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I.

Základní údaje o zvláště chráněném území

I.1.

Základní identifikační údaje
Evidenční kód :
Kategorie ochrany : Přírodní památka
Název území : Petřín
Druh právního předpis pro vyhlášení : Nařízení
Orgán, který předpis vydal : Rada hlavního města Prahy
Číslo předpisu : č. 13/2013
Datum platnosti předpisu : 11. 10. 2013
Datum účinnosti předpisu : 26. 10. 2013
Novelizace :

I.2.

Údaje o lokalizaci území
Stát : Česká republika
Kraj, ORP, obec: Hlavní město Praha
Katastrální území : Hradčany - kód území 727121, Malá Strana – kód
území 727091, Smíchov - kód území 729051

I.3.

Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

PP
Kat. úz. a čís.
parc.dle KN
Hradčany

Č. parc. Druh pozem.
dle PK dle KN

Způsob využití
poz. podle KN

Čís. listu
vlastnictví

Výměra parc.
celk. dle KN m2

Výměra parc.
v ZCHÚ m2

255/5
268/1

ovocný sad
ostatní plocha

ZPF
zeleň

225
147

2 521
20 160

2 521
20 160

911/1
911/2
912
917
919/1
919/2
920
923
928/1
933/8
934
935

ostatní plocha
ostatní plocha
zast. pl., nádv.
ostatní plocha
ovocný sad
ostatní plocha
zast. pl., nádv.
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
vodní plocha
vodní plocha

zeleň
zeleň

468
468
468
468
468
468
468
468
468
468
468
468

66 886
3 522
95
5 601
120 300
5 999
37
12 925
23 816
58 737
227
173

66 886
3 522
95
5 601
120 300
5 999
37
12 925
12026
58 737
227
173

3129
3132
3133/1
3134/1
3135
3136
3137
3138
3139
3142

zast. pl., nádv.
zast. pl., nádv.
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
vodní plocha
zahrada
vodní plocha
zahrada

zbořeniště

2838
2838
2838
2838
2838
2838
2838
2838
2838
3164

815
98
13 903
126 063
10 647
4 941
947
3 937
431
18 984

815
98
13 903
126 063
10 647
4 941
947
3 937
431
17002

Malá Strana

Smíchov

zeleň
ZPF
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
vodní nádrž um.
vodní nádrž um.

zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
vodní nádrž um.
ZPF
vodní nádrž um.
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3151/3
3152/1
3152/2
3152/3
3152/4
3153/1
3154/1
3154/2
3154/3
3154/4
3155/2
3156/1
3156/3
Celkem

zahrada
zahrada
ostatní plocha
ostatní plocha
zahrada
ostatní plocha
ostatní plocha
zahrada
ostatní plocha
zast. pl., nádv.
zahrada
ostatní plocha
zast. pl., nádv.

528
2838
2838
2838
2838
2838
2838
2838
2838
1377
528
2838
2838

5 289
7 297
1 932
6 828
1 489
3 266
19 786
3 861
45
16
14 655
2 518
23

5 289
7 297
1 932
6 828
1 489
3 266
19 786
3 861
45
16
14 655
2 518
23
526 693

Čís. listu
vlastnictví

Výměra parc.
celk. dle KN m2

Výměra parc.
v ZCHÚ m2

468
468
468
468
468
18
484
484

481
408
1 161
89
1 200
3 917
391
908

481
408
1 161
89
1 200
3 917
391
908

2198

389

389
8 944

zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
ostat. komunik.

zeleň

OP
Kat. úz. a čís.
parc.dle KN
Malá Strana

Č. parc. Druh pozem.
dle PK dle KN

904
905
913
914
915
916/1
921
922

zast. pl., nádv.
zast. pl., nádv.
zast. pl., nádv.
zast. pl., nádv.
ostatní plocha
ostatní plocha
zast. pl., nádv.
ostatní plocha

3128
Celkem

zast. pl., nádv.

Smíchov

I.4.

Způsob využití
poz. podle KN

zeleň
dráha
zeleň

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
Lesní pozemky
Vodní plochy

ZCHÚ plocha
---

OP plocha

0,1200

-----

Trvalé travní porosty
Orná půda
Ost. zeměděl.
pozemky
Ostatní plochy

----17,8333

--- - ---

34,5374

0,7092

Zastavěné plochy
Plocha celkem

0,1084
52,6693

0,3675
1,0767
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Způsob využití pozemku

ZCHÚ plocha

Zamokřená plocha
Rybník nebo nádrž
Vodní tok

0,1200
-

Neplodná půda
Ostat. využití

--34,5374

I.5.

Překryv území s jinými chráněnými územími

EVL CZ0113773 Praha – Petřín (úplný překryv), dále i Městská památková
rezervace Praha.

I.6.

Kategorie IUCN :
Kat. III.

I.7.

Předmět ochrany ZCHÚ

I.7.1. Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu
Předmětem ochrany je převážně vrcholový úsek Petřína s výchozy
svrchnokřídových pískovců a opuk, s lesními porosty (zakrslé doubravy, habrové
doubravy) a s význačnými druhy lesních živočichů a rostlin. Zvláštní zřetel je brán na
ochranu populace roháče obecného (Lucanus cervus) a jeho biotopy. Současně je chráněn
veškerý parkově upravený prostor s četnými věkovitými stromy a jejich artefakty, keřovými
skupinami, rostlinami a živočichy včetně druhů v zájmu Evropských společenství a zvláště
chráněných druhů, přičemž je brán zvýšený zřetel na zachování kulturně-estetické hodnoty
historických zahrad a parků.

I.7.2. Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav
A.

Ekosystémy
Název ekosystému

% plochy cca

Teplomil. doubravy a další přír.
Skalní výchozy, sutě
Antropoekosystém (kulticenósy
parkového typu)

17,00
6,00
77,00

B.

Popis ekosystému
PP z r. 1988, zejm. ve vrcholových partiích
Vrchol. partie s křídovými výchozy, místně svahové sutě
Hortikultury, sečené i nesečené trávníky, skupiny dřevin
vč. geogr. nepůvodních, soliterní stromy, cesty, stavby

Druhy

V PP se nacházejí zvláště chráněné i jinak význačné druhy rostlin. Je zde řada
typických hájových druhů (viz tab. níže).
Legenda : KO – druh kriticky ohrožený, SO – druh silně ohrožený, OH – druh ohrožený dle
vyhl. ; C3 - ohrožený, C4 – vyžadující pozornost dle Červeného seznamu, VP – vyžadující
pozornost nebo regionálně významný ; Ind. – index ohrožení, PP – přírodní památka, OP –
ochranné pásmo, ZD – zavlečený druh
Flora
Latinský název
Cornus mas
Lilium martagon
Polygonatum latifolium
Primula veris

Český název
Dřín jarní
Lilie zlatohlávek
Kokořík širolistý
Prvosenka jarní

Ind.
OH, C4
OH,C3
ZD
C4

Výskyt, vitalita

V původní PP, ojedinělé vitální exempláře
V původní PP, ojedinělé vitální exempláře
V původní PP, roztroušené a vitální populace
V původní PP, nehojné, ale vitální populace

Fauna - obratlovci
Latinský název

Český název

Ind.

Bufo bufo
Columba oenas
Glis glis
Lacerta agilis

Ropucha obecná
Holub doupňák
Plch velký
Ještěrka obecná

OH
SO
OH
SO
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Výskyt, početnost
V celé PP, trav. plochy, cesty, komposty, nepočet.
V celé PP, hnízda na starých stromech, vzácný
V původ. PP, stromové porosty, boudy, vzácný
V celé PP, hradby, skalní výchozy, jednotl., vzácně

Slavík obecný
Veverka obecná

OH
OH

V celé PP, keřové skup., dosti častý
V celé PP, stromy, keře, budovy, nepočetná

Latinský název

Český název

Ind.

Acalles camelus
Ampedus cinnaberinus
Brachygonus megerlei
Iphiclides podalirius
Lucanus cervus

Nosatec
Kovařík
Kovařík
Otakárek ovocný
Roháč obecný

VP
VP
VP
OH
OH

Výskyt, početnost
V původ. PP, ležící torza, kůra, větve dubů, nepočet.
V původ. PP, nejstarší stromy, torza, vzácný
V původ. PP, ležící a stojatá torza stromů, vzácný
V celé PP, keřové porosty, vrcholy skal, nepočetný
V celé PP, nejstarší stromy, torza, kořeny, nepočet.

Luscinia megarhynchos
Sciurus vulgaris

Fauna - bezobratlí

C.
Útvar

Útvary neživé přírody
Geologické podloží

Popis výskytu útvaru

Podloží, místy výchozy Ordovické břidlice (zahořany, bohdalec, král. dvůr)
Skalní defilé, výchozy Cenomanské pískovce, jílovce a opuky
Skály, výchozy
Turonské slínovce a spongility

I.8.

Hlubší podloží, největší část území
Okraj petřínského náhorního plató
Okraj petřínského náhorního plató

Předmět ochrany EVL nebo PO, se kterými je ZCHÚ v překryvu

Není v překryvu s PO, stávající PP je v úplném překryvu s EVL CZ CZ0113773
Praha – Petřín. Je vytvořena přibližně identická (v rámci měřítka) hranice PP v hranicích
EVL. Předmětem ochrany EVL je evropsky významný druh Roháč obecný (Lucanus
cervus) a jeho biotopy.

I.9.

Cíl ochrany EVL nebo PO

Cílem ochrany EVL je evropsky významný druh Roháč obecný (Lucanus cervus) a
jeho biotopy.

II.

Rozbor stavu ZCHÚ s ohledem na předmět ochrany

II.1. Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Území zřízené vyhláškou č. 5 NVP z r. 1988 (Petřínské skalky) se nachází v horní
části svahu Petřína v prostoru Strahovské zahrady, Lobkovické zahrady, Seminářské
zahrady, Petřínských sadů a Kinského zahrady. K tomuto území bylo stanoveno ochranné
pásmo, rozčleněné na dalších parcelách v prostoru historických zahrad. Současná PP Petřín
zahrnuje výše zmíněné území a dále se nalézá na většině zbývajících parcel v historických
parcích, zahradách a jiných plochách petřínského vrchu.
Temeno Petřína je tvořeno pískovci a opukami, které nasedají na šikmo ukloněné
ordovické břidlice. Pískovce jsou rozbrázděny erozními rýhami, níže po svahu se nachází
jejich zazemněná suť. Tato část Petřína nebyla ve středověku kultivována, takže se dochovaly prvky, charakteristické pro středoevropský listnatý les, vč. zvláště chráněných druhů
organismů. Celek je krajinářsky významný a geologicky pestrý. Stav většiny území PP
odpovídá z hlediska ochrany přírody staletí trvající kultivaci, v důsledků pozvolných změn
mnoho přírodních složek zůstalo zachováno. Značná část PP je krajinářským parkem se sítí
cest a jiných zařízení v exponovaném terénu. V parkových porostech se nachází množství
pěstovaných bylin v řadě kultivarů i mnoho introdukovaných nepůvodních dřevin, často
v podobě impozantních jedinců s význačným habitem. Přestože se masiv Petřína nachází
v intravilánu velkoměsta, v bezprostřední blízkosti historického jádra a je masivně
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navštěvován, mají některé části pozoruhodně rustikální ráz. Z krajinářsko–urbanistického
hlediska je Petřín směsicí epoch a stylů.
.

II.1.1. Klimatické poměry
Klimaticky leží PP v teplé klimatické oblasti. Zima je krátká, nepříliš bohatá na
srážky. Území je poměrně homogenní, s rozdíly dle expozice terénu a proudění vzdušných
mas.
Klimatická oblast
Nadmořská výška zájmového prostoru
Průměrná roč. teplota vzduchu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Počet letních dnů okolo 25 0C
Počet mrazových dnů ročně
Počet ledových dnů ročně
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných
Převažující proudění větrů
Teplota skal. výchozů, exp. k V, od IV do VIII

T2
270 – 320 m.n.m.
7,6 0C
o
7,
18 C- 19 0C
–2 - -3 0C
8 - 9 0C
7 - 9 0C
50 - 60
100 - 110
30 - 40
40 - 50
350 – 400 mm
200 - 300 mm
120 – 140
40 - 50
Léto – JZ, JV ; Zima – SV, SZ
27 0C

II.1.2. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika
Geologické podloží Petřína tvoří šikmo ukloněné ordovické břidlice (vrstvy
zahořanské, bohdalecké, vinické, křemence). V zahořanském souvrství se vyskytují
siltovce s proměnlivým obsahem karbonátu, ojediněle i siltovce a písčité siltovce
s karbonátovým tmelem a siltové pelokarbonáty. Ve svrchní části převažují jílové siltovce
a siltové břidlice. Vrstvy bohdalecké jsou nejmladší, jako nejměkčí souvrství vytvářejí
deprese s ukládáním křídových sutí (se sesuvnými pohyby). Jsou jílovité, s větším
množstvím pyritu, jehož zvětráváním vzniká v puklinách sádrovec.
Křídové vrstvy jsou uloženy na ordoviku diskordantně. Jílovce peruckokorycanského souvrství /cenoman - pásmo 1/ jsou bazální se značnou mocností. Pískovce
/cenoman - pásmo 2/ jsou středně zrnité až hrubozrnné s kaolinickým tmelem, při bázi
druhotně i železitým tmelem. Kaolinické pískovce jsou 12 – 16 m mocné, nad nimi je 0,9
až 1,7 m silná vrstva glaukonitických jemnozrnných pískovců s jílovitou příměsí. Písčité
slínovce a spongility (opuky) bělohorského souvrství /turon/ vystupují ve formě skalek.
Skalní výchozy jsou východním okrajem bělohorské křídové tabule. Horizontálně uložené
křídové horniny jsou narušeny gravitačními rozsedlinami, svahy jsou rozčleněny
erozivními rýhami a pod nimi se ukládá zazemněná suť.
V území se nenacházejí otevřené vodní toky, hydrogeologicky je však oblast
Petřína poměrně složitá. Na kontaktu ordoviku a křídy vyvěrají četné prameny, které byly
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dříve jímány a využívány jako zdroj pitné vody. Neúdržba podzemních štol pro prameny
způsobily v 70. letech 20. stol. rozsáhlé sesuvy na svahu Petřína.
Geomorfologicky náleží Petřín k provincii Česká vysočina, podcelku VA-2A
Říčanská plošina, okrsku VA-2A-d Pražská kotlina.

II.1.3. Pedologické poměry, zemědělství
Půdy v PP (EVL) jsou různorodé. Na zlomu terénu jsou převážně mělké, kamenité
až písčité půdy vzniklé zvětráváním pískovců, ve skalnatých partiích jsou nevyvinuté půdy
typu rankerů. Ve svazích se místy nacházejí oligotrofní písčité hnědozemě, na většině
ostatní plochy mezotrofní hnědozemě hlinitopísčité až písčitohlinité. V zahloubených
terénních útvarech jsou půdy hlinitější s vyšší vlhkostí i troficitou. Ve spodních částech
svahů se iplatňují hlinitá svahová deluvia se sprašovou příměsí. V blízkosti vodních vývěrů
jsou půdy mokré. Celkově jsou půdy značně ovlivněny terénními úpravami, proto jen málo
lokalit má normální stratigrafii půdního povrchu.
Pro intenzivní polní zemědělství je prostor PP (EVL) převážně nevyužitelný. Přesto
se tu nacházejí extenzivní ovocné sady. Dříve se zde také páslo. Na severozápadním okraji
území jsou situovány oplocené zahrádky periferního typu.

II.1.4. Biogeografie, fytogeografie, potenc. vegetace, NATURA 2000,
biotopy
Předmětné území leží ve vegetačním stupni II.-III. Dle biogeografického členění
(CULEK 1996, 2005) se nachází v biogeografickém regionu 1.2 – Řipský.
Fytogeograficky leží lokalita ve fytogeografické oblasti České termofytikum,
fytogeografickém podokrese 10b. Pražská kotlina (HEJNÝ et SLAVÍK 1988).
Podle mapy potenciální přirozené vegetace 1: 500 000 (NEUHÄUSLOVÁ 1998) by se
v PP nacházela asociace Melampyro nemorosi-Carpinetum (černýšová dubohabřina), na
náhorním plató lipové doubravy (Tilio-Betuletum), na malých plochách ojediněle
mochnové doubravy (Potentillo albae-Quercetum) a na pískovcových výchozech bikové
doubravy (Luzulo albidae-Quercetum petraae).
PP je schváleným územím NATURA 2000, a to EVL CZ0113773 Praha – Petřín.
Jsou zde mapovány tyto naturové biotopy : T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky ; S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin ; L4. - Suťové lesy, z ostatních přírodních
biotopů je zde L7.1 - Suché acidofilní doubravy. Prioritních naturových biotopů je celkem
4,65%, biotopů neprioritních 5,9%, ostatních přírodních 6,88%. Ze silně antropicky
ovlivněných biotopů jsou zde X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo
sídla ; X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami a X13 - Nelesní stromové
výsadby mimo sídla. Biotopů řady X je celkem 32,7%.

II.1.5. Fytocenologie, floristika
Vegetační jednotky, floristika, výběr rostlin a dřevin
V oblasti skalních výchozů je zachována acidofilní biková doubrava as. Luzulo
albidae-Quercetum s dubem zimním (Quercus petraea) ve stromovém patře. V bylinném
patře dominuje bika bělavá (Luzula luzuloides) a lipnice hajní (Poa nemoralis). Z dalších
druhů kyselých doubrav se vyskytuje např. konvalinka vonná (Convallaria majalis) nebo
zlatobýl obecný (Solidago virgaurea). Z petrofytů zde v okolí skalek roste rozchodník
veliký (Hylotelephium maximum).
Na hlubších půdách se vyskytují porosty degradovaných hercynských dubohabřin
svazu Carpinion betuli s dubem zimním (Quercus petraea), habrem obecným (Carpinus
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betulus), javory mléčem, klenem a babykou (Acer platanoides, A. pseudoplatanus, A.
campestre), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), lípou srdčitou (Tilia cordata). Pěstují
se nepůvodní keře - např. pámelník bílý (Symphoricarpos albus), tavolník (Spiraea sp.)
nebo pustoryl věncový (Philadelphus coronarius). Pěstovaný je zřejmě i dřín jarní (Cornus
mas). Nepůvodními stromy jsou např. jírovec maďal (Aesculus hippo-castanum) nebo
ořešák královský (Juglans regia). Z hájového podrostu svazu Carpinion byla zaznamenána
např. bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kokořík mnohokvětý (Polygonatum
multiflorum), pýrovník psí (Elymus caninus), strdivka nící (Melica nutans) nebo zvonek
širolistý (Campanula trachelium). Vzácně byla zjištěna chráněná lilie zlatohlávek (Lilium
martagon). Z dalších druhů zaujme zplanělý kokořík širolistý (Polygonatum latifolium).
V bylinném patře dubohabřin se nacházejí ruderální druhy - např. kopřiva dvoudomá
(Urtica dioica), kuklík městský (Geum urbanum), kakost smrdutý (Geranium
robertianum), krabilice mámivá (Chaerophyllum temulum), vlaštovičník větší
(Chelidonium majus) či invazní netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora).
Starší průzkumy, které zahrnují jarní a jarně-letní aspekt, uvádějí přítomnost např.
sasanky hajní (Anemone nemorosa), dymnivky bobovité (Corydalis intermedia) a orseje
jarní (Ficaria bulbifera).
Mykologie
Z hub lze nalézt bělopečárku Pilátovu (Leucoagaricus pilatianus), zvoneček
pohárkovitý (Urnula craterium), kališník bělonohý (Helvella leucomelaena), ohňovec
hrbolatý (Phellinus torulosus), hvězdovku tuhovou (Geastrum coronatum), hvězdovku
vlasohlavou (Geastrum melanocephalum) a hvězdovku trojitou (Geastrum tripex), vedle
řady dalších běžnějších druhů.

II.1.6. Zoogeografie, faunistika, výběr živočichů
Zoogeograficky patří území do palearktické oblasti, eurosibiřské podoblasti,
provincie listnatých lesů, zóny listnatých opadavých a smíšených lesů, zvířeny hercynského
původu v obvodu Středočeských pahorkatin a nížin. Náleží dále do faunistického okresu 9
=Pražská plošina= a 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 byly v minulosti prováděny faunistické průzkumy. Z obratlovců stojí za
pozornost výskyt ohroženého plcha velkého (Glis glis), z obligátních druhů je častý krtek
obecný (Talpa europaea), myšice křovinná (Apodemus silvaticus), bělozubka šedá
(Crocidura suaveolens) aj. Žije zde i zajíc polní (Lepus europaeus), který zde vzhledem
k masivnímu pobíhání psů má opravdu těžké časy. Z ptáků jsou přítomny běžné hájové
druhy, např. datel černý (Dryocopus martius), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina),
ohrožený slavík obecný (Luscinia megarhynchos), puštík obecný (Strix aluco) aj.
Z obojživelníků zde sporadicky žije ropucha obecná (Bufo bufo).
Z bezobratlých se vyskytují terikolní, fytofágní a xylofágní brouci, např.
střevlíkovití, mandelinky, nosatci, tesaříkovití, listorozí a další. Z.druhů listnatého
hercynského lesa je zde ohrožený, popularní a robustní roháč obecný (Lucanus cervus),
nepříliš hojný tesařík piluna (Prionus coriarius), střevlík zahradní (Carabus hortensis) aj.
STREJČEK a BOHÁČ (1985) odtud uvádějí četné drabčíkovité brouky (Staphylinidae), např.
Atheta crassicornis, Acrotona fungi, Conosoma pedicularium, Mycetoporus clavicornis,
Omalium rivulare, Oxypoda annularis, Xantholinus linearis aj. Z nosatců (Curculionidae)
uvádí STREJČEK (2001) vzácné druhy suťových lesů Acalles camelus a Acalles hypocrita,
dále Apion fulvipes, Brachysomus echinatus, Coenorhinus pauxillus, Otiorhynchus
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porcatus aj., z mandelinek (Chrysomelidae) např. druhy Lochmaea caprae, Lochmaea
suturalis a Phyllotreta nigripes. Ze vzácnějších kovaříků (Elateridae) žijí v PP Ampedus
cinnaberinus a Brachygonus megerlei. Z nápadnějších brouků byly v r. 2011 pozorovány
menší druhy roháčů Dorcus parallelipipedus a Platycerus caraboides, zlatohlávci Trichius
rosaceus a Valgus hemipterus, z motýlů otakárek ovocný (Iphiclides podalirius),
peleťovec stříbropásný (Argynis paphia), lišaj svlačcový (Herse convolvuli) aj.
Aktualizační průzkum fauny pro plán péče byl omezen na několik šetření mezi
polovinou června až koncem srpna 2011.

II.2. Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské
činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
II.2.1. Ochrana přírody
Lokalita byla v roce 1988 vyhlášena za CHPV. Vyhlášení přispělo k zachování
přírodních složek území. V rámci vytváření soustavy NATURA 2000 byl vrch Petřína
zařazen do národního a později evropského seznamu EVL pod CZ0113773 Praha – Petřín.
Současná PP Petřín zajišťuje národní ochranu EVL a podporuje ochranu dochovaných
ekosystémů a biotopů zvláště i obecně chráněných druhů.

II.2.2. Lesní hospodářství
Území PP nebylo v minulosti pravděpodobně nikdy zcela odlesněno, v PP se však
nenacházejí pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Zachovány jsou porosty
lesního charakteru s dosti vysokým zastoupením stanovištně a geograficky původních
druhů dřevin.

II.2.3. Zemědělské hospodaření
Přírodní památka se nachází v sousedství stěžejních památníků české historie.
Zdejší území je osídleno zřejmě již od paleolitu. Širší území bylo zřejmě zemědělsky
využíváno, a to k pastvě hospodářských zvířat, později k sadovnictví, zelinářství a
vinařství. Značná část PP však přečkávala v poměrně nedotčeném stavu. Současné
zemědělské využívání je pouze dílčí a extenzivní.

II.2.4. Myslivost
Myslivecká činnost (resp. lovecká činnost) byla v PP (EVL) provozována zřejmě až
do počátku novověku, přesnější údaje však nejsou známy. Podstatné pozitivní nebo
negativní vlivy myslivosti nebyly zjištěny, pokud nezvažujeme vyhubení velkých predátorů
v pradávné české minulosti. V současnosti se v PP myslivecká činnost neodehrává.

II.2.5. Rekreace a sport
PP je využívána ke krátkodobé městské rekreaci, s využitím průchozích
zpevněných cest, cykloturistice na vyznačených cyklostezkách a pořádání sezónních
kulturních akcí. Sporadicky byly zaznamenány snahy o využití pískovcových bloků
k horolezeckému výcviku. Nepovolené aktivity se odehrávají formou cyklokrosu na
příkrých svazích, různými akčními hrami (paintball) apod.

II.2.6. Těžba nerostných surovin
Na Petříně probíhala ve středověku těžba limonitizovaných pískovců pro získávání
železa. Byla zde těžena také opuka pro stavby v okolí (románské budovy, Hladová zeď),
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v souvislosti s budováním různých typů opevnění byl těžen i pískovec pro jejich výstavbu.
V novověku zde údajně také došlo k pokusům těžit uhlí v málo vydatných slojkách.
Přibližně 80 roků se tyto aktivity již neodehrávají.

II.2.7. Vodní hospodářství
Ve svahu pod původní PP (Petřínské skalky) byly ve středověku jímány prameny
pitné vody. Kromě několika okrasných jezírek není v současné PP provozována žádná
aktivita vodního hospodářství.

II.2.8. Jiné způsoby využívání
PP (EVL) je identická s několika krajinářsko-urbánními celky a historickými
zahradnicko-krajinářskými kompozicemi, což dříve určovalo i způsoby ekonomického
využívání. V dávnějších dobách zde byly zahrady a vinice, později (cca od 17. stol.) počalo
dominovat využívání krajinářské a estetické, byly vysazovány exotické dřeviny a byl
založen anglický park (1. pol. 19. stol.). To vedlo k poměrně rozsáhlým změnám
původních biotopů. Později stoupaly náklady na údržbu, takže mnohé části někdejších
parků počaly pustnout a zpětně zpřírodňovat.

II.3. Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
Souvisejícím dokumentem je územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy,
schválený usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy. Jeho součástí je ÚSES Prahy. Mezi
správní rozhodnutí zásadního významu patří např. stavební povolení ke stabilizaci svahů a
k rekonstrukci lanovky v 70. letech 20. stol.
Pro území bylo zpracováno několik plánů péče, zejm. =Plán péče pro PP Petřínské
skalky 2000-2009=, autor BURIAN S., Löw a spol., s.r.o., Brno 1996, a =Plán péče PP
Petřínské skalky 2010-2019, autoři BRATKA J., POKORNÝ J., Zelený svět, Klecany 2008.

II.4. Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch
Prostor PP je pro potřeby plánu péče členěn na pět dílčích ploch, a to (od severu
k jihu) na plochu 1. Strahovská zahrada, pl. 2. Lobkovická zahrada, pl. 3. Seminářská
zahrada, pl. 4. Petřínské sady a pl. 5. Kinského zahrada (viz příloha 1. M1.).
Stav hlavního předmětu ochrany je relativně uspokojivý, avšak ohrozitelný. Při
zachování kulturní, rekreační a krajinářské funkce celého prostoru je třeba podpořit stěžejní
ekosystémy PP a biotopy evropsky významných druhů, zvláště chráněných druhů a druhů
ČS. Nejméně ohroženy jsou geologické fenomény, tj. skalní výchozy.

II.4.1. Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích
Větší jezera, rybníky a vodní toky se v PP nevyskytují. V ploše 5.jsou tři malé
okrasné vodní plochy. Neslouží potřebám rybářů, jejich účel je výhradně dekorativní.
V jedné z nádrží se celoročně zdržují vodní ptáci, zejména krotké kachny březňačky.

II.4.2. Základní údaje o útvarech neživé přírody
Údaje viz části I.7.2.C., II.1.1., II.1.2., II.1.3, II.2.6.
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II.4.3. Základní údaje o nelesních pozemcích (dílčí plochy)
Č.

Dílčí plochy

1.

Strahovská zahrada

2.

Lobkovická zahrada

3.

Seminářská zahrada

4.

Petřínské sady

5.

Kinského zahrada

Popis
Zčásti porosty lesního charakteru, dubohabřiny a lesní kulticenósy, parkové
kulticenósy, ruderály, komposty, pěšiny a cesty, stavby
Zčásti porosty lesního charakteru, dubohabřiny a lesní kulticenósy, parkové
kulticenósy a hortikultury, pěšiny a cesty, stavby
Z malé části porosty lesního charakteru, dubohabřiny, nejvíce parkové
kulticenósy, extenzivní sady a travnaté plochy, pěšiny a cesty, stavby
Porosty les. charakteru, parkové kulticenósy, dubohabřiny, trávníky, cesty, stavby
Zčásti porosty lesního charakteru (dubohabřiny), zčásti parkové kulticenósy a
hortikultury, travnaté plochy, pěšiny a cesty, stavby

II.5. Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranář-ských
zásahů do území a závěry pro další postup
Vzhledem k celkovému charakteru Petřína a akcentu na jeho rekreační, kulturní a
společenské využívání není v PP v současnosti prováděn řízený management. Přístupnější
části území jsou udržovány zahradnicky, povětšinou jako opakované seče trávníků a
podrostu, a to někdy až 10x ročně. V některých částech PP by to bylo vhodné změnit a
management území provádět vč. speciálních postupů. Cílem managementu PP je podpora
přirozených stanovištních poměrů a podpora autoregulačních procesů, podpora přírodě
blízké dřevinné skladby a vyloučení introdukce nepůvodních dřevin. U dřevin nepůvodních
(„exotů“), které se v PP nyní nacházejí, je třeba postupovat podle jejich predispozic,
zejména dle jejich možných negativních schopnosti vytvářet spontánní hybridy
s autochtonními druhy, přenášet karanténní choroby, invazivně osídlovat nová stanoviště,
měnit chemismus půdy a tím nepříznivě ovlivňovat původní přírodní prostředí.. Pokud
nepůvodní dřeviny naplňují tato negativní kriteria, je třeba je odstraňovat (pajasan žláznatý,
javor jasanolistý, trnovník akát, nepůvodní topoly, vrby aj.).
Dalším zásadním opatřením je modifikace tradičních zahradnických zásahů
v porostech PP, např. místní upuštění od mnohonásobného sečení podrostu dřevin a jeho
nahrazování vysévanými málodruhovými trávníky apod.

II.6. Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné
kolize
Jednotlivé zájmy ochrany přírody v PP spolu prakticky nekolidují. Jediným (méně
závažným) rozporem by mohlo být úsilí o zachování historizujícího vzhledu parků a zahrad
i v těch případech, resp. těch plochách, kde je nutné upřednostnit cíle ochrany přírody.

III.

Plán zásahů a opatření

III.1. Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
III.1.1. Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání
A. Péče o rostliny a houby
Individuální péče o rostliny (specifická ochrana a obnova biotopů ZCHD,
reintrodukce aj.) souvisí s péčí o porosty charakteru lesa, luk a lad, která směřuje
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k zachování a rozvoji přírodě blízkých stanovišť, společenstev a autochtonních druhů.
Jedná se o dřeviny, byliny, kapraďorosty, mechy, lišejníky a houby.
B. Péče o živočichy
Individuální péče o živočichy (specifická ochrana a obnova biotopů ZCHD,
reintrodukce aj) souvisí s péčí o porosty charakteru lesa, luk a lad a potřebou jejich
přirozeného vývoje. Zvláštní postavení má ochrana xylobiontů. Za vhodnou doplňkovou
péči je možno považovat instalování ptačích budek (pěvci, sovy, šplhavci atd.), budek po
netopýry aj. - další viz část III.1.2.B.
C. Péče o útvary neživé přírody
Tato péče je prováděna ochranou skalních výchozů, které zůstanou ušetřeny všech
mechanických a chemických poškození.
D. Zásady jiných způsobů využívání území
Nezbytná je osvěta veřejnosti, ovlivňování rekreačního využívání, vyloučení
cyklokrosu a pohybu osob mimo vyhrazené cesty, vyloučení ukládání odpadů, sprejování
apod. Zásadním nešvarem je pohyb a pobyt homeless v PP, především jejich okupování
skalních spár, jeskyní a převisů, kde zanechávají množství odpadu, exkrementů a neklamné
pachové projevy.

III.1.2. Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
A. Rostliny a houby
Péče o rostliny spočívá v péči o porosty lesního charakteru, směřující k rozvoji
přírodě blízkých stanovišť, společenstev a autochtonních druhů. Péče současně zajišťuje
existenční podmínky podrostních bylin, mechů, lišejníků, kapraďorostů a hub. Běžná
zahradnická údržba probíhá tradičním způsobem, s tím že v nezbytných případech (např.
nově zjištěné stanoviště ZCHD) může dojít k úpravě režimu údržby (např. období seče,
způsobu povrchové kultivace apod.). V porostech lesního charakteru je třeba doplnit
nejmladší věkovou kategorii dřevin, které potenciálně hostí xylobionty (k nim více v části
III.1.2.B.). Jedná se zejm. o dub zimní, habr obecný, lípu srdčitou, všechny domácí druhy
javorů, jeřáb břek aj. Vysazované stromy by měly být autochtonní, regionálně příslušné,
v ideálním případě původní ze semenných stromů na Petříně, z pražském regionu nebo ze
středních Čech. Odrostky lze umisťovat buď jako soliterní v travnatých plochách, nebo
jako nové, rozvolněné porosty. Protože dub zimní, habr obecný, lípa srdčitá a některé další
jsou druhy heliofilní, nelze je vysazovat a zapěstovat jako dřeviny podrostní v zapojeném
porostu. Nové výsadby vyžadují řádnou přípravu. Zásadně nelze doporučit uplatnění dřevin
neznámého původu vč. dovozu ze zahraničí, a to ani od tzv. renomovaných firem.
Při péči je třeba uvádět zahradnickou péči do souladu s cíli ochrany přírody. To se
týká mnohonásobného sečení travobylinného podrostu v porostech stromů, jehož cílem
z pohledu zahradnické péče je vytvoření zapojeného krátkostébelného porostu,
považovaného sadovníky za esteticky žádoucí. Péči je třeba provádět dle charakteru
jednotlivých ploch. V blízkosti cest a tam, kde je prioritou pohled na skalní scenérie, je
možné stávající péči zachovat. V plochách s výskytem zvláště chráněných a význačných
druhů rostlin se doporučuje provádět seč jedenkrát v cca druhé půli července, v některých
případech od seče i zcela upustit. V extrémně vlhkých letech je možná ještě druhá seč, v
rozmezí od konce srpna do poloviny října.
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Má-li dojít ke kácení dřevin z důvodu jejich zdravotního stavu, rizik pro osoby
nebo z jiných důvodů, je třeba věc řádně projednat z potřebných hledisek, jak sadovnickoestetického, tak zejm. z důvodu výskytu xylobiontů (viz také část B níže). Ve řadě případů
je nutné upustit od likvidace pařezů (frézování, vytrhání).
Specifická je péče o houby. Například hvězdovka trojitá nebo zvoneček
pohárkovitý často rostou na rozloženém dřevě listnáčů (viz také č. III.1.2. B). Mnohé
houby rostou na stinných místech bez zapojené vegetace, proto jim nevyhovují intenzivně
sečené trávníky. Vyklízení dřevní hmoty likviduje jejich biotopy.
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální a maximální interval
Prac. nástroj / hospodář. zvíře
Kalendář pro management
Upřesňující podmínky

stupeň naléhavosti 1 - 3, management regulační a asanační
4 – 6 let
2 - 6 let
ruční nářadí, motorová zařízení
I. až II. aktuálního roku, X.-XII. aktuálního roku
spolupráce s orgány památkové péče, MHMP, vlastníky, uživateli, AOPK

Rok Zásah
2013 Nové značení hranic PP vč. geodetic. zaměření, instalace znaků 12 ks,
instal. infotabulí, osvěta, úklid TKO, omezení pohybu nežádoucích osob
(homeless).
2014 Stabilizace stromových torz, zaklesnutých kmenů a větví, příp.
jednorázové sečení
2015 Stabilizace stromových torz, zaklesnutých kmenů a větví, podpora biotopů
xylobiontů a ZCHD rostlin. Jednorázové sečení, likvidace allochtonních a
invazních rostlin a dřevin a jejich případná náhrada. Výsadby dubu
zimního a dalších dřevin, potenciálně atraktivních pro xylobionty.
2016 Stabilizace stromových torz, zaklesnutých kmenů a větví, podpora biotopů
xylobiontů. Jednorázové sečení, likvidace allochtonních a invazních rostlin
a dřevin a jejich případná náhrada. Následná péče o nové výsadby.
2017 Oprava nosičů a znaků, pruhového značení a infotabulí, osvěta, úklid
TKO, vyloučení pohybu nežádoucích osob (homeless), příp. jednorázové
místní sečení. Následná péče o nové výsadby.
2018 Stabilizace stromových torz, zaklesnutých kmenů a větví, podpora biotopů
xylobiontů a ZCHD rostlin. Jednorázové sečení, likvidace allochtonních a
invazních rostlin a dřevin a jejich případná náhrada. Výsadby dubu
zimního a dalších dřevin, potenciálně atraktivních pro xylobionty,
následná péče o výsadby.
2019 Stabilizace stromových torz, zaklesnutých kmenů a větví, podpora biotopů
xylobiontů. Jednorázové sečení, likvidace allochtonních a invazních rostlin
a dřevin a jejich případná náhrada. Následná péče o nové výsadby.
2020 Stabilizace stromových torz, zaklesnutých kmenů a větví, podpora biotopů
xylobiontů. Jednorázové sečení, likvidace allochtonních a invazních rostlin
a dřevin a jejich případná náhrada. Následná péče o nové výsadby.
2021 Stabilizace stromových torz, zaklesnutých kmenů a větví, podpora biotopů
xylobiontů a ZCHD rostlin. Příp. jednorázové sečení, likvidace
allochtonních a invazních rostlin a dřevin. Následná péče o nové výsadby.
2022 Oprava nosičů a znaků, pruhového značení a infotabulí, osvěta, úklid
TKO, vyloučení pohybu nežádoucích osob (homeless), jednorázové místní
sečení. Následná péče o nové výsadby.
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Stup. naléhavosti
1 – regulační
zásah
1 – regulační
zásah
1 – regulační a
asanační zásah
1 – regulační a
asanační zásah
1 – regulační
zásah
2 – regulační a
asanační zásah

1 – regulační a
asanační zásah
2 – regulační a
asanační zásah
2 – regulační a
asanační zásah
1 – regulační
zásah

B. Živočichové
Individuální péče o živočichy (ochrana biotopů, reintrodukce apod.) spočívá
zejména ve specifické péči o porosty lesního charakteru a další dřeviny (zejm. soliterní
stromy) a v zajištění jejich přirozeného a úplného vývoje. Zvláštní postavení má ochrana
xylobiontů. V místech málo přístupných až neschůdných, se zastoupením pro xylobionty
atraktivních dřevin, budou ponechány všechny vývojové fáze dřevin, od semenáčků až po
dřevo ve fázi rozpadu. Jedná se o pařezy, vývraty a padlé kmeny, větve etc. Tím bude
zajištěna existence významných merocenóz, společenstev rozpadající se dřevní hmoty. Je
však třeba sledovat rizikově zavěšené nebo zaklesnuté části dřevin, a po vyhodnocení
situace je uvolnit, položit na povrch půdy nebo stabilizovat v deponiích, aby nemohlo dojít
k úrazům náhodných neukázněných návštěvníků. To je nejvíce důležité podél
frekventovaných parkových cest do vzdálenosti cca 20 m.
Adekvátním způsobem, ale zpravidla v menším rozsahu, je tento postup uplatněn i
v přístupnějších částech PP, kde jsou ponechávána bezpečná stojící torza stromů (nevysoká
a bez větví), pařezy a do země hlouběji zanořené části kmenů. Je třeba vyhledat a stanovit
skrytá místa, kde dřevní artefakty nepřekážejí. Nutné je však přihlížet k sadovnickým a
krajinářským aspektům a potřebám údržby, pouze ovšem v nezbytném rozsahu. Zohlednit
je třeba také přítomnost agresivních houbových chorob v případě ohrožení sadovnicky
cenných dřevin. Ve všech případech je třeba postupovat individuálně, podle konkrétní
situace, lokality a její biocenózy. Čím je nabídka stanovišť a jejich diverzita větší, tím lepší
jsou šance na uchování stabilní populace evropsky významného druhu roháče obecného
jako tzv. střešního druhu pro další skupiny a druhy.
Četné stromové dutiny umožňují existenci drobných savců (netopýři, plch velký) a
ptáků (pěvci, sovy, šplhavci atd.). Místně je však vhodné jejich doplnění instalováním
ptačích budek všech rozměrů a typů. Pro menší ptáky (některé sýkory), které jsou vyháněny
většími druhy, je třeba umístit budky s malými vletovými otvory (22 – 30 mm), a tyto
otvory zabezpečit kroužkem z tvrdé gumy proti prosekání datly. Budky lze zřizovat i pro
netopýry. Doporučuje se spolupráce se specializovanými organizacemi, které se problematikou zabývají dlouhodobě.
C, Útvary neživé přírody
Péče o útvary neživé přírody je jednou ze dvou dominantních složek managementu.
Skalní výchozy a útvary vč. přirozených i umělých jeskyní, převisů, spár apod. je nutno
uchránit před poškozováním a ničením. Při rekonstrukcích parkových cest, blízkých
stavebních objektů apod. je třeba provést řádnou geotechnickou přípravu. Pro období plánu
péče jsou navrhovány tyto významné opravy – opravy stávajících cest, komunikací, zdí a
oplocení. Dále je plánováno umístění nových staveb (kompostárna a oranžerie v zahradě
Kinských, schodiště Nebozízek). Stavby reagující na stávající stav (opravy a zajištění
kompozice historického parku) a neohrožující přitom předmět ochrany nejsou v rámci
území PP konfliktní. Zvláštní pozornost je třeba věnovat celkové stabilitě útvarů,
s ohledem na riziko sesuvů a složité hydrogeologické poměry (viz také část II.1.2.).
D. Jiné způsoby využívání území
Nezbytná je osvěta veřejnosti, ovlivňování rekreačního využívání, zamezení
cyklokrosu a pohybu osob mimo vyhrazené cesty, vyloučení nepovoleného narušování
povrchu skal amatérským horolezectvím, zabránění ukládání odpadů a sprejování apod.
Zásadním nešvarem je pohyb a pobyt homeless v PP, především jejich okupování skalních
spár, jeskyní a převisů, kde zanechávají množství odpadu, exkrementů a neklamné pachové
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projevy. Proto je nutné vyklidit všechen odpad a uklizené skalní prostory dezinfikovat
prostředky, které neškodí organizmům, ale přitom homeless vypudí.
Významným úkolem je uvedení typicky zahradnické péče do souladu s cíli ochrany
přírody. To se týká např. mnohonásobného sečení travobylinného podrostu mezi stromy
(podrobněji viz části III.1.2.A., také II.6.). Management zahradnických prací na
intenzivních parterových a rekreačních trávnících (zlepšování kondice - vertikutace,
aerifikace); pravidelné řezy ovocných a okrasných dřevin (výchovné a tvarovací); chemické
ošetření rostlin v nezbytně nutných případech zejména v ovocných sadech není v rozporu
s plánem péče o PP pokud se bude uplatňovat v plochách intenzivně parkově využívaných
a negativně neovlivní předměty ochrany.

III.2. Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně
návrhu zásahů a přehledu činností
OP PP (v rámci EVL) se navrhuje na parcelách, přičemž se ve všech případech
jedná o stavební objekty uvnitř území Petřína, většinou s kulturním významem a
specifickým režimem údržby a využívání. Ochranné pásmo ze zákona, tj 50 m od hranice
ZCHÚ se nenavrhuje, protože v naprosté většině postrádá smysl, pro mnohonásobný
překryv s jinými hájenými i obecnými zájmy mimo mantinely ochrany přírody a v městském prostředí.
Zvláště chráněné druhy, které by se v důsledku lokální migrace nacházely mimo
ZCHÚ, jsou ovšem ve smyslu zákona chráněny vč. biotopu.

III.3. Zaměření a vyznačení území v terénu
Zákonné značení původní přírodní památky je nutno zrušit a zřídit značení nové, po
hranicích území PP Petřín, předepsanými vodorovnými pruhy a stojany se státními znaky.
Množství stojanů je předpokládáno v počtu cca 14. Umístěny by měl být na viditelných
místech u hlavních cest, východů z území do městských ulic apod.

III.4. Návrh na vyhlášení EVL a návrhy jiných administrativně-správních
opatření
Území přírodní památky Petřín, včetně jeho ochranného pásma překrývá a
zajišťuje ochranu EVL CZ0113773 Praha – Petřín. Vyhlášení současné PP vyřešilo
dlouhodobé nesrovnalosti, vzniklé historickým přeparcelováním vyhlášeného ochranného
pásma. Vyhlášení PP Petřín bylo z pohledu zákona a příslušných směrnic EU nezbytné.

III.5. Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území
veřejností
Přístup pro veřejnost je celém území PP (EVL) možný po udržovaných cestách.
Vzhledem k povaze území však nelze zabránit pohybu osob po nejvíce dostupných
travnatých plochách, zejména v blízkosti lanové dráhy. Z hlediska ochrany přírody a
rovněž z pohledu ochrany osob před úrazy je nutno vyloučit jejich pohyb v prostoru
původní přírodní památky, po skalních výchozech a soutěskách, lokalitách lesního
charakteru apod. Jako sportovní využívání je přípustná pouze pěší rekreace, příp.
cykloturistika, vyloučeno je lezení po skalách. Zvláštním problémem je pohyb bezdomovců
a jejich nocování ve skalních rozsedlinách, přirozených i umělých jeskyních a jiných
místech. Hromadění odpadu a neúnosný puch výrazně snižují estetické hodnoty území.
Řešení se neobejde bez asistence Městské policie a Policie ČR.
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III.6. Návrhy na vzdělávací využití území
Řízenou a účelnou osvětu pro veřejnost lze v terénu provádět umístěnými
vysvětlujícími texty. Doplnit ji je možné populárními infoletáky o území, případně i
sezónní průvodcovskou službou (za pomoci Stráže přírody). Možné je pořádat přednášky a
besedy o PP. Přednášky se mohou stát součástí výukových programů pražských škol.
V okolí PP je několik institucí, které by se mohly podílet na informování o celém masivu
Petřína, například Pražská hvězdárna, církevní zařízení apod. Jsou zde i rekreační,
turistické a pohostinské objekty, jako je lanovka, rozhledna apod. Povědomí veřejnosti o
hodnotách PP (EVL) je zcela nedostatečné.

III.7. Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring předmětu území
Vědecké využití území a botanický, mykologický a zoologický monitoring je
vhodné provádět pravidelně, přibližně v pětiletých odstupech. V delších odstupech (30 - 50
roků) je vhodné provádět ověřování stavu území z pohledu geologického, geomorfologického a hydrogeologického. Součástí monitoringu může být sledování abiotických činitelů a
vazeb na okolní městské prostředí.
Botanický monitoring spočívá ve sledování obnovy přirozeného vegetačního
pokryvu (především společenstev svazů Luzulo albidae-Quercetum (acidofilní bikové
doubravy) a Carpinion (hercynské dubohabřiny) s jejich typickými zástupci. Z podrostních
druhů je třeba zaměřit se na zvláště chráněné druhy a druhy Červeného seznamu, např. lilii
zlatohlávek (Lilium martagon), prvosenku jarní (Primula veris) a jiné jarní efemeroidy,
příp. na rostliny nepůvodní, jako je česnek podivný (Allium paradoxum) a kokořík širolistý
(Polygonatum latifolium). Monitoring mykologický se může zaměřit na vzácnější druhy
hub, jako jsou hvězdovky (rod Geastrum), urničku pohárkovitou (Urnula craterium) a
další.
Monitoring zoologický se zaměří na indikační skupiny a druhy dubohabřin a
bikových doubrav, zejména na druhy vzácné, ohrožené a zvláště chráněné. Z obratlovců to
je např. plch velký (Glis glis), ale i stále vzácnější veverka obecná (Sciurus vulgaris). Z
ptáků (Aves) jsou to všechny citlivější druhy, které mohou trpět vysokou frekvenci pohybu
osob a psů /např. slavík obecný (Luscinia megarhynchos)/. Z bezobratlých jsou vhodnými
skupinami nelétavé druhy, druhy s omezeným akčním rádiem (obtížně migrující) nebo
druhy úzce vázané na biotop či živné rostliny. Jedná se např. o pavouky (Araneida), z nichž
zde žije několik teplomilnějších druhů, nebo o plže (Gastropoda), kde je nutno sledovat
případnou konkurenci mezi druhy původními a invazními. Z hmyzu jsou vhodnou
indikační skupinou střevlíkovití (Carabidae), dále mandelinky (Chrysomelidae), nosatci
(Apionidae, Attelabidae, Curculionidae), z listorohých brouků hnojníci (Aphodiidae).
Význam mají všichni zastupci xylobiontů, např. čeleď červotočovití (Anobiidae),
kovaříkovití (Elateridae), krascovití (Buprestidae), pestrokrovečníkovití (Cleridae),
tesaříkovití (Cerambycidae), čeledi Colydiidae, Lycidae aj. Zvláštní pozornost zasluhuje i
veřejnosti známý a chráněný roháč obecný (Lucanus cervus), který se nejnápadněji
projevuje od května do začátku července. V jeho případě je třeba spojit monitoring se
strážní službou (Stráž přírody, policie), protože existují opakovaná hlášení o nelegálních
odchytech těchto brouků pro komerční účely a export.
Ve skupině xylobiontů by měl být jak monitoring, tak i ochrana jejich stanovišť
prováděny v celé PP (EVL), protože tyto druhy migrují po celém masivu Petřína, případně i
v širším okolí.
Vědečtí pracovníci a pracovníci orgánů životního prostředí monitorují změny, ke
kterým dochází v souvislosti s údržbou a rekonstrukcemi petřínských zahrad a parků,
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hojným pohybem osob a řízeným managementem. V chráněném území je možné provádět
praktická biologická cvičení studentů.

IV. Závěrečné údaje
IV.1. Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody
podle jednotlivých zásahů (druhů prací)
Kalkulace zobrazuje výdaje orgánů ochrany přírody a nezahrnuje běžné využívání a
údržbu pozemků a náklady geodetického zaměření. Zahrnuje případné zásahy, opravy
značení a infotabulí. Finanční prostředky je možné získat z dotačních a grantových
programů. Ceny jsou vztaženy k I. pol. 2011. Předmětné území je specifické svým
kulturním a parkově-přírodním charakterem, což se odráží i ve skladbě nákladů.
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Druh zásahu, odhad množství

Orient.
nákl.
CZK/rok

Nákl. v
platn. pl.
péče

Nákl. na
výsadby
a údržbu

Jednorázové a časově omezené zásahy

2013 – Instalování stojanů se znaky 12 ks, opravy pruhového
značení, instalace infotabulí, osvěta

75 000,-

2017 - Oprava nosičů a znaků, pruhového značení, osvěta
2022 - Oprava nosičů a znaků, pruhového značení a infotabulí, osvěta

40 000,65 000,180 000,-

Celkem CZK
Opakované zásahy

2013 - Nové značení hranic PP (EVL) vč. geodetic. zaměření,
instalace znaků 12 ks, instal. infotabulí, osvěta, úklid TKO,
omezení pohybu nežádoucích osob (homeless).
2014 - Stabilizace stromových torz, zaklesnutých kmenů a větví,
příp. jednorázové sečení
2015 - Stabilizace stromových torz, zaklesnutých kmenů a větví,
podpora biotopů xylobiontů a ZCHD rostlin. Jednorázové
sečení, likvidace allochtonních a invazních rostlin a dřevin a
jejich případná náhrada. Výsadby dubu zimního a dalších dřevin
(cca 50 ex.), potenciálně atraktivních pro xylobionty.
2016 - Stabilizace stromových torz, zaklesnutých kmenů a větví,
podpora biotopů xylobiontů. Jednorázové sečení, likvidace
allochtonních a invazních rostlin a dřevin a jejich případná
náhrada. Následná péče o nové výsadby.
2017 - Oprava nosičů a znaků, pruh. znač. a infotabulí, osvěta,
úklid TKO, vyloučení pohybu nežádoucích osob (homeless),
příp. jednorázové místní sečení. Násled. péče o nové výsadby.
2018 - Stabilizace stromových torz, zaklesnutých kmenů a větví,
podpora biotopů xylobiontů a ZCHD rostlin. Jednorázové
sečení, likvidace allochtonních a invazních rostlin a dřevin a
jejich případná náhrada. Výsadby dubu zimního a dalších dřevin
(cca 100 ex.), potenciálně atraktivních pro xylobionty, následná
péče o výsadby.
2019 - Stabilizace stromových torz, zaklesnutých kmenů a větví,
podpora biotopů xylobiontů. Jednorázové sečení, likvidace
allochtonních a invazních rostlin a dřevin a jejich případná
náhrada. Následná péče o nové výsadby.
2020 - Stabilizace stromových torz, zaklesnutých kmenů a větví,
podpora biotopů xylobiontů. Jednorázové sečení, likvidace
allochtonních a invazních rostlin a dřevin a jejich případná
náhrada. Následná péče o nové výsadby.
2021 - Stabilizace stromových torz, zaklesnutých kmenů a větví,
podpora biotopů xylobiontů a ZCHD rostlin. Příp. jednorázové
sečení, likvidace allochtonních a invazních rostlin a dřevin.
Následná péče o nové výsadby.
2022 - Oprava nosičů a znaků, pruhového značení a infotabulí,
osvěta, úklid TKO, vyloučení pohybu nežádoucích osob
(homeless), jednorázové místní sečení. Následná péče o nové
výsadby.
Celk. CZK za dobu platnosti - opatření opakovaná
Celk. CZK opatření jednorázová
Celk. CZK nové výsadby a péče o ně

Celk. CZK opatř. jednorázová i opakovaná
Celk. CZK opatř. jednorázová, opakovaná a výsadby
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220 000,-

120 000,200 000,-

180 000,-

120 000,-

30 000,-

170 000,-

30 000,-

110 000,-

30 000,360 000,-

200 000,-

90 000,-

100 000,-

90 000,-

120 000,-

40 000,-

170 000,-

20 000,-

1 530 000,180 000,870 000,-

1 710 000,2 580 000,-

IV.2. Použité podklady a zdroje informací, nomenklatura
ANONYMUS (2009): =Osnova plánů péče= , MŽP ČR.
BRATKA J., POKORNÝ J. (2008): =Plán péče PP Petřínské skalky=, Zelený svět, Klecany.
CULEK M ed. a kol. (1995); =Biogeografické členění ČR= , Enigma PRAHA.
CULEK M ed. a kol. (2005): Biogeografické členění České republiky II.,
AOPK ČR, Praha.
KOL. ANONYMAE (1963-90): Meteorologické záznamy, ČHMÚ.
KUBÁT, K.. [ed.] et al. (2002): „Klíč ke květeně ČR“, ACADEMIA Praha.
KUBÍKOVÁ J., LOŽEK V., ŠPRYŇAR P. et al. (2005): „Chráněná území ČR – Praha“,
AOPK ČR // EkoCentrum Brno, 304 pp.
NEUHÄUSLOVÁ Z. (1998): „Mapa potencionální přirozené vegetace ČR“,
ACADEMIA Praha.
PETŘÍČEK, V. et al. (1999): „Péče o chráněná území I.“ , AOPK ČR.
POKORNÝ J. (2008, 2011): =Botanické průzkumy EVL a PP Petřínské skalky =,
J. Pokorný, bot.práce, Praha.
Zák. ČNR č. 114/92Sb. o ochraně přírody a krajiny ve zn. poz. př. a
předpisy k jeho provádění
ZDROJE INFORMACÍ : AOPK ČR, ČHMÚ, Katast. úřad HMP, MHMP– OOP
BOTANICKÁ NOMEKLATURA (vyšší rostliny) byla sjednocena dle : KUBÁT, K. et al. (2002)
ZOOLOGICKÁ NOMEKLATURA : Aves - HUDEC ; K., ČERNÝ W.; Amphibia, Reptilia BARUŠ, OLIVA et al.; bezobratlí - KRATOCHVÍL, L. et. al., nomenklatura nesjednocená
Seznam použitých mapových listů
Potenc. přiroz. vegetace ; NEUHÄUSLOVÁ, Z. (1998), ACADEMIA Praha
Biogeografické členění ČR, CULEK M a kol. (1995), Enigma PRAHA
Biogeogr. členění ČR II.,CULEK M ed. a kol. (2005), AOPK ČR, Praha.
Geolog. mapa odkr. 12 – 24 Praha, HAVLÍČEK V ed. (1986), ÚÚG Praha
K.N. – listy 7-1/13, :/31, :/32, :/33, :/34, 8-1/24, :/42 .. KÚ HMP
Mapový GIS server MHMP

IV.3. Seznam používaných zkratek
AOPK ČR
as.
CHPV
EN
KN
KÚ
MHMP
OP
PP
EVL
PO
ÚSES
vyhl.
ZCHD
ZCHÚ

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
asociace
chráněný přírodní výtvor
evidence nemovitostí
katastr nemovitostí
Katastrální úřad
Magistrát hlavního města Prahy
ochranné pásmo ZCHÚ (také OP PP)
přírodní památka
evropsky významná lokalita
ptačí oblast
územní systém ekologické stability
vyhláška MŽP č. 395/92Sb. a předpisy navazující
zvláště chráněné druhy
zvláště chráněné území
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1 : 500 000
1 : 500 000
1 : 500 000
1 : 50 000
1 : 1 000

ZPF
PUPFL
zák.

zemědělský půdní fond
pozemek určený k plnění funkcí lesa
zákon č. 114/92Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozd. předp.

IV.4. Seznam příloh
Příl. 1. M1. Ortofotomapa PP Petřín
Příl. 2. M2. Mapa PP Petřín s dílč. plochami
Příl. 3. M3. Mapa katastrální PP Petřín
Příl. 4. M4. Geologická mapa odkrytá širšího okolí 12-24 Praha
Příl. 5. Fotodokumentace
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PP Petřín, roháč kozlíček (Dorcus parallelipipedus) v ploše 5.,
dole kvetoucí nepůvodní strom Catalpa bignoioides,
28. 6. 2011, foto J. Bratka
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PP a EVL Praha – Petřín v Petřínských sadech u spodní části lanové dráhy,
dole plocha s častějším rojením roháče obecného v Kinského zahradě,
28. 6. 2011, foto J. Bratka
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PP a EVL Praha – Petřín, pohled ze Seminářské zahrady na vrchol
Petřína, dole dubohabřina v Lobkovické zahradě,
28. 6. 2011, foto J. Bratka
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