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1. Základní identifikační a popisné údaje
Název:
Kategorie:
Evidenční kód:
Kategorie IUCN:

Havránka
přírodní památka
759
IV – řízená rezervace

1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ
Chráněné území bylo zřízeno vyhláškou Národního výboru hl. m. Prahy: Vyhláška o
chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praha na lokalitách Barrandovské skály,
Kalvárie v Motole, Baba, Dolní Šárka, Podbabské skály, Sedlecké skály, Salabka, Havránka,
Podhoří, Trojská, Bohnické údolí, Zámky a jejich ochranných pásmech.
vydal:
dne:
pod číslem:

Národní výbor hlavního města Prahy
1. 9. 1982
4/1982

Právním předpisem: Nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška NVP č. 4/1982 Sb. NVP,
o chráněných přírodních výtvorech v hl. m. Praze na lokalitách Barrandovské skály, Kalvarie
v Motole, Baba, Dolní Šárka, Podbabské skály, Sedlecké skály, Salabka, Havránka, Trojská,
Podhoří, Bohnické údolí, Zámky a jejich ochranných pásmech bylo upraveno ochranné pásmo
PP Salabka
vydal:
dne:
pod číslem:

Magistrát hl. m. Prahy
1.11. 2002
17/2002

PP Havránka je součástí přírodního parku Drahaň – Troja zřízeného tímto právním
předpisem: Vyhláška hl. m. Prahy, o zřízení oblastí klidu v hlavním městě Praze a vyhlašování
stavební uzávěry pro tyto oblasti
vydal:
dne:
pod číslem:

Magistrát hl. m. Prahy
15. 11. 1990
8/1990

1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost
k soustavě Natura 2000
kraj:
obec:
katastrální území:

- Praha
- Praha
- Troja

PP Havránka není součástí žádného území v rámci Natura 2000, není součástí velkoplošného
chráněného území ve smyslu zákona 114/92 sb. Nachází se v přírodním parku Draháň - Troja
(viz bod 2. 1.)
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Příloha:
Orientační mapa s vyznačením území

1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Katastrální území: Troja, okres hlavní město Praha
Číslo
parcely
podle KN

1238
kú Troja

Číslo
Druh pozemku podle Způsob využití pozemku Číslo listu Výměra parcely
parcely
KN
podle KN
vlastnictví celková podle KN
podle
PK
(m2)
nebo jiných
evidencí
neplodná půda
ostatní plocha
885
11 597

1239
kú.
Troja

ostatní plocha

ochranné pásmo jiného
zvláště chráněného území,
památkově chráněné
území
neplodná půda

1240
kú. Troja

ostatní plocha

ochranné pásmo jiného
zvláště chráněného území,
památkově chráněné
území ochranné pásmo
jiného zvláště chráněného
území, památkově
chráněné území
neplodná půda
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ochranné pásmo jiného
zvláště chráněného území,
památkově chráněné
území

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

11 597

885

1 103

1 103

885

5 571

5 571

1220/1
kú. Troja

ostatní plocha

neplodná půda

885

16 646

16 646

1218/1
kú. Troja

ostatní plocha

ochranné pásmo jiného
zvláště chráněného území,
památkově chráněné
území
neplodná půda

885

7 196

7 196

1219
kú. Troja

ostatní plocha

ochranné pásmo jiného
zvláště chráněného území,
památkově chráněné
území
neplodná půda

885

2 235

2 235

Celkem

44 348

ochranné pásmo jiného
zvláště chráněného území,
památkově chráněné
území

Příloha:
Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ
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44 348

1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma
Druh pozemku

OP
plocha v 0,0000 ha
0

Způsob
pozemku

lesní pozemky

ZCHÚ
plocha v 0,0000 ha
0

využití ZCHÚ
plocha v 0,0000 ha

vodní plochy

0

0

zamokřená plocha
rybník nebo nádrž
vodní tok

trvalé travní porosty 0
orná půda

0

ostatní zemědělské 0
pozemky
ostatní plochy
44 348 m2

neplodná půda
ostatní
využití

zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem

způsoby 0

0
44 348 m2

ad 1.5: Výměry se vypočítají z údajů uvedených v tabulkách v kapitole 1.4.
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44 348 m2

1.6 Hlavní předmět ochrany
1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu
Chráněné území bylo zřízeno vyhláškou č. 4/1982. Jako předmět ochrany byla ve vyhlášce
definována společenstva prameniště potoka Haltýř a vlastní prameniště. V části Pustá vinice
je předmětem ochrany vřesoviště a fragmenty stepních společenstev na výchozech
proterozoických hornin.
1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav
V současné době přetrvávají stále na Pusté vinici jako hlavní předmět ochrany společenstva
vřesoviště a fragmenty stepí a na ně vázané organismy. Jedná se o jedno ze tří do současné
doby dochovaných vřesovišť (a současně největší vřesoviště v Praze). Předmětem ochrany
údolí potoka Haltýř stále zůstává prameniště. Celé území je velice cenné i z hlediska
krátkodobé rekreace. Stále více obklopeno postupující zástavbou se stává jedním z mála míst
vhodným ke krátkodobé rekreaci. Což sebou bohužel nese i všechny negativní vlivy s tím
související.
A. společenstva
název společenstva
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Euhorbio - Callunion

podíl
plochy
ZCHÚ (%)
24 %

Scabioso – Brachypodietum pinnati.

3%

Erysimo – Festucetum valesiaceae

1,5 %

nálety teplomilných keřů

35 %

v popis biotopu společenstva
3 samostatné plochy na výchozech silicitů.
Největší z nich se nachází na pozemcích
1238 a 1238. další část, od předchozí
oddělena cestou jena pozemku 1240. A
poslední, malý fragment všesoviště je na
pozemku 1218/1 nad prameništěm potoka
Haltýř.
Jedná se o druhově chudé společenstvo
v dominantním vřesem Calluna vulgaris a
metličkou křivolakou Avenella flexuosa.
2 samostatné plochy – větší v horní části
pozemků 1238 a 1239, menší ve spodní
části pozemku 1239.
Fragment společenstva v části pozemku
1238 a 1239, pod vyhlídkovou lavicí.
Dominantní je Festuca valesiaca,
Ve spodní části pozemku 1240 je souvislý
porost teplomilných keřů (Rosa canina,
Prunus spinosa spolu se semenáčky
Quercus rubra a Betula pendula). Keře,
semenáče bříz a částečně i dubu červeného
jsou spolu s několika ovocnými stromy
roztroušeny také po celé ploše pozemku
1238 a 1239.
Souvislé keřové porosty také vesměs
zarůstají celý svah pozemku 1218/1 místě,
kde se v minulosti nacházely terasovité
zahrady.

sešlapávaná plocha na vyhlídce

0,5 %

fragmenty doubravy

20%

mokřad

3%

lesy

10 %

zbytky sadů a zahrad

10 %

v horní části pozemku 1239, kolem
vyhlídkové lavice, kde je návštěvnost PP
nejvyšší se od roku 2002 objevují Lolium
perenne a Polygonum aviculare. Protože
návštěvníci nevstupují do PP, nehrozí šíření
do dalších částí.
Především na pozemku 1220, v místech,
kde se podařilo ve druhé polovině 90. let
minulého století vykácet všechny akátové
porosty se postupně obnovuje kyselá
doubrava s vtroušenými duby, hlohy a
jilmy.
na pozemku 1220/1 ve vlastním prameništi
se nachází společenstvo s dominantní
sítinou sivou (Juncus inflexus), a vrbovkou
chlupatou (Epilobium hirsutum). Z dalších
vlhkomilných druhů zde roste tužebník
jilmový (Filipendula ulmaria), přeslička
bahenní (Equisetum palustre), Lilek
potměchuť
(Solanum
dulcamara).
V minulosti zde rostl i devětsil bílý
(Petasites hybridus), který rostl v místě
současného kaliště divokých prasat. Již 2
roky výskyt nepotvrzen.
ve druhé polovině 60. let minulého století
byly v horní části pozemku 1218/1
vysázeny lesy s převládající borovicí lesní
(Pinus silvestris) a vtroušeným modřínem
(Larix decidua), habrem (Carpinus betulus)
a dubem červeným (Quercus rubra).
na části pozemku 1218/1 se nachází zbytky
původních, terasovitě uspořádaných zahrad
(viz foto v kapitole) s ovocnými stromy,
zplaněnými hlíznatými rostlinami (Iris,
Hemerocalis) aj.

B. druhy

V PP Havránka se vyskytují tyto rostlinné druhy, na něž se vztahuje ochrana ve smyslu
vyhlášky Č. 395/1992Sb. : křivatec český (Gagea bohemica). V letech 2001 – 2008 se
nepodařilo ověřit výskyt kozince Astragalus danicus, jak jej uvádí Kubíková 1976 a Marek
2000.
V níže uvedené tabulce jsou kromě křivatce uvedeny i druhy, které jsou určující pro rostlinná
společenstva vřesů, které jsou hlavním předmětem ochrany nejcennější části PP Havránka –
vřesoviště Pustá vinice.
název druhu

Křivatec český
Gagea bohemica

aktuální početnost
nebo
vitalita
populace v ZCHÚ
populace čítající
desítky jedinců

stupeň ohrožení
dle vyhl. č
395/1992Sb
SILNĚ
OHROŽENÝ,
na lokalitě
ohrožen
nadměrnou
návštěvností

7

popis biotopu druhu

na části pozemku 1239 kú. Troja ve
fragmentech stepních společenstev

Paličkovec šedavý
Corynephorus canescens

na lokalitě
ohrožen
nadměrnou

v horní části pozemku 1239 kú. Troja

návštěvností

Hlaváč bledožlutý
Scabiosa ochroleuca

populace čítající
desítky jedinců

na lokalitě
ohrožen
nadměrnou

roztroušeně na pozemcích 1238 a 1239 kú.
Troja

návštěvností

Vřes obecný
Calluna vulgaris

Metlička křivolaká
Avenella flexuosa

Pryšec chvojka
Euphorbia cyparissias
Svízel syřišťový
Galium verum

Válečka prárořitá
Brachypodium pinnatum

Kostřava
Festuca rupicola

Zvonek okrouhlolistý
Campanula rotundifolia
Máčka ladní
Eryngium campestre
Kostřava valiská
Festuca valesiaca

Mochna písečná
Potentilla arenari

populace málo
vitální, dochází
k úbytku na úkor
druhů společenstva
Scabioso –
Brachypodietum
pinnati
dochází k úbytku,
šíří se druhy
společenstva
Scabioso –
Brachypodietum
pinnati a Erysimo –
Festucetum
valesiaceae
stabilní populace

na lokalitě silně
ohrožen

Dominantní druh ve společenstvu Euhorbio
– Callunio

na lokalitě mírně
na ústupu

Spolu s vřesem dominantní druh ve
společenstvu Euhorbio – Callunion

není

Roztroušeně ve společenstvu Euhorbio –
Callunion
Roztroušeně ve společenstvu Euhorbio –
Callunion, vyskytuje se také ve
společenstvu Scabioso – Brachypodietum
pinnati
vyskytuje se také ve společenstvu Scabioso
– Brachypodietum pinnati

stabilní populace

není

šíří se na úkor druhů
společenstva
Euhorbio –
callunion
šíří se na úkor druhů
společenstva
Euhorbio –
Callunion
stabilní populace

není ohrožen

není

vyskytuje se ve fragmentech stepních
společenstev

není

stabilní populace

není

mírně se šíří se na
úkor druhů
společenstva
Euhorbio –
callunion
stabilní populace

není

vyskytuje se v místech asanované erozní
rýhy
roztroučeně po celám pozemku 1238, 1239
a 1240 kú. Troja
dominantní druh ve fragmentech stepních
společsntev

není

dominantní druh ve fragmentech stepních
společenstev, převážně na pozemcích 1238
a 1239 kú. Troja

1.7 Dlouhodobý cíl péče
1. 7. 1. Pustá vinice
Předmětem ochrany jsou v části zvané Pustá vinice společenstva vřesoviště a teplomilné
pastviny na výchozech proterozoických hornin a na ně vázané organismy.
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Nejdůležitějším dlouhodobým cílem péče je řízené směrování návštěvníků, kteří prochází
mezi Velkou skálou a Trojou tak, aby nedocházelo ke zbytečné devastaci území. Nejedná se
pouze o pěší, ale z velké části také o cyklisty. Po dořešení všech pozemkových záležitostí
(podrobněji viz kapitola Administrativní opatření) bude nutné upravit cestu protínající
vřesovištěm tak, aby byla dokonale schůdná a vhodná i pro cyklisty. Tj. v její dolní části,
v místě stávajícího strmého a erozí poškozeného schodiště, ji přesměrovat do původní, dnes
ještě stále patrné, méně strmé původní trasy vedoucí po pozemku 1239, která by byla sjízdná
i pro cyklisty. Vzhledem k tomu, že v této spodní části bývalá cesta na pozemku 1239
prochází souvislými porosty teplomilných keřů, a nikoli cennými porosty vřesoviště, nemělo
vy se jednat z hlediska OP o problematický zásah. Okamžitě po dokončení cesty bude nutné ji
po obou stranách opatřit zábradlím, aby návštěvníci nevstupovali do vřesoviště.
Pustá vinice je největší vřesoviště na území hlavního města, a je nutná aktivní péče o něj. Při
ponechání území přirozenému vývoji, by okamžitě jako další sukcesní stadium nastoupily
porosty teplomilných keřů s dominantní Prunus spinosa, Crataesus sp. a Rosa canina.
Hlavním cílem je uchování dvou samostatných, cestou rozdělených ploch porostů vřesů
alespoň v tom rozsahu jaký má v současné době. Důležité je pravidelné odstraňování
náletových keřů a semenáčků bříz a dubů, ať již vyřezáváním nebo pastvou. Také
rozvolňování přestárlých a dřevnatých keřů vřesů řízenou pastvou se zatím osvědčilo.
Kromě uchování porostů vřesů je dalším cílem zachování celkového rázu této lokality – tedy
bezlesí. S tím souvisí pravidelné vysekávání náletů a vypásání plochy s porosty teplomilných
pastvin ze společenstva Scabioso – Brachypodietum pinnati.
Vhodný management, kterým bude uchován stávající charakter vřesoviště podpoří i výskyt
význačných druhů bezobratlých (střevlíkovití brouci, fytofágní hmyz, motýli aj.) i obratlovců
(plazi).
1. 7. 1. Haltýř
Největším problémem lokality jsou divoká prasata. Prameniště bylo v předchozích 3 letech
téměř kompletně přeměněna na kaliště. Přestože správce pozemků - Botanická zahrada hl. m.
Prahy - pravidelně žádá o povolení jejich k odstřelu a má najaté i lovce, odstřel není zatím
příliš účinný. Úživnost Troje (bývalé sady a dostatek potravy i v zimním období na
bohnickém sídlišti) způsobuje, že se stádo pravidelně až 2 x do roka rozmnožuje a populace
divokých prasat roste. .
V nejbližší době bude muset padnout závazné rozhodnutí orgánů činných ve státní správě, jak
naložit se starou zděnou cisternou, ve které je podchycen největší z pramenů potoka Haltýř.
Zděná klenba se začíná propadat a protože vede i pod cestou, která prameniště obkružuje,
hrozí nebezpečí úrazů.
Doporučuje se během roku 2010 přesměrovat cestu tak, aby se zcela vyhnula klenbě staré
cisterny a posunout i zábradlí, které ji lemuje, aby se zabránilo propadnutí návštěvníků.
V této části PP bude nutné pravidelným vysekáváním náletů podpořit rozvoj fragmentu
vřesoviště na pozemku 1218/1 kú. Troja,
Rozvoj kyselé doubravy na místě vykácené akátiny ponechat přirozenému vývoji.
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2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět
ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Geologicky je celé území tvořeno horninami svrchního proterozoika, především
proteroziockými břidlicemi a droby, kterými prostupují v části zvané Pustá vinice a na části
pozemku 1218/1 silicitové suky. Do horní části Pusté vinice pak zasahují i horniny
pleistocénní terasy Vltavy – terasy suchdolské. Do horní části údolí potoka Haltýř pak
zasahuje sprašová návěj (horní část pozemku 1219 kú. Troja).
Přírodní památka Havránka se rozkládá na skládá ze dvou samostatných částí – vřesoviště
Pustá vinice a údolí potoka Haltýř.
Pustá vinice. V minulosti se zde, jak už ostatně název napovídá, pěstovala vinná réva. Ale již
v Indikační skice stabilního katastru ze 40. let 19. století je toto území označeno jako pastvina
„Pusta winic“. Do dnešní doby se na těchto místech vyvinulo na minerálně chudých
výchozech silicitů vřesoviště s rozsáhlými porosty vřesu obecného (Calluna vulgaris). Mimo
dominantního vřesu a metličky křivolaké (Avenella flexuosa) zde roste jestřábník chlupáček
(Hieracium pilosella), kyselka obecná (Acetosella vulgaris), řebříček obecný (Alchemilla
milleifolium) a zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia).
Na výchozech štěrkopískových teras je zajímavý výskyt paličkovce šedavého (Corynephorus
canescens), druhu typického pro chudé písčité půdy.
Část chráněného území s hlubší půdou zabírají ještě teplomilné keře, především trnky (Prunus
spinosa) a hlohy (Crataegus sp.). Místy se objevují duby (Quercus sp.) a zplanělé tisy (Taxus
baccata) .
Mimo vřesoviště a společenstva teplomilných keřů naleznete na Pusté vinici i teplomilná
společenstva stepí.
Z vrcholu svahu je krásný výhled na celou Prahu, v popředí s botanickou zahradou a
Trojským zámkem, vpravo s usedlostí Havránka.
V údolí Haltýře je předmětem ochrany především několik pramenů, z nichž nejsilnější byl
jímán cisternou a využíván pro potřeby Trojského zámku. Dnes je chráněn jednoduchým
dřevěným přístřeškem.
V mokřadní vegetaci u prameniště dominuje sítina sivá (Juncus inflexus) a vrbovka chlupatá
(Epilobium hirsutum). Z dalších druhů je možné zmínit tužebník jilmový (Filipendula
ulmaria) a přesličku bahenní (Equisetum palustre). Ze vzácnějších rostlin je to např. devětsil
bílý (Petasites albus), typický pro prameniště především v hornatých krajích. Kromě toho zde
hojně roste kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) nebo lilek potměchuť (Solanum dulcamara).
Kolem výchozu silicitového suku na pozemku 1218/1 roste fragment vřesoviště. Na
protilehlém svahu byl nepůvodní akát, vysazovaný na mnoha místech v okolí Prahy již od
počátku minulého století, vykácen a nahrazen zdejšímu prostředí bližším dubem letním
(Quercus robur).
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Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
V PP Havránka se vyskytuje :křivatec český (Gagea bohemica). Od roku 1995 se nepodařilo
ověřit výskyt kozince Astragalus danicus, jak jej uvádí Kubíková 1976 a Marek 2000.
název druhu

Křivatec český
Gagea bohemica
Stepník rudý
Eresus cinaberius

Slepýš křehký
Anguis fragilis

Ropucha obecná
Bufo bufo

aktuální početnost stupeň
popis biotopu druhu
nebo
vitalita ohrožení dle
populace v ZCHÚ
vyhl.
č.
395/1992Sb
SILNĚ
desítky kusů
součást fragmentu stepních společenstev na
OHROŽENÝ
pozemku 1239
pozorovány
jednotlivé kusy
pozemku 1238
1238 kú. Troja
pozorovány
jednotlivé kusy
pozemku 1238
1238 kú. Troja

v údolí potoka
Haltýř jednotlivé
kusy

nadměrnou
návštěvností
na
lokalitě na pozemku 1239 a 1228 kú. Troja ve
n ohrožen
fragmentech stepních společenstev.
a nadměrnou
návštěvností
SILNĚ

n OHROŽENÝ
a DRUH,

na
lokalitě
ohrožen
nadměrnou
návštěvností

OHROŽENÝ
DRUH

k rozmnožování využívá pravděpodobně
jezírko v nedalekém Areálu SEVER
v botanické zahradě

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti
Osídlení v Trojské kotlině je doloženo už v neolitu (na nedaleké archeologické lokalitě Na
Farkách, která byla kontinuálně osídlena už od neoitu). Doklady o pravěkém osídlení jsou i
z nedaleké ulic Nad Kazankou a okolí usedlosti Havránka (podrobněji viz Smolíková, 2000).
S velkou pravděpodobností můžeme usuzovat, že zde byly velice brzy,nejpozději ve starší
době železné, kdy pravěké osídlení Troje dosahovalo svého největšího rozmachu) vykáceny
stromy a převážná část území získala již v době železné charakter bezlesé zemědělské krajiny,
jakou si s malými výjimkami udržela až do druhé poloviny 19. století. To ostatně vyplývá i
z mapy prvního vojenského mapování, kde jsou v údolí Haltýře zahrady (vinice???).
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Výřez z mapy z
červeně.

prvního vojenského mapování. Přírodní památka Havránka vyznačena

Nejzajímavějším historickým dokumentem, který byl v rámci vytváření plánů péče nalezen, je
dosud nepublikovaná a téměř neznámá mapa z roku 1820, kterou si nechal na zakázku
nakreslit baron Astfelda, který byl vlastníkem statku a později i zámku. Mapu vytvořil dvorní
malíř Anton von Trann z Hochensternu kolem roku 1820 a jsou na ní zakresleny všechny
polnosti (tedy u místa, kde se nyní nachází vřesoviště Pustá vinice a údolí potoka Haltýř),
zahrady a trojské vinice a vyčísleny jejich výnosy.
Na Indikační skice stabilního katastru (pro Troju z roku 1840) je toto území bezlesé, označené
jako pastvina. Stávající vřesoviště nese označení Pusta Winice, což evokuje, že v minulosti se
na tomto, pro pěstování vinné révy velice vhodně orientovaném svahu vinohrad zcela určitě
nacházel. Zda se jednalo o první vinici v tomto území, která patřila ke Zbraslavskému
klášteru, a jejíž lokalizace není přesně historicky doložené (pouze víme, že se nacházela
v Zadním Ovenci), se můžeme jen dohadovat. Také usedlost Havránka, po níž získalo
chráněné území své jméno, (ve skice jako Hawranka) je jasně vyznačena jako zděná stavba se
zahradami.
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Výřez z Indikační skici stabilního katastru pro Troju z roku 1840 s vyznačenou Pustou vinicí a
potokem Haltýř
Svahu, na němž se nachází Pustá vinice se nedotkla ani první větší vlna zalesňování v první
polovině 19. století, kdy byla část svahů v údolí potoka Haltýř osázena především akátem.
Tyto porosty akátu (na pozemku 1210/1) byly vykáceny teprve ve druhé polovině 90 let
minulého století. Pozemek 1240, 1218/1 a 1238 kú. Troja si uchoval svůj ráz zemědělské
krajiny až do poloviny osmdesátých let minulého století. Pro potřeby vytváření těchto plánů
péče se podařilo od pamětníků v Troji získat několik fotografií z přelomu 70. a 80. let
minulého století, které dokládají stav zemědělské krajiny, terasy v údolí potoka Haltýře i
poměrně hustou zástavbu na pozemku 1240. Všechny fotografie jsou uvedeny níže.
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Terasy na pozemku 1218/1 kú. Troja,, v horní části hřbet Pusté vinice. Konec 70. let minulého
století.
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Hřbet vřesoviště Pustá vinice. Konec 70. let minulého století nebo počátek let 80.

Pohled z vřesoviště Pustá vinice na okolní usedlosti. Konec 70. let minulého století.
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Terasy na pozemcích 1220 a 1218/1 kú. Troja v údolí potoka Haltýř. Konec 70. let minulého
století.

Terasy na pozemku 1220 kú. Troja v údolí potoka Haltýř. Pohled z vřesoviště Pustá vinice.
Konec 70. let minulého století.

Údolí na hranici horní části údolí potoka Haltýř (v místech, kde se stýkají hranice pozemků
1220/1 a 1219 kú. Troja), kde se dochovali návěje spraší, které byly v minulosti těženy pro
potřeby obyvatel Troje. V těchto místech se měl podle Kubíkové (pravděpodobně již za hranicí
PP Havránka) nacházet i Astragalus danicus, jehož výskyt není v současné době potvrzen. 50.
léta minulého století.

16

PP Havránka se nachází v území, které je maximálně využíváno pro krátkodobou rekreaci
obyvatel Troje a nedalekého bohnického sídliště. Intenzivní zástavba Troje a snižování
rozsahu ploch, které jsou pro krátkodobou rekreaci vhodné zvyšuje zátěž stávajících ploch,
tedy i přírodní památky Havránka. Problém je i s volným pobíháním psů.
Velice kuriózní a pro potřeby těchto plánů péče spíše pro zajímavost uváděné je aktivní
využití svahů Pusté vinice (v minulosti nazývané také Kosí vrch) pro pořádání pravidelných
závodů v sáňkování místním Sokolem Troja (viz kroniky TJ Sokol Troja) ve 20. a 30. letech
minulého století.
V roce 1968 byla usnesením tehdejšího plenárního zasedání NVP zřízena Pražská botanická
zahrada. Oficiálně začala existovat k 1. lednu 1969. Pozemky, na nichž se nyní nachází PP,
byly vlečeny do pozemků, které byly součástí areálu botanické zahrady. Tento areál byl
zároveň stanoven jako ochranné pásmo přírodní památky Havránka.
V roce 1978 byl botanickou zahradou podán první podnět na vyhlášení chráněného naleziště
Havránka za účelem zachování „jedinečného vřesoviště a pozemků prameniště potoka Haltýř
(pozn. doslovná citace z žádosti, která se nachází v archívu BZ).
První rozsáhlý průzkum území byl proveden J. Kubíkovou v 80. letech minulého století za
účelem vypracování studie Přírodně archeologické podklady pro studii Pražské botanické
zahrady. V pasáži věnované oběma vřesovištím, jak Salabce, tak Havránce, Kubíková
doporučuje jako vhodný nástroj řízené péče o vřesoviště vypalování. Kubíková v této studii
uvádí výskyt kozince Astragalus danicus v horní části údolí potoka Haltýř, v místech, kde se
nachází váté písky.
V červnu 2000 byla Pustá vinice, jako jedno z prvních chráněných území v Praze vypásáno
pomocí ovcí a koz. V průběhu let 2000–2007 v podstatě nezměnila celková pokryvnost
charakteristických druhů rostlinných společenstev třídy Festuco-Brometea. V důsledku pastvy
nedošlo ani k nárůstu pokryvnosti nitrofilních a ruderálních druhů nebo celkové pokryvnosti
porostů. Celková hodnota druhové diverzity v PP Havránka se v období 2000–2007
statisticky významně zvýšila. U porostu vřesů bylo zaznamenáno výrazné zmlazení.
Špryňar (Špryňar, 2002) v publikaci Bioindikační monitoring na území Trojská kotlina 2002
hodnotí pět botanických průzkumů tohoto území (Kubíková 1976, Šuk, 1990, Sádlo 1997,
Špryňar et Marek 2001 a Špryňar 2002). Během nich bylo na území nalezeno celkem 450
taxonů cévnatých rostlin, ale počet taxonů v jednotlivém výzkumu nikdy nepřesáhl počet 294.
Sádlo (1997) zaznamenal v území 219 taxonů. Špryňar sám (Špryňar, 2002) nalezl při svých
výzkumech pouhých 137 taxonů cévnatých rostlin. Kromě stávajících druhů, psaných před
rokem 2002, přibyly nové druhy typické pro sešlapávaná společenstva, z nichž mnohé jsou
druhy, které lze hodnotit jako typické pro přirozenou vegetaci (Melica transsilvanica,
Carduus nutans).
Oproti vřesovišti Salabka je z hlediska výskytu lišejníků Havránka bohatší. Lišejníky se
vyskytují především ve spodní části vřesoviště, kde se v rozvolněných partiích vyskytuje
bohaté mechové patro s lišejníky. Kocourková (2002) také uvádí velké množství epifitických
lišejníků na dřevnatých částech vřesů (Hypogamia physoides, Parmelia sulcata, Physcia
tenella). Tyto druhy uvádí také na větvích ovocných dřevin rostoucích v horní části
vřesoviště. V údolí potoka Haltýř zjistila pouze běžné druhy dutohlávek a na drobivých
stěnách cesty vedoucí údolím potoka Haltýř pak bohaté porosty Lepraria sp.

17

Policht ve své studii (Policth, 2002) uvádí z PP Havránka 30 druhů ptáků, žádný z nich
nepatří mezi druhy chráněné nebo ohrožené.
V roce 2006 bylo na pozemku 1238 k. ú. Troja provedeno protierozní opatření. Podrobnosti
viz kapitola 2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a
závěry pro další postup.
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
Generel územního rozvoje Pražské botanické zahrady v Troji, 2002
Zřizovací listina Zřizovací Botanické zahrady hl. m. Prahy dne 30. 11. 2008
Plán péče na období 2000 – 2009 pro přírodní památku Havránka
Projektová dokumentace Protierozní opatření Pustá vinice + související rozhodnutí orgánů
činných v OP /uloženo v archívu botanické zahrady
Žádosti o povolení odstřelu divokých prasat z let2006 – 2009 + příslušná rozhodnutí orgánů
činných v OP//uloženo v archívu botanické zahrady
2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti
Od roku 2005 se celý přírodní park Draháň – Troja potýká s problémy spojenými s
přemnožením divokých prasat. Konkrétně v prameništi potoka Haltýř se nachází rozsáhlé
kaliště, které téměř zničilo vegetaci prameniště. Regulace stavu divokých prasat odstřelem
zatím nebyla účinná.
Pustá vinice je ohrožena i nadměrnou okolní zástavkou – chystají ve přestavby dvou starých
obytných stavení na sousedních pozemních 1231 a 1237 kú. Troja, které se nachází přímo
v ochranném pásmu PP.
Nadměrnou návštěvností trpí především Pustá vinice. Bude nutné dořešit všechny pozemkové
záležitosti a netrasovat cestu PP tak,a by byla sjízdná i pro cyklisty, kteří jinak používají
místo stávající, spíše erozní rýhu, než cestu zkratku přes chráněné území.
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2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
Přírodní památka Havránka je nyní v péči Botanické zahrady hl. m. Prahy (viz 2.3 Související
plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy). BZ pravidelně zajišťuje
běžnou údržbu včetně pravidelného úklidu celé lokality, pastvu i vysekávání náletových keřů.
Pro potřeby tohoto plánu péče byla poprvé řádně zaměřena horní část vřesoviště Pustá vinice,
kde se porosty vřesů nachází i na pozemcích, které přímo nejsou součástí přírodní PP (1237
kú. Troja). Cesta vřesovištěm vede i po sousedních soukromých pozemcích (1231, 1237 kú.
Troja). Ze zaměření vyplývá, že v roce 1982 bylo chráněné území vyhlášeno ad hoc na celém
pozemku 1238, 1239 a 1240 kú. Troja - automaticky se předpokládalo, že trasa cesty je
totožná s pozemkem 1239. Bohužel tomu tak není. Stávající cesta vede částečně po pozemku
1238, 1240 a zasahuje na sousední soukromý pozemek 1237 (na němž se mimochodem
nachází část vřesoviště) a pak se stáčí opět na pozemek 1238.
Pozemková situace v této části PP Havránka je tedy poněkud nepřehledná a bude nutné
urychleně ji dořešit, aby mohla být opravena cesta vřesovištěm, která je pro další zachování
lokality nezbytná. Bez vyjasnění vlastnických vztahů cesty nebude toto možné.
Jedná se o vyjasnění vlastnických vztahů, výměra PP uvedená ve vyhlášce se tak nemění.
Protierozní opatření provedené v roce 2006 na pozemku 1239, jehož část především cyklisté
přeměnili místy na až 6 m širokou cyklotrasu – erozní rýhu, se již stabilizuje, bude nutné
pravidelně monitorovat další vývoj.
Kromě opravy cesty vřesovištěm Pustá vinice, se další údržba bude muset zaměřit na cestu
kolem prameniště potoka Haltýř – přetrasovat horní část cesty tak, aby se vyhnula bortící se
klenbě cisterny.
Pokud se v letech 2009 a 2010 podaří eliminovat stádo divokých prasat, bude nutné
monitorovat obnovu vegetace prameniště.
Od roku 2000 se část vřesoviště nacházející se na pozemcích 1238 a 1230 pravidelně vypásá.
Díky řízené pastvě se podařilo rozvolnit přestárlé porosty vřesů, postupně dochází i
k zmlazování.
2.5.4 Základní údaje o nelesních pozemcích
PP Havránka se nachází pouze na nelesních pozemcích. Jejich základní charakteristika a
rozměry podle výpisu z katastru nemovitostí jsou uvedeny v kapitole 1.4 Vymezení území
podle současného stavu katastru nemovitostí.
Navrhovaná péče o tyto dílčí plochy je upřesněna v kapitole 3.1. Výčet, popis a lokalizace
navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ.
2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro
další postup
Od června 2000 je PP pravidelně vypásána smíšeným stádem ovcí a koz v počtu do 30 ks.
Pastva má vliv na celkové zvyšování druhové diversity a zmlazování porostů vřesů.
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Protierozní opatření.
Nekázeň některých cyklistů a jezdců na koních, kteří si vřesovištěm zkracovali cestu do Troje,
způsobila v letch 2000 – 2005 až 6 m širokou a 100 m dlouhou erozní rýhu. V dubnu 2006
bylo na základě souhlasu Odborem OP MHMP zrealizováno protierozní opatření, které
navrhnul ing. Karel Zlatuška ze společnosti A.KTI, s.r.o. v Brně. Erozní rýha byla zakryta
substrátem složeným z 20 % hrubého písku a štěrku (frakce 0,2 až 10 mm), 20 % vláknitého
organického materiálu a zeminy. Pak byl oset směsí rostlin, jejichž semena byla v předchozím
roce sklizena v PP havránka (stepní a vřesovištní druhy). Poté byl substrát překryt protierozní
kokosovou geotextilií, která byla k podloží uchycena železnými skobami.Okraje geotextilie
byly následně překryty větvemi (trnka, šípková růže, hloh, třešeň apod.), aby se zamezilo
vstupu na sanovanou erozní rýhu, vytvořilo se mikroklima vhodné k vyklíčení vysetých
rostlin a současně se vytvořil nízký jednoduchý větrolam na zachycení semen vřesovištních a
stepních druhů rostlin z blízkého okolí.
Na jaře 2009 je již sanované území stabilizované, ruderály, které zde měly v prvních letech po
realizaci protierozního opatření tendenci se šířit byly zcela zlikvidovány, nyní se zde zvolna
šíří semenáčky vřesů (v dolní části) a druhy typické pro stepní společenstva (Festuca
walesiaca) v horní a střední části.
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Stav erozní rýhy na pozemku 1238 kú. Troja na podzim 2005 – ve spodní části se větvila na 2
samostatné cesty, v nejširší části dosahovala šíře 6 m
Pravidelně v zimním období jsou vysekávány náletové keře, na pozemku 1238 jsou porosty
teplomilných keřů ponechány pouze po obvodu, v místech, kde pozemek sousedí s panelovou
komunikací vedoucí do obce.
Pozemek 1240 je také postupně zbavován náletů, zatím pouze s poloviny. Vysekávání bude
pokračovat v zimním období roku 2009/10:

3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
3. 1. Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů
v nich
Dílčí zásahy jsou uvedeny podle jednotlivých pozemků.
d) nelesní pozemky
označení
název
plochy nebo
objektu
1238
vřesoviště
kú. Troja

stručný popis charakteru plochy nebo
objektu a dlouhodobý cíl péče
Druhově
chudě
porosty
vřesů
s vtroušenou metličkou křivolakou jsou
spolu s níže uvedených společenstvem
teplomilných pastvin předmětem ochrany
PP

doporučený zásah

naléha
vost*

termín
provedení

Řízená pastva, při níž budou 1
rozvolněny přestárlé porosty vřesů a
vypaseny semenáče dřevin a
teplomilných keřů.

červen
červenec

-

Řízená pastva, při níž budou 1
rozvolněny přestárlé porosty vřesů a
vypaseny semenáče dřevin a
teplomilných keřů.

červen
červenec

-

červen
červenec

–

Hlavním cílem uchovat společenstvo
vřesoviště..

1239
kú. Troja

1240
kú. Troja

vřesoviště

vřesoviště

V horní části pozemku se nachází
fragmenty společenstva teplomilných
pastvin a ve spodní rozvolněnější části se
vyskytují i stepní druhy.
V horní části pozemku se nachází
druhově
chudě
porosty
vřesů
s vtroušenou metličkou křivolakou jsou
spolu s níže uvedených společenstvem
teplomilných pastvin předmětem ochrany
PP
Hlavním cílem uchovat společenstvo
vřesoviště.

Dolní část pozemku je souvisle zarostlá
teplomilnými keři.
V horní části pozemku se nachází Řízená pastva, při níž budou 1
přístupová cesta k rodinnému domku.
rozvolněny přestárlé porosty vřesů a
vypaseny semenáče dřevin a
Střední
část
je
porostlá
vřesy teplomilných keřů.
s vtroušeným teplomilnými keři, duby a
břízami.
Hlavním cílem uchovat společenstvo
vřesoviště.
Dolní část pozemku je souvisle zarostlá vysekávání náletů
teplomilnými keři.
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období
vegetačního
klidu

1220/1

1219
kú. Troja

1218/1
kú. Troja

prameniště

Na hranici pozemků 1220/1218/1 se likvidace divokých prasat
nachází prameniště potoka haltýř, které je
předmětem ochrany této části území.
Prameniště je silně poškozeno divokými
prasaty.

Na svahu pozemku se nachází souvislé
Porosty
porosty teplomilných keřů, které v horní
teplomilných
části přechází v kyselé doubravy.
keřů
a
doubrava
Porosty
na místě býval akátiny se po jejím
teplomilných
vykácení vyvíjí doubrava, v horní části je
keřů
a pozemek lemován souvislým pásem
doubrava
teplomilných keřů o šířce cca 3 m. horní
části přechází v kyselé doubravy.
Nejcennější
Druhově
chudě
porosty
vřesů
částí
tohoto s vtroušenou metličkou křivolakou jsou
pozemku
je spolu s níže uvedených společenstvem
drobný
teplomilných pastvin předmětem ochrany
buližníkový
PP
suk vpravo nad
prameništěm
potka Haltýř.
Zahrádky v kolonii jsou pronajímány
soukromým osobám, žádný zásah zde
zahrádkářské
není možný.
kolonie,
v horní
části
uměle
vysázený les
lemovaný
pásem
teplomilných
keřů

2

odstřel
divokých
prasat

Vyvíjející se kyselu doubravu
v místě bývalé akátiny ponechat
přirozené sukcesi

Bez zásahu, ponechat přirozenému
vývoji.

ve vřesovišti pravidelné odstraňování 1
náletů.

období
vegetačního
klidu

3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání
b) péče o nelesní pozemky
řízená pastva, průběžná eliminace náletových keřů
c) péče o rostliny
Prioritou je udržovat společenstvo vřesů, teplomilných pastvin bez náletů. Pouze kolem plotů
na hranici s okolními pozemky je vhodné ponechat souvislejší pásy teplomilných keřů, aby se
snížila průchodnost územím. Pravidelné vysekávání náletů v období vegetačního klidu, řízená
pastva na pozemcích 1238, 1239 a 1240 kú. Troja (Pustá vinice).
e) péče o živočichy
viz bod c) péče o rostliny
g) zásady jiných způsobů využívání území
Přičlenit k chú. část pozemku 1235 kú. Troja (viz kapitola 3.4 Návrhy potřebných
administrativně-správních opatření v území), aby byly všechny pozemky, na kterých se
nachází porosty vřesů součástí ZCHÚ.
Úprava trasy cesty vřesovištěm Pustá vinice ve spodní části – přesměrování stávající cesty
zpět na spodní část pozemku 1239 kú. Troja a její celková oprava po vyřešení všech
administrativních a majetkoprávních vztahů.
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Úprava trasy cesty prameništěm Haltýř – vyvedení cesty ze stávajíc trasy, která vede nad
bortící se klenbou cisterny, ve které byl v minulosti jímán největší z pramenů.
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
d) nelesní pozemky
Označení
plochy
v mapě
a v tabulce
v kapitole
3.1.

Popis zásahu

Naléhavost

Perioda opakování
(roky)

1238

pastva

1

1

pastva

1

1

pastva

1

1

odstřel divokých prasat
pravidelná údržba cesty a zábradlí
bez zásahu

2

celoročně pravidleně

kú. Troja

1239
kú. Troja

1240
kú. Troja

1220/1
kú. Troja

1219
kú. Troja

1218/1
kú. Troja

vysekávání
náletových
keřů
z buližníkového suku, na němž se
nachází fragmenty vřesoviště

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu
zásahů a přehledu činností
Bez návrhu
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
Pro potřeby tvorby plánu péče provedli pracovníci Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník,
s.r.o. v únoru 2009 zaměření horní části PP Havránka – vřesoviště Pustá vinice. Polohové i
výškové měření bylo provedeno polární metodou s připojením na body určené z předchozího
měření.
Předmětem zaměření bylo stávající oplocení, obvod vřesovišť, zaměření cesty vedoucí peřd
pozemky 1229. 1238. 1240, 1237 a 1231 kú. Troja.
Mapový podklad byl vyhotoven dle ČSN 013410. Měřeno bylo totální stanicí Leica TC 1205
R polární metodou s trigonometrickým určováním výšek.
Výkres byl zpracován v softwarovém systému AutoCAD LT2007 ve formátu dwg. Podle
podkladů katastrálního úřadu byly zakresleny platné hranice jednotlivých parcel.
Originál výkresu je deponován v Botanické zahradě hl.m. Prahy, kopie byla odevzdána na
Magistrát hl.m. Prahy, odbor ochrany prostředí.
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
Ze zaměření citovaném v bodě 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu vyplývá, že přírodní
památka Havránka – respektive její část Pustá vinice byla v roce 1982 vyhlášena na celém
pozemku 1238, 1239 a 1240 kú. Troja bez řádného zaměření. Automaticky se předpokládalo,
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že porosty vřesů se nachází na celých pozemcích 1238 a 1240 a že cesta vedoucí vřesovištěm
je totožná s pozemkem 1239.
Bohužel tomu tak není. Ze zaměření je zřejmé, že cesta ve spodní části vede po pozemku
1238, ,pak se stáčí na pozemek 1240 a v horní části vede po soukromém pozemku 1237 kú.
Troja.
Část pozemku 1237 kú. Troja je souvisle porostlá vřesovištěm, a bylo by vhodné, kdyby se
tato část pozemku stala součástí PP Havránka (společně s cestou, která po něm vede). V horní
části Pusté vinice cesta stáčí opět na pozemek 1238 kú. Troja.
Naopak horní část pozemku 1240 v místech, kde hraničí s pozemkem 1237, je tvořena dvěma
příjezdovými cestami k rodinnému domku nacházejícímu se na pozemku 1235/2.
Protože v současné době je pozemek 1235/2 i pozemek 1237 v rukou soukromého majitele,
který je velice ochotný k jednání, navrhujeme přesné vyznačení hranice pozemků v terénu a
vyvolání jednání o výměně části pozemku 1237 (část by se stala součástí PP Havránka) za
část pozemku 1240 (stal by se soukromým pozemkem, nyní se v této čsáti nachází příjezdová
komunikace k rodinnému domu).
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
PP Havránka vede trasa naučné stezky, kterou spravuje Botanická zahrada hl. m. Prahy. Pro
zájemce z řad veřejnosti i školní třídy zajišťuje BZ průvodcovskou službu po přírodním
areálu, který má ve své správě. Na trasu naučné stezky byly vytvořeny i pracovní listy, které
jsou školami hojně využívány.
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring
Každoročně:
Sledovat vliv pastvy na vývoj rostlinných společenstev v PP, věnovat pozornost vlivu pastvy
na úbytek/zmlazování vřesů.
1 x za deset let:
V souladu se studií Farkače a Krále (Farkač, Král, 2000) monitorovat cévnaté rostliny,
lišejníky, měkkýše, blanokřídlý hmyz a brouky čeledi Carabidae.
Z obratlovců navrhují Farkač a Král (Farkač, Král, 2000) sledovat výskyt plazů, ale vzhledem
k velkému ovlivnění území krátkodobou rekreací a volnému pobíháním psů zde není
optimistické předpokládat kladný vývoj.
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4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle
jednotlivých zásahů (druhů prací)
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. Orientační
Orientační
plochy)
náklady za rok náklady za období
(Kč)
platnosti
plánu
péče (Kč)
Jednorázové a časově omezené zásahy
Oprava terénního značení a informačního panelu
5 000
50 000
naučné stezky
Přetrasování cesty Pustou vinicí, nový povrch
1 200 000
1 200 000
cesty (štět) a zábradlí
Přetrasování cesty v horní části prameniště potoka
80 000
80 0000
Haltýř mimo klenbu bortící se isterny a vytvoření
nového zábradlí
C e l k e m (Kč)
1 285 000
1 330 000
řízená pastva
pravidelné vysekávání náletových keřů
sběr odpadků 1 x měsíčně, vyvážení odpadkových
košů (3 ks) 1 x týdně
C e l k e m (Kč)

50 000
10 000
18 000

500 000
100 000
180 000

78 000

760 000

4.2 Použité podklady a zdroje informací
Ústřední seznam OP – Rezervační kniha PP Havránka
Anděra, m. (1999(: savci Trojské kotliny. – Ms., /nestránkováno/, /depon. In. Botanická
zahrada hl. m. Prahy/
Dostál, j. (1987): Seznam cévnatých rostlin v Praze – Tróji (Předběžné zpracování podle
floristického výzkumu v roce 1996 s použitím starších vlastních údajů z let 1926-1985). –
Ms., 3-48 p. /depon. In. Botanická zahrada hl. m. Prahy/
Farkač, J. et Král, D. (2000): Návrh sledování organismů a managementu ve zvláště
chráněných územích hlavního města Prahy. – Ms., 3-194 p. /depon. In Magistrát hl.m. Prahy/
Hrčka, D (2007): Rostliny přírodního parku Draháň – Troja. Grada Publ. et. Botanická
zahrada hl. m. Prahy, 241 p.
Kerouš, K.: Trojská kotlina/Amfibia, Reptilia za rok 2002 – Ms., p.144-120. In. Výsledky
bioindikačního monitoringu na území Trojská kotlina 2002, /depon. In Magistrát hl. m. Prahy/
Kocourková, J. (2002): Studie lišejníků vytipovaných oblastí v Tróji za rok 2002. – Ms., p.140. In. Výsledky bioindikačního monitoringu na území Trojská kotlina 1997., 146 p. /depon.
In Magistrát hl. m. Prahy/
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Kříž, J. (1994): Inventarizační průzkum PP salabka v Troji – geologie. – Ms., 9 p.
Kubíková, J. (1976): Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě Prahy.
– Bohemia Centralis, Praha 5:61-105
Kubíková, J (ed.): Přírodně-archeologické podklady pro studii Pražské botanické zahrady. –
Ms., 118 p. /depon. In. Botanická zahrada hl. m. Prahy/
Ložek, V. (1994): Měkkýši chráněného území Havránka. – Ms., nestránkováno
Policht, R. (2002): Avifauna. Ms., p.140. In. Výsledky bioindikačního monitoringu na území
Trojská kotlina 1997. 146 p. /depon. In Magistrát hl. m. Prahy/
Sádlo, J. (1997): Chráněná území Trojské kotliny. Botanická inventarizace lokalit Sklenářka,
Salabka, Havránka, Velká skála a Jabloňka. – Ms., p.2-33. In Haleš, J. (red.) MIS-IOŽP Živá
složka. Výsledky bioindikačního monitoringu na území Trojská kotlina 1997. 146 p.(depon.
In Magistrát hl. m. Prahy)
Skružná, J., Mandáková, V. (1997): Přírodní park Draháň – Troja. Rozbor současného stavu a
návrh managementu. Ms., /nestránkováno/
Skyva, J. (2002): Průvodní zpráva k výzkumu motýlů v Praze v rámci akce databanka v roce
2002. – Ms., 79-80 p., In. Výsledky bioindikačního monitoringu na území Trojská kotlina
1997. 146 p. /depon. In Magistrát hl. m. Prahy/
Strejček, J. (2002): Výsledky kontrolního průzkumu fytofágních brouků z čeledi
CHRYSOMELIDAE. – Ms., 78 p., In. Výsledky bioindikačního monitoringu na území
Trojská kotlina 1997. 146 p. /depon. In Magistrát hl. m. Prahy/
Šmatolánová, J. (1992): Revize chráněných a ohrožených rostlin v CHPV Podhoří, CHPV
Havránka a CHPV Salabka. – Ms., 4-35 p. /depon. In Botanická zahrada hl. m. Prahy/
Šmolíková, M.: Archeologický vývoj Troje- MS, 23 p./depon. In Botanická zahrada
Špryňar, P. et Marek, M. (2001): Květena pražských chráněných území. Ms. 103 p.
/deponováno in AOPK ČR/
Špryňar, P. (2002): Botanický průzkum chráněných území Trojské kotliny v roce 2002
(Havránka, Jabloňka, Salabka, Trojská, Velká skála). Ms., 1-33 p., In. Výsledky
bioindikačního monitoringu na území Trojská kotlina 1997. 146 p. /depon. In Magistrát hl. m.
Prahy/
Šuk, V.(2000a): Květena pražských chráněných území. Doplňky za léta 1947 – 2000. - Ms., 7
p. /depon. In. AOPK/
Štys, P. (1993): Zpráva o inventarizačním prúzkumu ploštic (Insecta, Heteroptera) SPR
Salabka, Havránka, Podhoří a Jabloňka v Praze v roce 1993. Ms., 7 p.
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Váňa, j. (2002): Mechorosty zkoumaných území v Trojské kotlině. – Ms., nestránkováno. In.
Výsledky bioindikačního monitoringu na území Trojská kotlina 1997. 146 p. /depon. In
Magistrát hl. m. Prahy/
Veselý, P. (2002): Bioindikační hodnocení změn fauny střevlíkovitých brouků v zájmovém
území Trojská kotlina. Rok 2002. – Ms., 87-93 p., In. Výsledky bioindikačního monitoringu
na území Trojská kotlina 1997. 146 p. /depon. In Magistrát hl. m. Prahy/
4.3 Seznam mapových listů
a) katastrální mapa (měřítko)
číslo mapového listu:
b) Státní mapa 1:5000 – mapové listy Kralupy nad. Vltavou
číslo mapového listu: Kralupy nad. Vltavou, 7-9/24, 36
c) Základní mapa České republiky 1:10000
číslo mapového listu: 12-24-12
d) Indikační skica stabilního katastru Troja, 1640 /depon. In Ústřední archív ČR/
e) Mapa archívní číslo TrojaAPA1738 /depon. In Ústřední archív ČR/

4.4 Seznam používaných zkratek
PP
OP
k.ú.
ZCHÚ

přírodní památka
ochranné pásmo
katastrální území
zvláště chráněné území

4.5 Plán péče zpracoval
Věra Bidlová
Bořivojova 98
130 00 Praha 3
30. 3. 2009
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 Ministerstvem životního prostředí.

Seznam příloh:
CD s fotografiemi PP Havránka
Geodetické zaměření PP Havránka – Pustá vinice
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