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Důvody, proč podáváme návrh na realizaci zmíněné naučné 

stezky, jsou následující.

1) Zdůraznit význam přírodní lokality Kolína, spojit 

možnosti relaxace, poznání a sportovních aktivit 

2) Kompenzovat alespoň částečně narušení přírody 

Pekelského údolí výstavbou obchvatu, zejména v reakci na 

petice občanů proti tomuto obchvatu 

3) Rozšířit počet naučných stezek v Kolíně se záměrem 

propojení navrhované naučné stezky a blízké stezky 

Štítarským údolím. 

Cíl práce



Návrh naučné stezky
„ Kolem Pekelského rybníka “

• Možné varianty stezky

- panelová

- bezpanelová

- internet, QR code

- pracovní listy s úkoly



Co jsme dělali v rámci projektu?

Nápad, výběr lokality

Zjišťování informací o lokalitě - přímo v terénu

- od starousedlíků

- na úřadech

- na internetu

- floristický průzkum území

- sledování problematiky obchvatu Kolína

- vyhledávání v katastru nemovitostí

- setkání se starostou

- rozhovor s majitelem lokality

- provedení kalkulace nákladů

- vytvoření prezentace

- tvorba webových stránek

- tvorba pracovních listů pro rodiny s dětmi



Popis lokality

1) Geologická a geografická 

charakteristika

2) Historie Pekelského údolí a 

současnost

3) Silniční obchvat města Kolína

4) Fauna a flora Pekelského 

údolí



Geologická a geografická charakteristika

1) Středolabská tabule

2) Nivní sedimenty z   

kvartéru

3) Nezpevněné sedimenty

4) Skála z migmatitu

5) Metamorfity



Naučná stezka „Kolem Pekelského rybníka“
1

Geografie Kolína

Město se rozprostírá na obou březích Labe a rozléhá se na ortorulové skále, na okraji Polabské 
nížiny, která leží severně a východně od města a patří ke Středolabské tabuli. Od jihu a také 
západu se do města svažují výběžky Českomoravské vrchoviny. Postupně klesající rovina je 
narušena údolími Polepského a Pekelského potoka. Severovýchodně zasahuje k městu Vinicemi 
Východolabská tabule s nadmořskou výškou 237 m.n.m. 

Geologie Pekla

Pekelský rybní tvoří nivní sedimenty z čtvrtohor. Převažující složení: hlína, písek a štěrk. Typ hornin:
nezpevněné sedimenty. Skála, která se nachází nad rybníkem, je tvořena migmatitem 
(přeměněnými horninami granitu a ruly) ze svrchních starohor až spodních prvohor. Typ hornin:
metamorfity (přeměněné horniny). Okolí rybníka je tvořeno navátými sedimenty z čtvrtohor. 
Převažuje zde spraš a sprašová hlína.

ORTORULA



Historie Pekelského údolí a současnost

1) Nálezy z doby bronzové, kamenné

2) Název Pekla podle mlýna ( 1327 )

3) Vyhoření mlýnice ( 1924 )

4) Vybudování rybníku ( 1950-1953 )



Naučná stezka „Kolem Pekelského rybníka“

Historie Pekelského údolí

Potok a rybník se jmenují podle mlýna, který zde 
byl postaven v roce 1327 a byl nazýván 
"Pekelský„ neboli také Dolní mlýn.  

Do 20. století mlýn přecházel do různého 
vlastnictví. Na počátku 20. století byl mlýn 
zrekonstruován a byl zde zaveden elektrický 
pohon. V letech 1919 - 1924 vlastnila mlýn 
pekařská společnost. Vedle mlýna na stejné 
straně cesty stávala restaurace pro výletníky a 
kolínskou mládež. Po roce 1952 byla tato 
budova sloužící jako restaurace zbořena. 

Dne 16. 5. 1924 bohužel v mlýně vyhořela mlýnice 
a mlýn přestal sloužit svému původnímu účelu. 
V roce 1950 Pekelský mlýn definitivně zanikl. 

Po roce 1989 byl objekt zrekonstruován a následně 
prodán. V dnešní době majitel mlýna provozuje 
malý specializovaný autoservis.
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Silniční obchvat města Kolína

1) Uveden do provozu v prosinci 2012

2) 12 mostů, jeden přes Pekelské 

údolí

3) Petice občanů proti obchvatu (hluk)

4) Hlukové mapy



Naučná stezka „Kolem Pekelského rybníka“

SOUČASNOST PEKLA A OBCHVAT

Obchvat Kolína byl uveden do provozu v prosinci 2012. Suma, za kterou byl obchvat 

vystavěn, přesáhla 2 miliardy korun. Stavba je dlouhá 7957 metrů, je zde 12 mostů, 

z nichž jeden zasahuje do krásné přírody Pekla a Štítarského údolí (zde byla 

zprovozněna naučná stezka na jaře 2013). Do této doby byla příroda v okolí Pekla 

tichá, poklidná. Nyní je zde slyšet hluk z automobilů, bohužel i přes výstavbu 

protihlukových stěn. 

Je zřejmé, že projekt obchvatu preferuje zájmy dopravní, snažme se však zachovat 

přírodní hodnoty Pekelského  údolí!
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Fauna a flora Pekelského údolí

1) Léčivé, planě rostoucí a plevelné druhy rostlin

2) Kulturní polní plodiny

3) Okrasné rostliny ( zahrádkářské kolonie )

4) Nitrofilní, introdukované, invazivní rostliny

5) Krtičník křídlatý !!! Rarita !!!



Naučná stezka „Kolem Pekelského rybníka“

Flora
V okolí Pekla se vyskytují rostliny rozmanitých druhů, jak planě rostoucí, tak kulturní. Zástupcem 

léčivých rostlin je např. řepík lékařský, z něhož se sbírá kvetoucí nať, má protizánětlivé účinky. 

Značný je výskyt nitrofilních rostlin, kterým svědčí nadbytek dusíkatých látek v půdě a vodě (dusík 

je základním prvkem ve výživě rostlin). U mnohých druhů tyto látky způsobují nadměrný vzrůst. 

Příkladem nitrofilní rostliny je kopřiva dvoudomá.

Introdukované rostliny, jsou druhy nepůvodní, zavlečené do nových lokalit, kde se dříve nevyskytovaly. 

Příkladem může být trnovník akát. Některé introdukované rostliny se mohou stát invazními, pokud 

se začnou nekontrolovatelně množit a vytlačují původní druhy. Příkladem je netýkavka malokvětá.

Na březích Pekla se vyskytuje i ohrožený druh krtičníku křídlatého, který je zde možné považovat za 

místní raritu. Jedná se o sledovaný druh tzv. C4 rostliny 
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Naučná stezka „Kolem Pekelského rybníka“

Fauna

V Pekelském údolí žije mnoho druhů bezobratlých živočichů i obratlovců. 

Na vodní hladině jsou nejnápadnější kachna divoká a labuť velká, 

z dalších ptáků se zde vyskytují hlavně pěvci, sovy a dravci. Savci jsou 

zastoupeni druhy počínaje malými hmyzožravci a hlodavci až po větší 

polní zvěř. Z bezobratlých je zde možné vidět mnoho druhů hmyzu.

V rybníku Peklo žijí především kapři, ale rybolov je zde zakázán, neboť 

se jedná o soukromý chovný rybník.
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Pohyb člověka v přírodě

1) Snižuje riziko psychických problémů, depresí 

a úzkostí

2) Pohyb je prevencí kardiovaskulárního a 

respiračního onemocnění

3) Chůze např. nordic walking – chůze pomocí 

holí -> zvýšená intenzita chůze, odlehčení 

nosných kloubů

4) Běh -> zvyšuje fyzickou zdatnost



Naučná stezka „Kolem Pekelského rybníka“

Vliv pohybu na zdraví člověka

Pohyb v přírodě snižuje riziko, že bude člověk trpět psychickými problémy. Jakýkoliv 
pohyb v přírodě má pozitivní vliv na lidi, kteří trpí úzkostmi a depresemi.

Pěší turistika

Je vhodná pro všechny, nedochází při ní k otřesům a nárazům jako u běhu. Důležitá 
je správná obuv, která by měla podpírat nožní klenbu, fixovat kotník a být prodyšná. 
Pro zhubnutí je důležité jít ostře a bez zastávek. Při nordic walking se využívá při 
chůzi speciálních holí, které jsou podobné holím na běžky. Zapojením holí do pohybu 
dochází ke zvýšení intenzity chůze, ale také k odlehčení nosných kloubů.

Běh

Běh podporuje hubnutí a zároveň oběhový systém člověka a zlepšuje vytrvalostní 
kondici. Na hubnutí je lepší zvolit pomalejší běh 30 – 45 minut. Můžeme kombinovat 
také zrychlenou chůzi s během. Lepší variantou je běh po měkkém terénu, jako jsou 
lesní stezky, atd. Nezapomeňte na dobré rozcvičení a zahřátí před běháním, 
protažení na konci by nemělo chybět.
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Kalkulace nákladů č.1

Předmět Počet Cena/ks bez DPH Cena/ks s DPH Celk.cena vč.DPH

Informační tabule 6 16 090,00 Kč 19 468,00 Kč 116 808,00 Kč

Lavička 4 5 831,00 Kč 7 056,00 Kč 28 224,00 Kč

Stůl 1 830,00 Kč 9 474,00 Kč 9 474,00 Kč

Odpadkový koš 4 4 025,00 Kč 4 870,00 Kč 19 480,00 Kč

Celková cena 173 986,00 Kč

http://www.urbania.cz/panel-akat-smrk-1200-x-1000-inkjet-13636.html#

http://www.urbania.cz/lavicka-tubo-ii-188-s-operadlem-pozink-do-betonu-11826.

http://www.urbania.cz/stul-tubo-11832.html

http://www.urbania.cz/kos-drateny-maly-se-striskou-13588.html

Dřevěné tabule

http://www.urbania.cz/panel-akat-smrk-1200-x-1000-inkjet-13636.html
http://www.urbania.cz/lavicka-tubo-ii-188-s-operadlem-pozink-do-betonu-11826
http://www.urbania.cz/stul-tubo-11832.html
http://www.urbania.cz/kos-drateny-maly-se-striskou-13588.html


Kalkulace nákladů č.2

Pozinkované tabule

Předmět Počet Cena/ks bez DPH Cena/ks s DPH                             Celk.cena vč.DPH

Informační tabule 6               9 533,00 Kč 11 534,00 Kč 69 204,00 Kč

Lavička 4 5 831,00 Kč 7 056,00 Kč 28 224,00 Kč

Stůl 1 7 830,00 Kč 9 474,00 Kč 9 474,00 Kč

Odpadkový koš 4  4 025,00 Kč 4 870,00 Kč 19 480,00 Kč

Celková cena 126 382,00 Kč

http://www.urbania.cz/panel-tubo-ii-1200-x-1000-inkjet-13917.html

http://www.urbania.cz/lavicka-tubo-ii-188-s-operadlem-pozink-do-betonu-11826.html

http://www.urbania.cz/stul-tubo-11832.html

http://www.urbania.cz/kos-drateny-maly-se-striskou-13588.html

http://www.urbania.cz/panel-tubo-ii-1200-x-1000-inkjet-13917.html
http://www.urbania.cz/lavicka-tubo-ii-188-s-operadlem-pozink-do-betonu-11826.html
http://www.urbania.cz/stul-tubo-11832.html
http://www.urbania.cz/kos-drateny-maly-se-striskou-13588.html


Chtěli bychom Vás upozornit na naše 
webové stránky

http://kolem-pekla.webnode.cz/ 

http://kolem-pekla.webnode.cz/
http://kolem-pekla.webnode.cz/


Zdroje

http://www.bezvabeh.cz/clanek/963-

behani-v-lese-je-pro-vase-zdravi-2x-

prospesnejsi-nez-navsteva-telocvicny

http://www.viviente.cz/bez-pohybu-to-

nejde/

http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-

polepy.htm

www.geologicke-mapy.cz

www.mukolin.cz

http://www.bezvabeh.cz/clanek/963-behani-v-lese-je-pro-vase-zdravi-2x-prospesnejsi-nez-navsteva-telocvicny
http://www.viviente.cz/bez-pohybu-to-nejde/
http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-polepy.htm
http://www.geologicke-mapy.cz/
http://www.mukolin.cz/



