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Plán péče pro přírodní památku 

„Jabloňka“ 
 

I.  Základní identifikační a popisné údaje   
 
I.1.   Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 

 Evidenční kód  : 137 
 Kategorie        :  přírodní památka 

Název území   :  „Jabloňka“ 
 Kategorie IUCN :  III.  
 

I.2. Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ 
 Vydal, způsob vyhlášení :   Vyhláška NVP č. 5/1968, Sbírka nařízení, vyhlášek  

a instrukcí NV HMP, částka 3, roč. 1968  
 Dne :  29. dubna 1968 
  

I.3. Územně-správní členění, překryv s jinými ZCHÚ, příslušnost k soustavě 
NATURA 2000 

Stát :   Česká republika 
Kraj :  Hlavní město Praha 
ORP :  Hlavní město Praha 

 Obec :  Hlavní město Praha 
 Katastrální území : Libeň 730891, Troja 730190 
 NATURA 2000 - Evropsky význ. lokalita, ptačí oblast :  Není EVL ani ptačí oblastí  

 Přírodní památka leží na území přírodního parku Draha – Troja, ur čeného   
vyhláškou č. 8/1990Sb., NVP 

 
I.4.  Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
  (podle stavu v roce zpracování plánu péče) 

 Dle zřizovacího dokladu v r. 1968 činí výměra přírodní památky 1,2560 ha, dle 
aktuálních údajů katastru nemovitostí má 1,2524 ha. Ochranné pásmo je ze zákona. Zdrojem 
informací o katastrálním území, v němž se PP nalézá, i o výměrách parcel v PP a OP je 
ČÚZAK, části parcel byly planimetrovány.   
 
PP 
 
Čís. parc. 
dle KN 

Č. parc. 
dle PK 

Druh pozem.  
dle KN 

Způsob využití 
pozemku podle KN 

Čís. listu 
vlastnictví 

Výměra parc. 
celk. podle KN 
m2 

Výměra 
parc. v  
PP m2 

LibeňLibeňLibeňLibeň    
449/2  ostatní plocha neplodná půda 1095 8 936  
Adresa vlastníka :   Mark Vydra, Kozácká 236/1, Praha 10-Vršovice 
450  ostatní plocha neplodná půda 1923 3 588  
Adresa vlastníka :   Hlavní město Praha, Mariánské n. 2/2, Praha 1-Staré město 
Celkem výměra  12 560 
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OP PP 
 
Čís. parc. 
podle KN 

Čís. parc. 
dle PK 

Druh pozem.  
dle KN 

Způsob využití 
pozemku podle KN 

Čís. listu 
vlastnictví 

Výměra parc. 
celk. dle KN m2 

Výměra parc. 
v PP m2 

TrojaTrojaTrojaTroja 
546  zahrada ZPF 258 2 216 316 
548  zast. pl. n. ná.  258 548 383 
549  ostatní plocha zeleň 258 581 465 
554  ostatní plocha ostatní komunikace 885 50 25 
555  ostatní plocha ostatní komunikace 885 13 13 
557  ostatní plocha ostatní komunikace 885 93 70 
558  zast. pl. n. ná.  173 227 227 
559  zahrada ZPF 173 150 150 
560  zahrada ZPF 173 335 335 
561  ostatní plocha ostatní komunikace 632 86 86 

562/1  zahrada ZPF 813 1 501 300 
562/2  zahrada ZPF 649 1 540 662 
562/3  zahrada ZPF 813 30 30 

563  ostatní plocha neplodná půda 631 1 512 1504 
564  zahrada ZPF 885 2 132 565 
565  zast. pl. n. ná.  227 608 608 
566  ostatní plocha neplodná půda 227 205 199 
567  zahrada ZPF 227 760 760 
568  zahrada ZPF 227 1 950 1 950 
569  ostatní plocha ostatní komunikace 227 1 468 367 
570  zahrada ZPF 227 1 336 1 336 
571  zahrada ZPF 6 066 153 69 
572  ostatní plocha ostatní komunikace 227 449 447 

573/2  trv. trav. por. ZPF 227 873 292 
573/1  zahrada ZPF 227 3 711 297 
1643  ostatní plocha sportov. a rekr. plo. 885 304 203 
1692  ostatní plocha ostatní komunikace 885 601 168 
1700  ostatní plocha ostatní komunikace 885 735 367 

LibeňLibeňLibeňLibeň 
439/1  ostatní plocha manipulač. plocha 1 923 5 162 3665 
439/2  ostatní plocha manipulač. plocha 1 923 7 211 288 

446  ostatní plocha silnice 1 923 2 592 648 
447  zahrada ZPF 1 095 842 842 
448  zast. pl. n. ná.  1 095 51 51 

449/1  ostatní plocha neplodná půda 1 095 1 788 1 788 
451  zahrada ZPF 9 921 1 332 133 
452  ostatní plocha zeleň 2 318 1 568 1307 
469  zast. pl. n. ná.  495 108 104 

493/1  ostatní plocha jiná plocha 842 28 293 1980 
493/6  zast. pl. n. ná.  1926 262 105 
493/7  ostatní plocha jiná plocha 1926 1 134 567 

493/19  ostatní plocha jiná plocha 6193 1 915 479 
493/21  ostatní plocha jiná plocha 842 2 454 491 
493/27  ostatní plocha jiná plocha 1 923 5 250 787 

3743  ostatní plocha ostatní komunikace 1923 5 701 57 
3980  ostatní plocha ostatní komunikace 1 923 1 511 1 511 

Celkem  
 
 
 
 



 7 

I.5. Výměra území a jeho ochranného pásma 
Zdroj inf. o výměrách parcel v OP – ČÚZAK, části parcel OP byly planimetrovány. 

 Plochy jsou udávány v 0,0000 ha. 
Druh pozemku ZCHÚ plocha OP plocha Způsob využití pozemku ZCHÚ plocha 
Lesní pozemky - -  

Zamokřená plocha - 
Rybník nebo nádrž - 

Vodní plochy - - 

Vodní tok - 
Trvalé travní porosty - 0,0291 

Orná půda - - 

Ost. zeměděl. 
pozemky 

- 0,7745 

 

Neplodná půda 1,2560 Ostatní plochy 1,2560 1,7482 

Ostat. využití - 
Zastavěné plochy - 0,1478 

Plocha celkem 1,2560 2,6996 

 

 

 
 
I.6. Hlavní předmět ochrany 
 
I.6.1. Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu 
 Předmětem ochrany je skalní masiv jako význačný geologický a krajinný prvek, 
tvořený břidlicemi a křemenci ordovického stáří.  
 Motivem ochrany je zachování a zvelebování lokality význačné geologicky, 
geomorfologicky, krajinářsky a botanicky, jako součásti přírodního parku „Draháň-Troja“ a 
jako součásti ÚSES . 
 
I.6.2. Hlavní předmět ochrany – současný stav  
 
A. Společenstva v PP 
 

Název společenstva % plochy Popis biotopu společenstva 
sv. Alysso-Festucion pallentis 50 Skalních stěny, plotny, terasy, spáry a sutě  
sv. Berberidion 20 Severní, severovýchodní a zčásti východní okraj PP  
as. Sorbo torminalis-Quercetum 13 Západní a severozápadní okraj, hraničně i východní část  
plochy bez vegetace 13 Exponované části masivu a lomu, sutě, pěšiny 
kulticenósy, ruderály 4 Úpatí skalního masivu, severní část pod zahradami  

 
B.  Druhy 
 

V PP bylo aktuálně nalezeno několik zvláště chráněných druhů rostlin. Z druhů 
Červeného seznamu je významný zejm. oman německý (Inula germanica), který je současně 
zvláště chráněný v kat. silně ohrožených. Další význačné nechráněné druhy viz příloha V.1. 

Z chráněných živočichů bylo aktuálně zaznamenáno několik druhů, další význačné 
nechráněné druhy viz příloha V.2.  
Legenda : SO – druh silně ohrožený, O – druh ohrož. dle vyhl. ; C1 druh kriticky ohrož., C2 - 
silně ohrožený, C3 - ohrožený, C4 – vyžadující  pozornost dle Červeného seznamu; VP – 
vyžadující pozorn. nebo regionálně významný ; Ind. – index ohrožení, OP – ochranné pásmo 
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Flora 
Latinský název Český název Ind. Výskyt, vitalita 
Allium cf. rotundum Česnek okrouhlý C2 Pl. 2., 3., terasy a svahová plata, dosti vitální     
Anthericum liliago Bělozářka liliovitá O, C3 Pl. 2., 3., terasy a svahová plata, jednotl., vitální  
Artemisia pontica Pelyněk pontický C1 Pl. 2., 3., terasy a svahová plata, dosti vitální 
Aster linosyris Hvězdnice zlatovlásek O, C3 Pl. 2., 3., vrcholové loučky a plata, méně vitální 
Cotoneaster integerrimus Skalník celokrajný C4 Pl. 2., spáry a terasy, jednotl., poměrně vitální 
Festuca pallens Kostřava sivá C4 Pl. 1., 2., 3., spáry, terasy,  svahy, vitální a hojná 
Festuca valesiaca Kostřava walliská C4 Pl. 1., 2., 3., terasy a svahová plata, vitální 
Inula germanica Oman německý SO, C1   Pl. 3., terasy, plošiny, svah. plata, vitální a hojný 
Melica transsilvanica Strdivka sedmihradská C4 Pl. 1., 2.., terasy, plošiny, méně vitální a nehojná 
Pyrus pyraster Hrušeň polnička C4 Pl. 3., náhor. ploš. a svahy, dosti vitální, nepočetná 
Seseli hippomarathrum Sesel fenyklový C2 Pl. 3., terasy, plošiny, plata, dosti vitální 
Seseli osseum Sesel sivý C4 Pl. 2., 3., terasy a svahová plata, dosti vitální 
Sorbus quernea Jeřáb dubolistý C1 Pl. 3., OP, nehoj. v poros. dřevin, relativ. vitální 
Sorbus torminalis Jeřáb břek C4 OP, vtrouš. v poros. dřevin, dosti vitální 
Stipa capillata Kavyl vláskovitý C4 Pl. 2., 3., terasy, svahová plata, vitální, hojný 
Ulmus minor Jilm habrolistý C4 Pl. 3., OP, vtrouš. v poros. dřevin, značně vitální 
 

Fauna - obratlovci 
Latinský název  Český název Ind. Výskyt, početnost 
Accipiter nisus Krahujec obecný  SO Pl. 1., OP, blízké zahrady a dřevinné porosty   
Bufo bufo Ropucha obecná O Pl. 2., OP, pod úpatím, sporadicky pod kameny   
Galerida cristata Chocholouš obecný  O OP,  v ladech a deponiích jižně od PP 
Lacerta agilis Ještěrka obecná O Pl. 1., 2., 3., OP, terasy, sutě, skály, dosti hojně    
Natrix natrix Užovka obojková O OP,  v ruderálních ladech jižně od PP 
 

Fauna - bezobratlí 
Latinský název  Český název Ind. Výskyt, početnost 
Bombus pomorum Čmelák ovocný  O Pl. 1., OP, na květech při úpatí, jednotlivé exempláře 
Cessida pannonica Štítonoš VP Pl. 1., 2., 3., nehojně a jednotlivě na vegetaci    
Oxythyrea funesta Zlatohlávek O Pl. 1., 2., OP, na ruderální floře při úpatí, jednotl. ex. 
Theridion 
nigrovariegatum 

Snovačka 
černostrakatá  

VP Pl. 2., 3., nehojně a jednotlivě na povrchu půdy    

Trichodes apiarius Chlupatec včelí VP Pl. 2., OP, jednotl. ex. na květech složnokvětých 
Truncatellina cylindrica Drobnička válcovitá VP Pl. 2., 3., na terasách skalních stepí místy více ex. 
Zelotes exiguus Skálovka malá VP Pl. 1., 3., terasy, sutě, kameny, jednotlivě 

 
C.  Útvary neživé přírody v PP 
 

Útvar Geologické podloží Popis výskytu útvaru 
Skalní výchoz, 
bývalý lom 

Ordovické skalecké křemence s břidličnou vložkou a 
pevnými písčitými jílovci 

Pohledově exponovaná západní část 
přírodní památky  

Masivní skalní 
výchozy a stěny 

Mohutný výchoz silně ukloněných ordovických 
pevných písčitých  jílovců, modelovaných Vltavou  

Pohledově velmi exponovaná východní 
část přírodní památky 

Údolní niva  Kvartérní fluviální štěrkopísky a bahnité sedimenty, 
antropogenní uloženiny 

Úpatí skály, ochranné pásmo směrem k 
jihu 

 
 

I.7. Dlouhodobý cíl péče, návrhové období 
 Dlouhodobým cílem péče je zachování geologického a geomorfologického útvaru, 
zachování xerotermní stepní a petrofytní flory s některými fytogeograficky mezními prvky a 
zoocenóz se zastoupením významných druhů. Vedlejším cílem je i přírodně únosná 
rekultivace a rehabilitace blízkého okolí. Návrhové období plánu péče je 10 roků. 
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II.  Rozbor stavu ZCHÚ s ohledem na předmět ochrany 
 

II.1.  Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 
 Jabloňka se nachází na Praze 8 v široké říční nivě na pravém břehu Vltavy, v místech, 
kde se západně od ulice V Holešovičkách zdvihá příkrý skalní ostroh, orientovaný od východu 
k západu.  
  Botanicky je území velmi význačné a je v několika ohledech mezním prostorem 
fytogeografických prvků s významnými druhy rostlin. Je poměrně dobře zachovalé, a to jak 
díky pravidelné péči, tak silné exponovanosti, která brání silnějšímu využití. Kdysi zde 
fungoval menší lom, který dle KŘÍŽE (1986) ukončil činnost cca před rokem 1887, a přes jeho 
nesporný vliv nezpůsobil zánik lokality. Skalní ostroh je v nejvíce exponovaných částech bez 
vegetace, ve spárách, na terasách, plotnách a svazích je porostlý hustší nebo sporou 
xerotermní vegetací. V místech s hlubší půdou, na sutích a na úpatí expandují teplomilné 
křoviny, při hranicích a v ochranném pásmu se nacházejí pozměněné doubravy, přecházející 
zčásti do kulticenóz s nepůvodními druhy.  
 Až na silné zarůstání dřevinami při severním, západním a východním okraji nedoznalo 
území za posledních 50 roků náhlých a dramatických změn. To však neplatí pro prostor jižně 
od přírodní památky, která se zásadně proměnila. Hlavní změnou bylo navezení velkého 
množství zeminy a rubaniny, čímž se terén směrem k Vltavě zvýšil o cca 6 m. Původní 
niveleta byla zachována pouze při úpatí skály, kde je vedena místní pěší komunikace. 
Jihovýchodním směrem na zvýšeném terénu vyrostly vysokoškolské koleje a za nimi mohutná 
silniční křižovatka před mostem Barikádníků. Jižním a jihozápadním směrem se nacházejí 
technické plochy, které čekají na budoucí rekultivaci. Na zavezených místech se původně 
nacházely zahrádky, chatky a indiferentní periferní plochy. Změny konfigurace terénu se do 
jisté míry promítly do mikroklimatu v těsném okolí přírodní památky a omezily migraci 
nelétavých živočichů směrem k Vltavě a do dalších částí vltavského údolí.         

Přírodní památka je součástí přírodního parku „Draháň – Troja“. 
 
II.1.1. Geologická, geomorfologická a paleontologická charakteristika, 
pedologické poměry  
 Z geologického hlediska představuje Jabloňka významný geologický profil svrchní 
části facie skaleckých křemenců dobrotivského souvrství českého ordoviku. Nacházejí se při 
západním okraji PP a jsou odkryty v bývalém lomu. Vrstvy mají monoklinární uložení se 
směrem kolem 70 – 80 stupňů a s poměrně strmým úklonem 60 – 70 stupňů k jihovýchodu. 
Tato část profilu skaleckými křemenci je významná přítomností cca 12 m mocné břidličné 
vložky a tím, že jejich nejvyšší část je vyvinuta v podobě silně písčitých, poměrně pevných 
jílovců, které zde vytvářejí skalnatý výchoz. Pozoruhodný je šikmý křemencový srub, 
vystupující v lomové zóně ve strmé západní stráni.  
 Výchoz tzv. Černé skály, tvořený pevnějšími silně písčitými jílovci, navazuje 
východním směrem přímým vrstvením na skalecké řemence. Svrchnější mírně svažitá část 
ostrohu je zarostlá křoviným porostem. Tvar skalního výchozu byl z největší části modelován 
dnes zaniklým ramenem Vltavy, které kdysi sahalo až k úpatí skály. Zde jsou uloženy 
kvartérní fluviální sedimenty, silně překryté antropogenními uloženinami. Přesnější doba 
zániku ramene není známa, ale lze ji odhadovat na dvacátá léta 20. stol. (možná až o 20 roků 
později), kdy probíhaly rozsáhlé úpravy vltavského toku. Kontakt s nivou řeky je dnes již 
zcela přerušen terénními úpravami (navážením a navýšením). 
 V opuštěném lomu je odkryta svrchní část facie skaleckých křemenců dobrotivského 
souvrství ordoviku, stupeň dobrotiv. Význam profilu zvětšuje odkryv přechodu směrem do 
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nadloží, jehož vývoj je charakteristický pro tuto část pražského území. Nad křemenci nasedá 
12 m mocná poloha písčitojílovitých břidlic. V nadloží je 15 – 16 m střídajících se šedých 
jemnozrných a křemitých pískovců až křemenců s jílovitými až písčitými břidlicemi. Nejvyšší 
část profilu je tvořena 30 m mocným souvrstvím tmavě šedých břidlic silně písčitých s dobře 
viditelnou kliváží, způsobující téměř roubíkovou odlučnost.  
 S ohledem na atypický vývoj facie skaleckých křemenců je území velmi významné 
z paleogeografického hlediska a z pohledu litologického vývoje.  

Geomorfologicky náleží Jabloňka do provincie Česká vysočina, brdské podsoustavy, 
celku VA-2 Pražská plošina, okrsku VA-2B-d Zdibská tabule, na zřetelném rozhraní 
s okrskem VA-2A-d Pražská kotlina. Morfologicky jde o část ostře zaříznutého údolí Vltavy a 
spadajícího strmě k jihu, jehož svahy jsou zde silně ovlivněny vlastnostmi hornin a jejich 
úložnými a tektonickými poměry. Území je výrazným plochým ostrohem mezi dvěma 
širokými bočními údolími, jejichž průběh zhruba sleduje směr paleozoických vrstev.   
 Po stránce pedologické se Jabloňka prezentuje málo vyvinutými oligotrofními rankery 
na skalních výchozech a srázech. Místy jsou rankery poněkud úživnější, přičemž v místech 
s hlubší zvětralinou přecházejí  do rankerových chudých kambizemí.  
 Palentologické nálezy na Jabloňce jsou prezentovány ichnofosiliemi, stopami po 
lezení a bioturbacích živočichů (bioglyfy) na vrstevních plochách i uvnitř sedimentů. 
V některých lavicích skaleckých křemenců jsou velmi četní skoliti, pro které je tento faciální 
vývoj řazen k tzv. skolitové mělkovodní facii. Na ichnofosilie jsou bohaté také nadložní 
polohy 12metrové vrstvy jílovitých břidlic (šedé pískovce až křemence). RÖHLICH (1960) 
odsud uvádí stopu Dictyodora liebeana (WEISS), do té doby uváděné pouze z duryňského 
paleozoika. Mikrofauna Jabloňky dosud studována nebyla. Křemencová lavice se skolitovou  
facií začíná být v Čechách unikátní, prootže většina obdobných výchozů byla zničena 
(vytěžena, zavezena apod.).    
 
II.1.2. Klima     
  
Klimatická oblast  T 2  

Nadmořská výška zájmového prostoru 183 – 249 m.n.m. 

Průměrná roč. teplota vzduchu 8,1 0C  
7,oC Průměrná teplota v červenci 18 - 19 0C  
 Průměrná teplota v lednu –2 - -3 0C 
 Průměrná teplota v dubnu 8 – 9 0C  

Průměrná teplota v říjnu 7 – 9 0C  

Počet letních dnů okolo 25 0C 50 - 60 

Počet mrazových dnů ročně   100 - 110 

Počet ledových dnů ročně   30 - 40 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 – 400  mm 

Srážkový úhrn v zimním období 200 - 300 mm 

Počet dnů zamračených  120 – 140 

Počet dnů jasných 40 - 50 

Převažující proudění větr ů Léto – J, JZ, JV ;  Zima – V, SZ 

Teplota skal. výchozů, exp. k jihu, od IV do IX 27 - 29 0C 
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II.1.3. Biogeografie, fytogeografie, potenc. veget., ÚSES, EVL a ptačí oblasti 
 Přírodní památka se nachází ve vegetačním stupni II., dle biogeografického členění 
(CULEK 1996, 2005) leží v biogeografickém regionu 1.2 – Řipský.  

Lokalita leží ve fytogeografickém obvodu České termofytikum, ve fytogeografickém 
okrese 10 Pražská plošina, podokrese 10b Pražská kotlina (HEJNÝ et SLAVÍK 1988), podle 
KETTNEROVÉ a KUČERY (1992) jde o rozhraní tohoto podokresu a okresu  9 Dolní Povltaví.                                                                                           

Podle mapy potenciální přirozené vegetace 1: 500 000 (NEUHÄUSLOVÁ, MORAVEC 

1998) by se v PP nacházely černýšové dubohabřiny (as. Melampyro nemorosi-Carpinetum). 
Podle rekonstrukční mapy MORAVCE (MORAVEC A KOL., 1992) by stanovištní podmínky 
odpovídaly kyselým doubravám (as. Melampyro-Carpinetum luzuletosum), zakrslým 
doubravám (as. Cynancho-Quercetum) a svazu Alysso-Festucion pallentis.    

V územním systému ekologické stability leží PP v ochranném pásmu NRegBK K 59  a 
územím přírodní památky prochází lokální biokoridor č. L3/250. Fyziotypy aktuální vegetace 
v PP jsou SP/XT/KR/DH/KU/RU, v OP SP/KR/DH/KU/RU.  

Nejbližším ptačím územím je CZ0211001 Křivoklátsko. Nejbližším územím 
NATURA 2000 je EVL CZ0113773 Praha - Petřín, dále to jsou EVL CZ0110142 Blatov a 
Xaverovský háj,  CZ0113001 Obora Hvězda, CZ0113002 Milíčovský les, CZ0113005 
Lochkovský profil, CZ0113774 Praha – Letňany a další.   
 
II.1.4. Fytocenologie, floristika 
 Vegetaci tvoří skalní trávníky svazu Alysso-Festucion pallentis s kostřavou sivou 
(Festuca pallens), bělozářkou liliovitou (Anthericum liliago), čistcem přímým (Stachys recta), 
hvozdíkem kartouzkem (Dianthus cartusianorum), chrpou latnatou (Centaurea stoebe), 
mařinkou psí (Asperula cynanchica), pelyňkem ladním (Artemisia campestris), rozchodníkem 
bílým (Sedum album), seselem sivým (Seseli osseum) aj. Na hlubších půdách je střídají suché 
úzkolisté trávníky s kostřavou walliskou (Festuca valesiaca), kavylem vláskovitým (Stipa 
capillata), máčkou ladní (Eryngium campestre), mochnou stříbrnou (Potentilla argentea), 
seselem fenyklovým (Seseli hippomarathrum), hvězdnicí zlatovláskem (Aster linosyris) nebo 
strdivkou sedmihradskou (Melica transsilvanica). Nejvzácnějšími druhy jsou zde hojný oman 
německý (Inula germanica) a polyněk pontický (Artemisia pontica). 
 Do trávníků pronikají teplomilné křoviny svazu Berberidion s hlohem (Crataegus sp.), 
hrušní polničkou (Pyrus pyraster), ptačím zobem obecným (Ligustrum vulgare), růží (Rosa 
sp.) nebo slivoní trnkou (Prunus spinosa). Okraje ZCHÚ jsou porostlé dubem zimním, tj. 
vegetací, kterou je možno řadit k břekovým doubravám (Sorbo torminalis-Quercetum). 
Z nepůvodních dřevin je zde zejména trnovník akát (Robinia pseudacacia). Podle 
KETTNEROVÉ a KUČERY (1992) je přítomen také sv. Prunion spinosae, SKALICKÝ (1985) 
udává ještě svaz Hyperico-Scleranthion. 
 Ze zvláště chráněných druhů se vyskytuje oman německý (Inula germanica) 
v kategorii silně ohrožených a bělozářka liliovitá (Anthericum liliago) a hvězdnice zlatovlásek 
(Aster linosyris) v kategorii ohrožených. 

Změny v zastoupení a zavlékání ruderálních a pěstovaných druhů sledovala mezi roky 
1974 až 1992 KUBÍKOVÁ , KETTNEROVÁ a další.  Změny jsou shrnuty do tabulky.  

 

Změny v zastoupení významných druhů v PP 
Rok  Počet druhů 

celkový 
Poč. druhů 

ruderál. 
Počet druhů 

pěstov. 
Přírůstek 

druhů celk. 
Přírůstek 

druhů ruder. 
Přírůstek 

druhů pěst. 
1974 84 8 (9,7 %) 2 - - - 
1987 81 14 (17,3 %) 3 - 3 6 1 
1992 118 18 (15,3 %) 8 37 4 5 
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Údaje roku 2008 nebyly do tabulky zahrnuty, vzhledem k době provádění 
aktualizačního průzkumu (bez jarního a časně letního aspektu). K dílčím změnám zřejmě 
dochází, s přihlédnutím k prováděnému managementu (klučení) však podíl ruderálních a 
pěstovaných druhů pravděpodobně klesá.  
 Poznatky autorů této dokumentace z let 1959-63 dosvědčují, že  v té době se situace co 
do pokryvnosti, formací a stavu biotopů v exponovaných částech zásadně nelišila od stavu v r. 
1974 a 1987. Úpatí skály mělo v té době charakter intenzivně využívané periferie, na 
vrcholové plošině se zahrádkařilo s větší frekvencí, než v současnosti. Na těchto plochách se 
tehdy rozvíjely specifické městské agrocenózy a kulticenózy.  

 
II.1.5. Zoogeografie,  faunistika 

Fauna PP je hercynská, jako součást provincie listnatých lesů palearktické oblasti. 
Náleží do obvodu Středočeských pahorkatin a nížin, faunistického okresu 9 =Pražská ploši-
na=, dále pak do konkrétního biotopu (MAŘAN in BUCHAR 1983). Vedle běžných prvků 
arboreálních a stepně-eremiálních palearktických, eurasijských a evropských jsou zde 
zastoupeny také prvky submediteránní, orientální a další. 

V území byla v minulosti prováděna řada faunistických průzkumů, které zjistily 
mnoho pozoruhodných a ohrožených druhů. Fauna ptáků se skládá převážně z běžných 
hájových druhů, zjištěny byly dva chráněné ptačí druhy, předpokladem je však vyšší počet 
ZCHD. Ze zvláště chráněných byl sledován dále jeden druh z obojživelníků, dva druhy plazů 
a dva druhy bezobratlých, a sice čmelák ovocný (Bombus pomorum) a na teplých místech 
dosti běžný zlatohlávek Oxythyrea funesta.  

Naproti tomu byly v PP a jejím blízkém okolí zjištěny druhy, které nejsou obsaženy ve  
vyhlášce, nicméně jsou málo časté, v některých případech sporadické až vzácné. Z pavouků 
jsou to např. skálovka malá Zelotes exiguus a sklípkánek pontický (Atypus muralis), z ploštic  
hranatka obecná (Phymata crassipes), z fytofágních brouků jsou to mandelinky Longitarsus 
celticus a Cassida pannonica, z nosatců bezkřídlé stepní druhy Otiorhynchus rugosostriatus a 
Trachyphloeus spinimanus. Z blanokřídlých (Hymenoptera) zde byly zjištěny cenné zlatěnky 
Chrysis germari, Chrysis marginata aj., vzácné hrabalky Evagetes subglaber, Arachnospila 
ausa a další druhy. Z měkkýšů se jednalo o druhy Cochlicopa lubricella, Alinda biplicata 
sordida, Truncatellina cylindrica a další.   

Aktualizační průzkum fauny pro plán péče byl v PP prováděn šetřeními v  červenci až 
září 2008 a v březnu 2009 (viz přílohy). Vzhledem k časovým možnostem se nejedná o 
komplexní průzkum a výsledky jsou prezentovány jako dílčí.  
 
II.2.  Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské 
činnosti v minulosti 
 Chráněné území bylo zřízeno v kategorii chráněný přírodní výtvor, jako význačný 
geologický, krajinný a biologický objekt. Ochranné pásmo nebylo zřízeno, vzniklo teprve r. 
1992 po přehlášení zákonem do kategorie  = přírodní památka =. Lokalita byla od pradávna 
silně využívána, a to jako sídlo i jako extenzivní plocha pro pastvu a klučení topného dřeva. 
Ve středověku bylo těsné okolí skály terasováno a využíváno jako vinice až asi do konce 19. 
stol.. Z té doby se dochovaly některé stavební prvky. V průběhu 19. stol. fungoval na Jabloňce 
lom, který produkoval drcený kámen na opravy okolních budov a komunikací. Souběžně se 
zde rozvinulo ovocnářství, které zvolna měnilo charakter na příměstské zahrádkaření, a také 
tyto činnosti prošly postupným úpadkem, zejm. od 60. let 20. stol. Do té doby převážně holé 
svahy začaly zarůstat křovinami a zavlečenými druhy dřevin, což mělo za následek potlačení 
stepních formací vč. flory a fauny, ruderalizaci, průnik nitrofilů a další jevy. Proces 
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ruderalizace se daří brzdit důsledným managementem a sukcese je vracena, což má příznivé 
důsledky. Souběžně však působí  mnoho abiotických vlivů, zejména plynné a prachové spady, 
které mění chemismus půdy a následně i složení bioty.  Jde tedy o komplex vlivů, v němž 
nejsou všechny činitele plně známy. Zvláštní ochrana však na území působí jednoznačně 
příznivě. .  
 
II.2.1. Lesní hospodářství  
 Lesy se v PP nenacházejí. Při okrajích jsou porosty lesního charakteru vč. lesních 
kulticenóz, buď vzniklé sukcesí nebo vysazované před cca osmdesáti až šedesáti lety. 
Zalesňováním došlo k lokálnímu ústupu trávníků.  
 
II.2.2. Ochrana přírody 
 Vyhlášení PP bylo pozitivním vlivem, který zamezil postupné destrukci území, která 
se mohla odehrát zavážením úpatí do výše 6 -9 m, zástavbou při severním i jižním okraji, 
zalesněním borovicí černou, akátem apod.   
 
II.2.3. Zemědělské hospodaření 

Okolí přírodní památky bylo osídleno již od paleolitu a bylo zemědělsky využíváno. 
Náhorní planina nad svahem sloužila kdysi k pastvě hospodářských zvířat, lukaření a 
extenzivnímu sadaření, a to ještě v historicky nedávné době (do sedmdesátých let 20. stol.). 
Svahy v OP PP byly v středověku využívány jako terasové vinice. Vltavská niva byla 
využívána k drobnému zahrádkaření, ale i k polnímu pěstování zeleniny, a to až do konce 
šedesátých let 20. století. Vlastní přírodní památka byla využívána pouze okrajově k pastvě, 
pastva byla ukončena ve čtyřicátých letech 20. stol. Svahy Jabloňky občasně hořely, což byl 
důsledek jarního vypalování trávy. V současnosti jsou požáry zcela výjimečné. 
 
II.2.4. Myslivost 
 Myslivecká činnost nebyla v PP provozována nejméně od 30. let  20. stol., v důsledku 
postupující urbanizace údolí. Podstatné pozitivní nebo negativní vlivy myslivosti v minulosti 
nebyly zjištěny. 
 
II.2.5. Rekreace a sport 
 Rekreační a sportovní aktivity v minulosti nejsou známy, vyjma rekreačního 
zahrádkaření v ochranném pásmu.  
 
II.2.6. Těžba nerostných surovin 
 V minulosti je dokladována těžba skaleckých křemenců v části PP (KŘÍŽ 1986). 
Ukončena byla přibližně před rokem 1887. 
 
II.2.7. Vodní hospodářství  
 V přírodní památce se v minulosti nacházelo jedno z mnoha vedlejších ramen Vltavy, 
zavezené při úpravách Vltavy a dalších vodních toků v první polovině 20. stol. Rameno mělo 
mj. pozitivní vliv na vodní retenci při záplavách.     
 
II.2.8. Jiné způsoby využívání 
 Kromě výše popsaných způsobů nejsou známy další formy využívání.  
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II.3.  Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní 
předpisy 
 Pro PP je základní oborovou dokumentací Územní plán sídelního útvaru hlav. města 
Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a přijatý 
vyhláškou č. 32/1999 Sb. o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy, ve znění pozdějších předpisů. Na tuto dokumentaci může navazovat další nově 
schválená ÚPD HMP. Mapa prvku ÚSES v přírodní památce je obsazena ve výkresu č. 19 
územního plánu. Pro území byl zpracován plán péče, a to : ADAMEC P., =Plán péče pro PP 
Jabloňka 2000-09=, AOPK 1997. 

Vzhledem k tomu, že v PP se nenachází les, nejsou pro ni závazné předpisy na 
ochranu a úpravu lesa.  
 Poměrně závažnými správními akty byla územní a stavební rozhodnutím k provedení 
terénních úprav v těsné blízkosti PP, prozatím však nelze přesně stanovit, jak silné dopady 
měly úpravy na biotu skalních výchozů.  
 
 

II.4.  Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 
 

II.4.1. Ochrana přírody 
 Statut ZCHÚ má na území pozitivní vliv, bez něj by území hrozilo např. násilné 
zalesnění (borovice černá, akát), zavážení úpatí, ruderalizace etc.  
 

II.4.2. Zemědělské hospodaření 
Zemědělské hospodaření se v PP neodehrává, terén je příliš exponovaný i pro pastvu.. 

Stejně je tomu v OP PP, až na malé severní a západní části, v nichž se zahrádkaří. Zemědělské 
hospodaření proto nemá na PP žádný vliv.  
 

II.4.3. Myslivost 
 Myslivost není v PP provozována. Z druhů lovné zvěře se nepočetně vyskytuje bažant 
obecný,  výjimečně zajíc polní. Na PP i OP nemá zvěř žádný patrný vliv.  
 

II.4.4. Rekreace a sport 
 Sportovní aktivity se v území neodehrávají, a to ani horolezení či skálolezení. 
Rekreační aktivity jsou nepatrné a návštěvy osob sporadické. Pouze při úpatí v OP PP se 
občasně pohybují psi a jejich psovodi.  
 
II.4.5. Těžba nerostných surovin 
 Těžba nerostných surovin v PP ani OP neprobíhá. 
  
II.4.6. Jiné způsoby využívání 
 Kromě výše popsaných způsobů nejsou známy další současné formy využívání území 
PP. V OP PP je několik zanikajících až rozpadlých budov a zařízení, obývaných squattery.    
 

II.5. Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch, rozbor stavu 
 

II.5.1. Základní údaje o útvarech neživé přírody 
 Údaje viz části I.6.2.C., II.1.1., II.2.6. a II.4.5. 
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II.5.2. Základní údaje o nelesních pozemcích (dílčí plochy) 
PP je tvořena dvěma parcelami a byla rozčleněna na 3 dílčí plochy :  
 

Č. Dílčí plocha   Popis  

1.
02

Křemencový lom  Zářez lomu, skalní srub, sutě, lesní kulticenózy, křovinné formace, dočasné pěšiny  

2. Břidlicový masiv Skály bez vegetace nebo se sporou vegetací, hřebínky, terasy, spáry, sutě  

3. Náhorní plato Severní část nad lomem a skalním masivem, svahy, plotny a terasy, keře, sutě, stezky 

 
 

II.6.  Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a 
závěry pro další postup 

I po vyhlášení CHPV v roce 1968 území nadále podléhalo sukcesi a různým způsobům 
degradace. Zejména při úpatí a v okolí blízkých objektů se hromadil pevný odpad vč. 
toxického, pod úpatím skalní stěny vyrostly garáže a cca od r. 1980 byly zahájeny rozsáhlé 
terénní úpravy v nivě Vltavy, které značně proměnily širší okolí. Bohudík se všechny ničivé 
záměry nepodařilo uskutečnit. Oproti některým předpokladům však nedošlo k renezanci 
drobné zemědělské činnosti, takže svahy Jabloňky nejen v OP PP, ale i v širším okolí zůstáva-
jí téměř nezměněny. Významnou roli hraje začlenění Jabloňky a jejího okolí do přírodního 
parku Draháň-Troja (vyhlášení v r. 1990).  

Návštěvnost území není vysoká, naopak ji lze označit za mimořádně nízkou 
v porovnání s jinými pražskými ZCHÚ. O území se dříve starali členové aktivu SOP na Praze 
8, později členové některých skupin ČSOP. Tato činnost s přestávkami pokračuje do 
současnosti a projevuje se pozitivně. Je třeba v ní pokračovat a do jisté míry rozšířit i do OP 
PP. Vyšší pozornost je nutno věnovat úpatí skal a ulici Povltavská, kde by bylo třeba 
demontovat nepoužívané objekty, odklidit TKO, stavební sutě a různé jiné artefakty a 
rekultivovat umělou zavážku, nyní využívanou jako technologická plocha. Zpřístupňování PP 
je zcela nežádoucí, mj. i s ohledem na bezpečnost osob.   
 
II.7.  Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 

Jednotlivé zájmy ochrany přírody spolu nekolidují. Zachování obligátních arboreálních 
druhů a jejich společenstev v navazujícím okolí v případě větších managementových zásahů je 
druhotné a jejich dotčení je zanedbatelné. Vliv managementových zásahů na krajinný ráz je 
pozitivní.  
 
 

III.  Plán zásahů a opatření  
 

III.1. Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 
 

III.1.1. Rámcové směrnice 
 

A. Rámcová směrnice - péče o lesy   
V PP se nenacházejí lesní pozemky , proto nebyla rámcová směrnice Péče o lesy 

pořízena.  
 

B. Rámcová směrnice - péče o rostliny  
 Rámcová směrnice péče o rostliny předpokládá setrvalé zásahy, především 
soustavným klučením křovin a udržováním stepních, xerotermních  částí. Dalším opatřením je 
proměna okolních kulticenóz na přirozenější porosty.  



 16 

C. Rámcová směrnice - péče o živočichy  
 Individuální péče o živočichy (např. reintrodukce apod.) není v území nezbytná. Pro 
PP je podstatné uchování (resp. obnovení) migračních propojení s okolím (s obdobnými 
xerotermními plochami, s přírodním parkem, s prvky ÚSES), zachování a rozvoj xerotermní a 
petrofytní flory, příp. obměna okolních kulticenósy směrem k přirozenější druhové skladbě. 
Doporučená opatření v části III.1.2.B. 
 
D. Rámcová směrnice –  péče o útvary neživé přírody 

Skalní útvary, výchozy, odkryvy, osypy, sutě a jednotlivé kameny lze ponechat bez 
zásahů. Je třeba sledovat stabilitu jednotlivých balvanů, skalních bloků a osypů vzhledem 
k bezpečnosti osob, sporadicky procházejících při úpatí, a pouze v případě nutnosti provést 
asanační opatření.   
 
E Rámcová směrnice - zásady jiných způsobů využívání území 

Nezbytná je osvěta veřejnosti, vyloučení horolezení, skálolezení a jiných forem 
pohybu, které by mohly vést k poškozování vegetace. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
riziku požárů, které by se v důsledku zakládání ohňů, pálení zahrádkářského odpadu apod. 
mohly rychle šířit po přírodní památce a dále do křovinných porostů, zanedbaných zahrad a 
obývaných objektů v obtížně přístupném terénu.  
 
III.1.2. Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území  
 
A. Péče o rostliny 

 Péče o rostliny je klíčovou pro vývoj celého území. Nehrozí bezprostřední poškození 
jednoho z vůdčích předmětů ochrany, tj. ordovických výchozů. Péče o živočichy je z největší 
části závislá na péči o rostliny, přičemž se nejedná o les. Předloženy jsou dvě varianty dalšího 
vývoje. Varianta minimální předpokládá opakované zásahy menšího rozsahu a prostorové 
zajištění (označení). Varianta maximální předpokládá potřebné zásahy, a to dle aktuálního 
stavu každoroční nebo opakované v časovém odstupu. Spočívá v odstraňování větší části 
sukcesních dřevin, např. trnky, mahalebky a jiných, a zejména dřevin geograficky a 
stanovištně nepůvodních. Také byliny ruderální, invazivní a pěstované musí být odstraňovány. 
K zajištění trvalého efektu je třeba používat účinné arboricidy. Vypalování území (ani zimní) 
se nedoporučuje. Vypásání by bylo možné použít jen v omezené míře, a to spíše v OP PP. 
Odstraňování dřevin se odehrává v místech, kde ecese keřů a výmladků stromů utlačuje stepní 
floru, tedy při úpatí, na horním plató a jednotlivých skalních terasách. Při úpatí je třeba 
likvidovat téměř veškeré dřeviny, v horní (severní) části ponechávat soliterní keře pro ptáky a 
bezobratlé (hloh, dřišťál, křovité duby, cca 3 – 10 m od sebe). Zásahy lze provádět i při 
západním a východním okraji, a sice formou účinné prosvětlující probírky.     
          Nejvhodnějším obdobím pro likvidaci dřevin je polovina září až polovina října. Nemají-
li listnáče brzo znovu obrazit, lze použít herbicid ROUNDUP. Uplatňuje se pomocí 
silikonových aplikátorů, nejlépe za suchého a slunného počasí. Obecně doporučovanou 
metodou je nátěr neředěného herbicidu na pařez bezprostředně po kácení, s následným 
odstraňováním výmladků minimálně po dobu tří let. Doporučená koncentrace ROUNDUPu je 
v takovém případě vysoká, dle druhu dřeviny a aktuálního klimatu od 10ti do 50ti % (při 
chladnu konc. vyšší, naopak od cca 18° C a výše je koncentrace nižší, 5 – 25%). Aplikace 
herbicidu na pařez v době hlavního růstu od IV. do VII. se často míjí účinkem. Je 
samozřejmostí, že každé užití herbicidu je předem detailně zváženo a chemikálie je použita 
pouze v případě nezbytnosti a očekávané efektivity. Každé nadbytečné užití je třeba vyloučit.  
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Typ managementu management asanační a regulační 
Stupeň naléhavosti 1 – zásah naléhavý, nelze odložit, 2 – zásah vhodný, 3 – zásah odložitelný 
Vhodný interval 2 roky 
Minimální a maximální interval 2 roky, 5 let 
Prac. nástroj / hospodář. zvíře ruční nářadí, křovinořezy, motorové pily, arboricidy, horolozecké vybavení  
Kalendář pro management II. až III. aktuálního roku, VIII. až XI. aktuálního roku 
Upřesňující podmínky spolupráce s vlastníky, MHMP, MČ, AOPK, ČSOP nebo jinou NNO 

 
Varianta minimální   

 

Rok  Zásah Stup. naléhavosti 
2010 Likvid. výmladků z předchozích zásahů s užitím ROUNDUPu v VIII. – X., plochy 

1., 3.  Probírka keřů v ploše 3. Úprava (nátěr) nosiče se znakem, zřízení pruhového 
značení. Úklid TKO, osvěta veřejnosti                                                                              

1 – asanační a 
regulační zásah 

2011 Likvid. výmlad. z předch. zásahů s užitím ROUNDUPu v VIII. – X., plochy 1., 2., 
3. Probír. keřů v pl. 1., 2., 3. Likvidace nepůvod. rostlin. Osvěta veřejnosti 

2 – asanační a 
regulační zásah 

2012 Likvid. výmladků z předchozích zásahů s užitím ROUNDUPu v VIII. – X., plochy 
1., 2., 3.  Probírka keřů v ploše 3. Osvěta veřejnosti                                                                                                   

1 – asanační a 
regulační zásah 

2013  Likvid. výmladků z předchozích zásahů s užitím ROUNDUPu v VIII. – X., plocha 
3. Likvidace nepůvodních a zavlečených rostlin. Osvěta veřejnosti 

2 – asanační a 
regulační zásah 

2014 Probírka keřů v plochách 2., 3. Úprava (nátěr) nosiče se znakem, zřízení 
pruhového značení, úklid TKO, osvěta veřejnosti 

2 – asanační zásah 

2015  Likvid. výmlad. z předch. zásahů s užitím ROUNDUPu v VIII. – X., pl. 2., 3. 
Probírka keřů v v OP OP. Likvidace nepůvod. rostlin. Osvěta veřejnosti 

2 – asanační a 
regulační zásah 

2016 Likvid. výmladků. z předchozích zásahů s užitím ROUNDUPu v VIII. – X., plocha  
3. Probírka keřů v ploše 3. Likvidace nepůvodních rostlin. Úklid TKO, osvěta 
veřejnosti 

1 – asanační a 
regulační zásah 

2017 Monitoring, likvidace nepůvod. a zavleč. rostlin,  osvěta veřejnosti 3 – regulační zásah 
2018 Likvid. výml. z předch. zásahů s užitím ROUNDUPu v VIII. – X., plochy 1., 2., 3. 

Probír. keřů v pl. 1., 2., 3. a v OP PP. Úprava (nátěr) nosiče se znakem, zřízení 
pruhového značení, úklid TKO, osvěta veřejnosti    

1 – asanační a  
regulační zásah 

2019 Monitoring, likvidace nepůvod. a zavleč. rostlin,  osvěta veřejnosti 2 – regulační zásah  
 

Varianta maximální   
 

Rok  Zásah Stup. naléhavosti 
2010 Likvid. výmladků z předchozích zásahů s užitím ROUNDUPu v VIII. – X., plochy 

1., 2., 3.  Probírka keřů v ploše 3. Úprava (nátěr) nosiče se znakem, zřízení 
pruhového značení, úklid TKO, osvěta veřejnosti                                                                                                                            

1 – asanační a 
regulační zásah 

2011 Likvid. výmlad. z předch. zásahů s užitím ROUNDUPu v VIII. – X., plochy 1., 2., 
3. Probír. keřů v pl. 1., 2., 3. Likvidace nepůvod. rostlin. Osvěta veřejnosti 

1 – asanační a 
regulační zásah 

2012 Likvid. výmladků z předchozích zásahů s užitím ROUNDUPu v VIII. – X., plochy 
1., 2., 3.  Probírka keřů v plochách 1., 3. Úklid TKO, osvěta veřejnosti                                                            

1 – asanační a 
regulační zásah 

2013  Likvid. výmladků z předchozích zásahů s užitím ROUNDUPu v VIII. – X., plochy 
1., 2., 3. Likvidace nepůvod. a zavlečených rostlin. Osvěta veřejnosti 

2 – asanační a 
regulační zásah 

2014 Probírka keřů v plochách 1., 2., 3. Úprava (nátěr) nosiče se znakem, zřízení 
pruhového značení, úklid TKO, osvěta veřejnosti                                                                                                

1 – asanační zásah 

2015  Likvid. výmlad. z předch. zásahů s užitím ROUNDUPu v VIII. – X., pl. 1., 2., 3. 
Probír. keřů v pl. 3., příp. v OP OP. Likvid. nepůvod. rostlin. Osvěta veřejnosti 

1 – asanační a 
regulační zásah 

2016 Likvid. výmlad. z předch. zásahů s užitím ROUNDUPu v VIII. – X., pl.  3. 
Probírka keřů v pl. 1., 3. Likvid. nepůvod. rostlin. Úklid TKO, osvěta veřejnosti 

1 – asanační a 
regulační zásah 

2017 Monitoring, likvidace nepůvod. a zavleč. rostlin,  osvěta veřejnosti 2 – regulační zásah 
2018 Likvid. výml. z předch. zásahů s užitím ROUNDUPu v VIII. – X., plochy 1., 2., 3. 

Probír. keřů v pl. 1., 2., 3., příp. v OP OP. Úprava (nátěr) nosiče se znakem, zřízení 
pruhového značení, úklid TKO, osvěta veřejnosti                                                                                                                                  

1 – asanační a  
regulační zásah 

 2019 Monitoring, likvidace nepůvod. a zavleč. rostlin,  osvěta veřejnosti 1 – regulační zásah  
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B. Péče o živočichy  
 Individuální péče o živočichy není nezbytná (viz III.1.1.C.). Opatřením možným je 
zavěšení hnízdních podložek pro dravce na nepřístupné skalní stěny. Obdobně možná je 
instalace budek pro letní kolonie netopýrů.  
 
C. Péče o útvary neživé přírody  
            Viz část III.1.1.D. 
 
III.2. Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně 
návrhu zásahů a přehledu činností  

OP je vyhlášeno dle zákona a je v kulturách zahrada, ostatní plocha a zastavěná plocha 
nebo nádvoří. Intenzivní produkční zemědělská činnost v OP není prováděna, většina zahrad 
blíže k PP je zanedbaných a opuštěných a nacházejí se na nich křovinatá lada. Bývalé sady 
jsou ve fragmentech a hospodaření v nich absentuje. Vzdálenější části OP PP jsou udržovány, 
nebo jsou na nich komunikace, jižním směrem se nacházejí technogenní plochy. Velká část 
OP PP je bohatá na ptáky a další drobné živočichy. 

Z pohledu zájmů ochrany PP Jabloňka je stav a využívání OP vcelku vyhovující. Je 
však nutno předpokládat vzrůstající zájem o využívání pozemků v OP k bydlení a 
zahrádkaření, a to především v severní, dílem i v západní části OP PP. Jižně umístěné plochy 
v nivě vyžadují rozsáhlou rekultivaci, která by však neměla negativně zásáhnout úpatí 
skalního masivu. Zřizování turistických a vycházkových stezek, cyklostezek apod. 
v exponovaných částech OP PP je vyloučené, mohou však být umístěny při úpatí. 
Nevyhovujícím využíváním OP by byla jakákoliv exploatace, překračující současný stav, dále 
také výstavba příliš rozměrných objektů na severním pohledovém horizontu.  
 
III.3. Zaměření a vyznačení území v terénu 

Přírodní památka je v současnosti poměrně chabě označena pruhovým značením na 
stromech nebo na skalách. Státní znak na nosiči (sloupku) jeden, a to u jihovýchodního úpatí 
PP při hranici p.č. 450, doplněný informačním textem. Znak i tabule jsou poměrně nové a není 
třeba je obnovovat. Za stávajících podmínek není navrhováno doplnění stojanů o další. Pokud 
by tato varianta nastala, pak by znak měl být umístěn na jihozápadním okraji PP u hranice 
parc. č. 449/2. Informační text je pro daný účel vyhovující.  
 
III.4. Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 

Změny kultur a změny hranic PP a v OP nejsou zpracovateli plánu péče navrhovány. 
Lze doporučit odkoupení parc. č. 449/2 městem Praha, pro zlepšení možností území zajistit.  
 
III.5. Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 

Na rozdíl od řady jiných zvláště chráněných území, kde je poměrně silný pohyb osob, 
je Jabloňka územím pozoruhodně málo navštěvovaným. Kromě vědeckých pracovníků a 
pracovníků ochrany přírody sem zavítají nejčastěji studenti z nedalekých kolejí, mnozí z nich i 
ze zájmu o přírodní fenomény.  

 
III.6. Návrhy na vzdělávací využití území 
 Řízenou a účelnou osvětu pro veřejnost je možno provádět v terénu umístěnými 
vysvětlujícími texty, umístěnými pouze na úpatí skalního masivu. Vzhledem k hodnotě území 
a také k nutnosti zajistit bezpečnost osob je zcela nežádoucí přivádět návštěvníky na stěny 
skal nebo šikmé náhorní plotny.  
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III.7. Návrhy na průzkum a výzkum území či monitoring 
 Vědecké využití území spočívající v monitorování je vhodné provádět zhruba ve 
pětiletých odstupech. Monitoring je jak geologický a geomorfologický, tak zejména botanický 
a zoologický.  
 Vědečtí pracovníci a pracovníci orgánů životního prostředí monitorují také změny, ke 
kterým může docházet v souvislosti s abiotickými vlivy z okolí a v důsledku řízeného 
managementu. 

Výzkumy byly na Jabloňce prováděny již J. BARRANDEM (uvedeno v díle Systéme 
Silurien du centre de la Bohéme, 1852 - 1911). První geologickou mapu sestavili KREJČÍ a 
HELMHACKER (1877), v měř. 1 : 75 000 mapovali území v druhé pol. 20. stol. KODYM a 
MATĚJKA. Podrobně popsal a zmapoval území RÖHLICH (1960), jehož výsledky převzal 
HAVLÍ ČEK do mapy skalního podkladu.  
 
  
IV.  Závěrečné údaje 
 

IV.1. Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem OP podle 
jednotlivých zásahů (druhů prací) 
 Kalkulace sleduje výdaje orgánů OP, nezahrnuje jiné využívání pozemků. Orgány OP 
mohou na management přispívat z vlastních rozpočtů. Vlastníci nebo organizace, provádějící 
péči o území, mohou získat prostředky z  dotačních a grantových programů. Ceny jsou vztaže-
ny k I. pololetí 2008 a mohou se během platnosti plánu péče měnit. 
 Kalkulace nákladů je zpracována pro dvě varianty, a to minimální a maximální, s tím, 
že zásahy méně rozsáhlé, než ve var. maximální, podporují hodnoty území nedostatečně.   
 
Varianta minimální   
 

Druh zásahu 
Orient. nákl. 
CZK/rok 

Nákl.  během 
platn. pl. péče 

Jednorázové a časov ě omezené zásahy  
2010 – Úpravy nosiče se znakem, pruhové značení   5 000,- 

2014 -  Úpravy nosiče se znakem a infotabulí, pruhové značení  8 000,- 

2018 -  Úpravy nosiče se znakem a infotabulí, pruhové značení  8 000,- 

Celkem CZK  21 000,- 

Opakované zásahy   
2010 – Asanační a regulační zásahy -  likvid. výml., probír. keřů, úklid TKO, 
osvěta veřejnosti 

56 000,-  

2011 – Asan. a regul. zás. - likv. výml., probír. keřů, likvid. rostlin, osvěta 45 000,-  
2012 – Asan. a regul. zás. - likvid. výmlad., probír. keřů, osvěta veřejn. 52 000,-  
2013 – As. a reg. zás.- likv. výmlad., nepův. a zavleč. rostl., osvěta veřejn. 40 000,-  
2014 – Asan. zás. – probír. keřů, úklid TKO, osvěta veřejn. 40 000,-  
2015 – As. a regul. zás. - likvid. výmlad., nepův. rostlin, probír. keřů, osvěta 55 000,-  
2016 – Asan. a regul. zás. - likvid. výmlad., probír. keřů, likvid. nepůvod. 
rostlin, úklid TKO, osvěta veřejn. 

53 000,-  

2017 - Regul. zás. – monit., likv. nepův. a zavleč. rostlin,  osvěta veřejn.   35 000,-  
2018 – Asan. a regul. zás. - likv. výml., probír. keřů, TKO, osvěta veřejn.  45 000,-  
2019 – Regul. zás. - monit, likv. nepův. a zavleč. rostlin,  osvěta veřejn.  35 000,-  
Celk. CZK  za dobu platnosti - opatření opakovaná 456 000,-  
Celk. CZK   opatření jednorázová     21 000,- 
Celk. CZK opatř. jednorázová i opakovaná                477 000,- 
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Varianta maximální   
 

Druh zásahu 
Orient. nákl. 
CZK/rok 

Nákl.  během 
platn. pl. péče 

Jednorázové a časov ě omezené zásahy  
2010 – Úpravy nosiče se znakem, pruhové značení   5 000,- 

2014 -  Úpravy nosiče se znakem a infotabulí, pruhové značení  8 000,- 

2018 -  Úpravy nosiče se znakem a infotabulí, pruhové značení  8 000,- 

Celkem CZK  21 000,- 

Opakované zásahy   
2010 – Asanač. a regul. zásahy – likvid. výmlad., probír. keřů, TKO, osvěta                                                                                                                                86 000,-  
2011 – Asan. a regul. zás. - likvid. výml., probír. keřů, likvid. nepůvod. 
rostlin, osvěta veřejnosti 

75 000,-  

2012 - Asan. a regul. zás. - likvid. výmladků, probírka keřů, TKO, osvěta                                                                                                                              82 000,-  
2013 – Asan. a regul. zás. - likvid. výmladků a nepůvod. rostlin, osvěta 65 000,-  
2014 – Asan. zás. - probírka keřů, úklid TKO, osvěta veřejnosti                                                                                                                            60 000,-  
2015 – Asan. a regul. zás. - likvid. výmlad., probír. keřů, likvid. nepůvod. 
rostlin, osvěta veřejnosti 

81 000,-  

2016 - Asan. a regul. zás. - likvid. výmlad., probírka keřů, likvid. nepůvod. 
rostlin, úklid TKO, osvěta veřejnosti 

83 000,-  

2017 – Regul. zás. - monitoring, likvid. nepův. rostlin,  osvěta veřejnosti 48 000,-  
2018 – Asan. a regul. zás. – likvid. výml., probír. keřů, TKO, osvěta                                                                                                                                75 000,-  
2019 – Regul. zás. – monitoring, likvid. nepův.. rostlin,  osvěta veřejnosti  50 000,-  
Celk. CZK  za dobu platnosti - opatření opakovaná 705 000,-  
Celk. CZK   opatření jednorázová     21 000,- 
Celk. CZK opatř. jednorázová i opakovaná              726 000 ,- 
 
IV.2. Použité podklady a zdroje informací, nomenklatura  
ADAMEC P. (1997): =Plán péče pro PP Jabloňka 2000 - 2009=, MHMP. 
ANONYMUS (2004): =Osnova plánů péče, M/100856/04= , MŽP ČR. 
CULEK M [ed.] a kol. (1995); =Biogeografické členění České republiky= ,  Enigma PRAHA. 
CULEK M [ed.] a kol. (2005): Biogeografické členění České republiky II. – AOPK ČR, Praha. 
ČÍLA P. (1987):  =Inventar. průzkum motýlů ve VKP Jabloňka 1986-87=, PÚSPPOP Praha.             
DEMEK, J. et al. (1987): „Hory a nížiny-zeměpisný lexikon ČSR“, ACADEMIA Praha. 
FARKAČ J., Král D. (2000): Návrh na sledování organismů a managementu v ZCHÚ HM  

Prahy. –  Ms., uloženo na OOP Magistrátu hl. m. Prahy 
HEJNÝ S. ET SLAVÍK B. [eds.] (1997): „Květena ČR I.“, ACADEMIA Praha, 557 pp. 
HOLUB J. a PROCHÁZKA F. (2000) : „Red List of vascular plants of the Czech Republic“ –  

2000. - Preslia, Praha, 72/2-4: 187 - 230. 
HŮRKA K. (1993):  =Inventar. průzkum střevlíkovitých v CHPV … Jabloňka =, AOPK Praha.         
JINDRA J. (1986):  =Faunistický průzkum Heteropter CHÚ… Jabloňka=, PÚSPPOP Praha.             
KOL. ANONYMAE (1963-90):  Meteorologické záznamy ČHMÚ Praha-Modřany. 
KOVANDA M. (2000):  =Jeřáby v Praze=, ŽIVA, Praha, 1:12-13.             
KŘÍŽ J. (1986):  =Inventarizační průzkum CHPV Jabloňka – geologie=, PÚSPPOP Praha.             
KUBÁT, K.. [ed.] et al. (2002): „Klíč ke květeně ČR“, ACADEMIA Praha. 
KUBÍKOVÁ J. (1999): Xerotermní až semixerotermní trávníky a lemy. In: Petříček V. et al.,  

„Péče o chráněná území“ I. Nelesní společenstva, AOPK ČR, Praha, p. 213-229. 
KUBÍKOVÁ J., LOŽEK V., ŠPRYŇAR P. et al. (2005): „Chráněná území ČR – Praha“,  

AOPK ČR // EkoCentrum Brno, 304 pp. 
KUČERA T., KETTNEROVÁ S. (1992): =Jabloňka, geobotanický inventarizační průzkum=.  

ČÚOP Praha.  
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KŮRKA A. (1992):  =Arachnofauna CHPV Jabloňka, invent. průzkum =, AOPK ČR.             
LOŽEK V. (1997):  =Hodnocení PP Jabloňka =, AOPK Praha.             
LOŽEK V. (1993):  =Měkkýši chráněného území Jabloňka =, AOPK ČR.             
MORAVEC, J. et al. (1995): Rostlinná společenstva ČR a jejich ohrožení. - Severočeská  

příroda, Litoměřice, 206 pp. 
MORAVEC J., NEUHÄUSL R. a kol. (1991)“ „Přirozená vegetace hlavního města Prahy a její  

rekonstrukční mapa“, ACADEMIA Praha. 
NEUHÄUSLOVÁ Z., MORAVEC J. (1998): „Mapa potencionální přirozené vegetace ČR“,  

ACADEMIA Praha. 
PETŘÍČEK, V. et al. (1999): „Péče o chráněná území I.“ ,  AOPK ČR. 
POKORNÝ J. (2008): =Botanické průzkumy na Jabloňce=,  Pokorný, bot.práce – m/s 
ŠTYS P. (1993):  =Inventarizační výzkum ploštic PP … Jabloňka=, AOPK ČR.             
Vyhláška NVP č. 5/1968 
Zák. ČNR č. 114/92Sb. o ochraně přírody a krajiny a předpisy k jeho provádění 

ZDROJE INFORMACÍ : AOPK ČR, ČHMÚ, ČÚZAK, MHMP - OOP 

BOTANICKÁ NOMEKLATURA (vyšší rostliny) byla sjednocena dle : KUBÁT K. et al. (2002) 

ZOOLOGICKÁ NOMEKLATURA  :   Aves - HUDEC ; K. ČERNÝ W.; bezobratlí - KRATOCHVÍL L.  
et. al., nomenklatura nesjednocená  
 
IV.3. Seznam užitých mapových listů 
Potenc. přiroz. vegetace ČR; NEUHÄUSLOVÁ, Z. (1998), ACADEMIA Praha 1 : 500 000 
Mapa biogeografického členění ČR, CULEK M a kol. (1995), Enigma PRAHA 1 : 500 000 
Mapa biogeogr. členění ČR II., CULEK M [ed.] a kol. (2005), AOPK ČR, Praha. 1 : 500 000 
Geologická mapa odkrytá 12 – 24 Praha, HAVLÍ ČEK V [ed.] (1986), ÚÚG Praha 1 :  50 000 
Základní mapa 12-24-12 ; anonym. 2003, ČÚZAK Praha    1 : 10 000 
Mapa katastru nemovitostí – soulep mapových listů 75, 102,  Katastr. úřad HMP 1 : 1 000 
 
IV.4. Seznam používaných zkratek 

IV.4a. Používané zkratky  

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČGÚ  Český geologický ústav  
EN  evidence nemovitostí 
CHPV  chráněný přírodní výtvor 
J  jih, jižní 
KN  katastr nemovitostí 
NRegBK nadregionální biokoridor ÚSES 
OP PP   ochranné pásmo PP 
PP  přírodní památka 
PÚSPPOP Pražský ústav státní památkové péče a ochrany přírody  
S  sever, severní 
TKO  tuhý komunální odpad  
ÚSES  územní systém ekologické stability 
ÚÚG  Ústřední ústav geologický 
V  východ, východní 
vyhl.   vyhláška 395/92Sb. ve zn. pozd. předp. 
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ZCHD  zvláště chráněné druhy 
ZCHÚ  zvláště chráněné území 
Z  západ, západní 
zák.   zákon 114/92Sb. o ochraně přírody a krajiny ve zn. pozd. předp.  

 
IV.4b. Symboly fyziotypů 
DH  dubohabřiny 
KR  křoviny 
KU  lesní kulticenózy, akátiny 
RU  druhotná ruderální a plevelová společenstva 
SP  vegetace skal, sutí a primitivních půd 
XT  semixerothermní a xerothermní trávníky a lemy 

 
IV.5. Plán péče zpracoval 
 „Zelený svět“, Jaromír Bratka a spolupracovníci, 2008. Zpracováno podle vyhlášky o 
plánech péče č. 60/2008 Sb.  a  „Osnovy plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní 
rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná pásma“ vydané MŽP 
ČR.  
 
V.  Přílohy       
 
V. 1.   Výběrový seznam rostlin        
V. 2.   Výběrový seznam živočichů         
V. 3.   Mapa základní 12-24-12 s vyznačením zájmového území  1 : 10 000 
V. 4.   Mapa katastru nemovitostí s ohraničením PP a OP   1 :  1 000 
V. 5.   Geologická mapa odkrytá 12 – 24 Praha    1 :  50 000 
V. 6.   Mapa značení, dílčích ploch a kolizí     1 :  1 000 
V. 7.   Mapa zvláště chráněných druhů        1 :  1 000  
V. 8.   Mapa managementových zásahů     1 :  1 000 
V. 9.   Fotodokumentace  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


