641 1641 
4399/1  Zahrada  10044 1077 1077 
4399/4  Zahrada  10044 102 102 

4397/7  Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
10044 100 100 

4397/5  Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
10044 30 30 

4398/1  Lesní  10044 601 601 
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pozemek 

4397/4 náhon Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
10044 192 192 

4398/2  
Lesní 

pozemek 
 10044 290 290 

4398/3  
Lesní 

pozemek 
 10044 484 484 

4397/6 náhon Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
10044 220 220 

4397/8 náhon Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
10044 57 57 

4397/2 náhon Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
10044 2 2 

4394/3  
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

10044 105 105 

4381/4  
Lesní 

pozemek 
 10001 115 115 

4381/5  
Lesní 

pozemek 
 251 82 82 

4385/7  
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

10044 5687 5687 

4389/1  
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

10044 99 99 

4380/3  
Lesní 

pozemek 
 10001 66 66 

4389/3  
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

10001 146 146 

4381/3  
Lesní 

pozemek 
 10044 412 412 

4380/1  
Lesní 

pozemek 
 10044 3300 3300 

4381/1  
Lesní 

pozemek 
 10237 22 22 

4381/2  
Lesní 

pozemek 
 10237 57 57 

4524/1  Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
4780 19711 18260 

4374 
Skála nad 

Denemarkem 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

68 5363 5363 

4373/2  
Lesní 

pozemek 
 10218 13064 13064 

4373/1  
Lesní 

pozemek 
 10044 219 219 

4377/1  
Trvalý travní 

porost 
 10044 3712 3712 

4377/2  
Trvalý travní 

porost 
 13950 8 8 

4377/3  
Trvalý travní 

porost 
 13950 18 18 

4378/2  
Lesní 

pozemek 
 13950 161 161 

4378/3  
Lesní 

pozemek 
 10044 108 108 

4378/6  
Lesní 

pozemek 
 10044 717 717 

4379/6  
Lesní 

pozemek 
 10044 68 68 

4378/8  
Lesní 

pozemek 
 10044 94 94 

4378/1  
Lesní 

pozemek 
 10044 601 601 
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4379/2  
Lesní 

pozemek 
 10044 2109 2109 

4379/3  
Lesní 

pozemek 
 10044 1375 1375 

4379/1  
Lesní 

pozemek 
 10044 331 331 

4380/2  
Lesní 

pozemek 
 10001 78 78 

4379/4  
Lesní 

pozemek 
 10001 60 60 

4389/7  
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

10044 47 47 

4385/9  
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

10001 42 42 

4389/5  
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

10001 93 93 

4379/5  
Lesní 

pozemek 
 10001 39 39 

4378/4  
Lesní 

pozemek 
 10001 227 227 

4903  
Ostatní 
plocha 

Zeleň 1883 517 517 

4389/4  
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

10001 55 55 

4385/8  
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

10001 168 168 

4385/10  
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

10044 25 25 

4389/6  
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

10044 101 101 

4385/1  
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

10044 7437 7437 

4367/2 Náhon Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
10218 873 873 

4368 Náhon Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
10218 590 590 

4366/1 silnice 
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

10001 1560 1560 

Celkem  15 9535 m2 15 8084 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katastrální území Kutná Hora 

Číslo parcely v 
KN 

Vlastník Adresa Podíl 
Příslušnost 
hospodařit s 
majetkem 

Adresa 

4333/1 
4333/5 

       4525/10 
4402/7 
4402/8 
4401/1 
4525/12 

Město Kutná Hora 
LV 10001 

Město Kutná Hora 
Havlíčkovo nám. 552 
Kutná Hora  284 01 
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4525/13 
4402/1 
4402/2 
4402/3 
4402/6 
4402/9 
4402/10 
4402/11 
4402/4 
4400 

4401/4 
4525/6 
4525/7 
4525/14 
4525/15 
4525/16 
4525/17 
4525/18 
4525/8 
4403/2 
4399/6 
4399/3 
4399/5 
4381/4 
4380/3 
4389/3 
4380/2 
4379/4 
4385/9 
4389/5 
4379/5 
4378/4 
4389/4 
4385/8 
4366/1 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    LV 10044 
4525/1 
4525/9 
4525/2 
4394/1 
4396/1 
4403/3 
4396/3 
4397/1 
4397/3 
4399/1 
4399/4 
4397/7 
4397/5 
4398/1 
4397/4 
4398/2 
4398/3 
4397/6 
4397/8 
4397/2 
4394/3 
4385/7 
4389/1 

Dospiva Josef 
Nad Mlýny 52, 

Poličany, 28401 Kutná 
Hora 

3/16 

  

Dospivová Věra 
Družstevní 1268, 

Čáslav-Nové Město, 
28601 Čáslav 

2/16 

  

Feldeková Markéta 
Ing. 

Písecká 1968/9, 
Vinohrady, 13000 

Praha 
8/16 
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4381/3 
4380/1 
4373/1 
4377/1 
4378/3 
4378/6 
4379/6 
4378/8 
4378/1 
4379/2 
4379/3 
4379/1 
4389/7 
4385/10 
4389/6 
4385/1 

Kociánová Dana 
Fučíkova 370, Žižkov, 

28401 Kutná Hora 2/16 

  

Motyčková Hana Ing. 
V nížinách 291/9, Dolní 

Měcholupy, 10900 
Praha 10 

1/16 

  

       LV 68 
4333/6 
4366/2 
4334 
4374 

Bauer Ivan Mgr. 
Po Mlýnech 82/2, 

Žižkov, 28401 Kutná 
Hora 

1/2 
  

  

Bauer Michal Ing. 
K Zeleným domkům 
1267/30a, Kunratice, 

14800 Praha 
1/2 

  

  

LV 5275 
4333/8 
4333/7 

SJM  

Chmel Miroslav Ing. 

a Chmelová Jwan 
 

V Hutích 976, Žižkov, 
28401 Kutná Hora 

   

Želivského 762, 
Žižkov, 28401 Kutná 
Hora 

   

LV 4780 
4525/3 
4525/4 
4525/5 
4524/1 

Česká republika   
Povodí Labe, 
státní podnik 

Víta Nejedlého 

951/8, Slezské 

Předměstí, 

50003 Hradec 

Králové 
 

LV 2760 
4907 
4908 
4909 
4910 
4914 

PIAS Suchdol, a. s. 

Dobřeň 94, 28401 

Suchdol 

 

   

  

  

  

  

LV 10218 
4373/2 
4367/2 
4368 

Houfek Daniel 
Křižíkova 500/76, 

Karlín, 18600 Praha 1/2   

Houfek Ivan Mgr. 
Křižíkova 500/76, 

Karlín, 18600 Praha 1/2   

LV 1883 
4911 
4912 
4913 

Holan Jan 

Stroupežnického 

427/13, Hlouška, 28401 

Kutná Hora 
 

1/2 

  

  

Holan Václav 
Vojtěšská 299/51, 

Žižkov, 28401 Kutná 
Hora 

1/2 
  

  

LV 5576 
4906 

Salák Alois 
Nádražní 665, Hlouška, 

28401 Kutná Hora 
 

1/2 
  

Salák Josef 
V Hutích 86, Žižkov, 
28401 Kutná Hora 1/2 
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LV 13950 
4377/2 
4377/3 
4378/2 
4377/2 

Dospiva František 
Po Mlýnech 81, 28401 

Kutná Hora 1/2 
  

  

Mádlová Vlasta 

Po Mlýnech 81/3, 

Žižkov, 28401 Kutná 

Hora 
 

1/2 

  

  

LV 10237 
4381/1 
4381/2 

Dospiva Josef 
Nad Mlýny 52, 

Poličany, 28401 Kutná 
Hora 

1/6 
  

Dospivová Věra 
Družstevní 1268, 

Čáslav-Nové Město, 
28601 Čáslav 

1/6 

Kociánová Dana 
Fučíkova 370, Žižkov, 

28401 Kutná Hora 1/6   

Mádlová Vlasta 

Po Mlýnech 81/3, 

Žižkov, 28401 Kutná 

Hora 
 

1/2 

LV 251 
4381/5 
4915 

Česká republika   
Lesy České 

republiky, s.p. 

Přemyslova 

1106/19, Nový 

Hradec Králové, 

50008 Hradec 

Králové 
 

LV 4101 
4399/2 

SJM Matoušek Vít a 

Matoušková Monika 
 

Matoušek Vít, Nad 
hájem 389/1, 

Hodkovičky, 14700 
Praha 

   

Matoušková Monika, 
Na Oblouku 399, 25166 

Mirošovice 

LV 10326 
4905 

Zitová Hana 

Chvalovická 460, 

53842 Ronov nad 

Doubravou 
 

   

 
 
 
 
Katastrální území Poličany 
 

Číslo 
parcely dle 

KN  

Číslo 
parcely dle 
PK či jiných 

evidencí 

Druh 
pozemku 

dle KN 

Způsob 
využití 

pozemku dle KN 

Číslo listu 
vlastnictví 

Výměra 
parcely  

celková dle KN 
(v m2) 

Výměra 
parcely 

v ZCHÚ dle 
KN (v m2) 

145/1  
Ostatní 
plocha 

Místní 
komunikace 

10001 2013 250 

136/13  
Lesní 

pozemek 
 10001 31224 31224 

223/1  
Lesní 

pozemek 
 10001 19986 19986 

136/6  
Lesní 

pozemek 
 10001 1777 1337 

217  
Lesní 

pozemek 
 10001 31743 13600 

140  
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

10001 796 796 
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146  
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

10001 150 150 

166  
Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Vodní dílo 4780 438 438 

165  Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
4780 1134 1134 

Celkem  89 261 m2 68 915 m2 

 
 
Katastrální území Poličany 

Číslo parcely v 
KN 

Vlastník Adresa Podíl 
Příslušnost 
hospodařit s 
majetkem 

Adresa 

LV 10001 
145/1 
146 

136/13 
223/1 
136/6 
220/3 
217 
140 

Město Kutná 
Hora 

LV 10001 

Město Kutná 
Hora 

Havlíčkovo 
nám. 552 

Kutná Hora  
284 01 

   

LV 4780 
166 
165 

Česká republika   
Povodí Labe, 
státní podnik 

Víta Nejedlého 

951/8, Slezské 

Předměstí, 

50003 Hradec 

Králové 
 

 
 
Katastrální území Malešov 

Číslo parcely 
dle KN 

Číslo parcely 
dle PK či jiných 

evidencí 

Druh 
pozemku 

dle KN 

Způsob 
využití 

pozemku dle KN 

Číslo listu 
vlastnictví 

Výměra 
parcely  

celková dle KN 
(v m2) 

Výměra 
parcely 

v ZCHÚ dle KN 
(v m2) 

LV 55 
1171 

 
Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Vodní dílo 55 420 420 

Celkem                                                                                                                  420 m2 420 m2 

 
Katastrální území Malešov 

Číslo parcely v 
KN 

Vlastník Adresa Podíl 
Příslušnost 
hospodařit s 
majetkem 

Adresa 

LV 55 
1171 

Česká republika   
Povodí Labe, 
státní podnik 

Víta Nejedlého 

951/8, Slezské 

Předměstí, 50003 

Hradec Králové 
 

 
Katastrální území Bylany 

Číslo 
parcely dle 

KN  

Číslo 
parcely dle 
PK či jiných 

evidencí 

Druh 
pozemku 

dle KN 

Způsob 
využití 

pozemku dle KN 

Číslo listu 
vlastnictví 

Výměra 
parcely  

celková dle KN 
(v m2) 

Výměra 
parcely 

v ZCHÚ dle 
KN (v m2) 

897  
Ostatní 
plochy 

Ostatní 
komunikace 

10001 514 514 
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901  
Lesní 

pozemek 
 10001 9684 9684 

904  
Ostatní 
plocha 

Zeleň 145 530 530 

905  
Trvalý travní 

porost 
 145 17971 17971 

906  
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

145 10816 10816 

909  Vodní plocha 
Koryto 

vodního toku 
211 1411 1411 

910  
Lesní 

pozemek 
 211 2041 2041 

911  
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

211 582 582 

912  
Lesní 

pozemek 
 211 150 150 

913  
Lesní 

pozemek 
Ruina mlýnu 

Šimákov 
10108 1320 1320 

915  
Lesní 

pozemek 
 10001 6119 6119 

916  
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

211 2109 2109 

917  
Lesní 

pozemek 
 24 10554 10554 

Celkem                                                                                                                63 801 m2 63 801 m2 

 
 
Katastrální území Bylany 

Číslo parcely v 
KN Vlastník Adresa Podíl 

Příslušnost 
hospodařit s 
majetkem 

Adresa 

LV 10001 
897 
901 
915 

Obec Miskovice 
č.p. 26, 28501 

Miskovice 
 

   

LV 145 
904 
905 
906 

Hobl Tomáš 

náměstí 

Národního 

odboje 692, 

Kutná Hora-

Vnitřní Město, 

28401 Kutná 

Hora 
 

   

LV 211 
909 
910 
911 
912 
916 

Česká republika   
Povodí Labe, 
státní podnik 

Víta Nejedlého 

951/8, Slezské 

Předměstí, 

50003 Hradec 

Králové 
 

LV 10108 
913 

Keltnerová 
Kateřina 

Karla Engliše 

3211/3, 

Smíchov, 15000 

Praha 
 

   

LV 24 
917 

Česká republika   
Lesy České 

republiky, s.p. 
Přemyslova 

1106/19, Nový 
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Hradec Králové, 

50008 Hradec 

Králové 
 

 
 
 
 
 
Vymezení parcel pro Ochranné pásmo navrhovaného ZCHÚ 
 

Katastrální 
území 

Číslo 
parcely dle 

KN 

Druh 
pozemku 

dle KN 

Způsob 
využití 

pozemku dle 
KN  

Číslo listu 
vlastnictví 

Výměra 
parcely  

celková dle KN 
(v m2) 

Výměra 
parcely 

v OP dle KN (v 
m2) 

Bylany 

918 
Lesní 

pozemek 
 744 4067 4067 

907 
Ostatní 
plocha 

Zeleň 744 2441 2441 

903 
Ostatní 
Plocha 

Neplodná 
půda 

10001 1115 1115 

902 
Trvalý travní 

porost 
 10001 1420 1420 

898 
Ostatní  
plocha 

Jiná plocha 60000 14148 14148 

Poličany 
136/14 

Lesní 
pozemek 

 10001 1371 1371 

220/3 
Lesní 

pozemek 
 10001 1273 1043) 

Kutná Hora 

4904 
Ostatní 
plocha 

Zeleň 10001 2196 2196 

4903 
Ostatní 
plocha 

zeleň 1883 517 517 

4386 
Trvalý travní 

porost 
 10044 1903 1903 

4372/1 
Lesní 

pozemek 
 251 10528 10528 

4333/4 
Ostatní 
plocha 

Dobývací 
prostor 

10001 2037 2037 

4335/1 
Lesní 

pozemek 
 10001 30069 30069 

 
 
Vlastnické vztahy parcel pro Ochranné pásmo navrhovaného ZCHÚ 

Číslo parcely v 
KN 

Vlastník Adresa Podíl 
Příslušnost 
hospodařit s 
majetkem 

Adresa 

LV 10001, k.ú. 
Bylany 

93 
902 

Obec Miskovice 
č.p. 26, 28501 

Miskovice 
 

   

LV 744, k.ú. 
Bylany 

907 
918 

Dolejší Jiřina 

Hlavní 252, 

Oleško, 25245 

Březová-Oleško 
 

1/3 
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Seidl Vladimír 
Chotouchov 66, 
28144 Kořenice 

1/3 

Seidl Zdeněk 
Kolínská 665, 

28504 Uhlířské 
Janovice 

1/3 

LV 60000, k.ú. 
Bylany 

898 
Česká republika   

Úřad pro 
zastupování 

státu ve věcech 
majetkových 

Rašínovo 
nábřeží 390/42, 
Nové Město, 

12800 Praha 2 

LV 1001, k.ú. 
Poličany 
136/14 
220/3 

Město Kutná 
Hora 

 

Město Kutná 
Hora 

Havlíčkovo 
nám. 552 

Kutná Hora  284 
01 

   

LV 1001, k.ú. 
Kutná Hora 

4904 
4333/4 
4335/1 

Město Kutná 
Hora 

 

Město Kutná 
Hora 

Havlíčkovo 
nám. 552 

Kutná Hora  284 
01 

   

LV 10044, k.ú. 
Kutná Hora 

4386 

Dospiva Josef, 
Nad Mlýny 52, 
Poličany, 28401 

Kutná Hora 
3/16 

  

Dospivová Věra 

Družstevní 
1268, Čáslav-
Nové Město, 
28601 Čáslav 

2/16 

Feldeková 
Markéta Ing. 

Písecká 1968/9, 
Vinohrady, 
13000 Praha 

8/16 

Kociánová Dana 
Fučíkova 370, 
Žižkov, 28401 

Kutná Hora 
2/16 

Motyčková 
Hana Ing. 

V nížinách 
291/9, Dolní 
Měcholupy, 

10900 Praha 10 

1/16 

LV 1883, k.ú. 
Kutná Hora  

4903 
 

Holan Jan 

Stroupežnického 

427/13, 

Hlouška, 28401 

Kutná Hora 
 

1/2 

  

Holan Václav 

Vojtěšská 
299/51, Žižkov, 

28401 Kutná 
Hora 

1/2 
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LV 251, k.ú. 
Kutná Hora  

4372/1 
Česká republika   

Lesy České 
republiky, s.p. 

Přemyslova 

1106/19, Nový 

Hradec Králové, 

50008 Hradec 

Králové 
 

 
 

LV 1883, k.ú. 
Kutná Hora  

4903 
 

Holan Jan 

Stroupežnického 

427/13, Hlouška, 28401 

Kutná Hora 
 

1/2 

  

  

Holan Václav 
Vojtěšská 299/51, 

Žižkov, 28401 Kutná 
Hora 

1/2 
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Mapa lesních pozemků LHO Kutná Hora, zařizovací obvod Kácov 
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Mapa lesů ve vlastnictví Lesů ČR, s. p. 
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Mapa lesů LHP M ěsta Kutná Hora – společnost Městské lesy 
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Kopie článku  L. Juřičkové o lokalitě údolí Vrchlice v odborném časopise 
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4.5 Plán péče zpracoval 
 
jméno : Bc. Martin Starý 
             Občanské sdružení Denemark  – Sdružení pro ochranu přírody Kutnohorska, 
             Masarykova 581, Kutná Hora 
 
datum : zpracováno k datu 30.4.2014 
 
podpis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Obsah 
 
???? 
 


