Plán péče
o
přírodní památku Radotínské skály

na období

2010-2019

Salvia o.s. – sdružení pro ochranu přírody
Nad Štolami 467, Odolena Voda

1. Základní identifikační a popisné údaje
1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN
evidenční číslo: 1105
kategorie: přírodní památka
číslo a název kategorie IUCN: III. - přírodní památka

1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ
vydal:
číslo:
dne:

Národní výbor hl. m. Prahy
vyhláška č. 5/1988
4.7.1988 (nabytí účinnosti 1.9.1988)

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

- Hlavní město Praha
- Hlavní město Praha
- Hlavní město Praha
- Lochkov, Radotín

národní park:
chráněná krajinná oblast:
jiný typ chráněného území:

- ne
- ne
- přírodní park Radotínské-Chuchelský háj
zřizovací vyhláška č. 8/1990Sb.NVP

Natura 2000
ptačí oblast:
evropsky významná lokalita:

- ne
- ne

Příloha:
Orientační mapa s vyznačením území
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1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Katastrální území: 738620 Radotín
Číslo
parcely
podle KN

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

862/2
část
862/3
863/2
část
1856
1857
1892/6
1989
část
2961/4
2961/5
2962
Celkem

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

ostatní plocha

neplodná půda

1841

2175

cca 2175

ostatní plocha
ostatní plocha

neplodná půda
zeleň

1841
1841

280
1396

280
cca 1396

242
242

2021
28390

2021
28390

242

109973

cca 89290

není na
LV
242
3242

47167

47167

27927
582

27927
582
199228

lesní pozemek
lesní pozemek
neexistuje
lesní pozemek
ostatní plocha

dobývací prostor

lesní pozemek
ostatní plocha

jiná plocha

Pozemek 1892/6 podle současného stavu KN již neexistuje. Podle mapových podkladů AOPK
(také Kubíková et al. 2005) by tento pozemek měl odpovídat alespoň části pozemku 1892/2 –
tzn. jedná se o 3. plochu, která tvoří součást chráněného území. I přesto celková výměra (21,5
ha, s pozemkem 1892/2 celkem 22,03 ha) nedosahuje ve vyhlášce uvedených 28,3 ha.
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Katastrální území: 686425Lochkov
Číslo
parcely
podle KN

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

563
564

ovocný sad
lesní pozemek

264
92

13972
2209

Celkem

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

13972
2209
16181

1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma
Druh pozemku
lesní pozemky

ZCHÚ
plocha v 21,5409 ha
14,9837

OP
plocha v 0,0000 ha

vodní plochy

Způsob využití
pozemku

ZCHÚ
plocha v 21,5409 ha

zamokřená plocha
rybník nebo nádrž
vodní tok

trvalé travní porosty
orná půda
ostatní zemědělské
pozemky
ostatní plochy

1,3972
5,1600

neplodná půda
ostatní způsoby
využití

zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem
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21,5409

1.6 Hlavní předmět ochrany
1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu
Odkrytý profil prvohorními usazeninami od nejvyššího ordoviku (kosovské souvrství), přes
spodní silur, hranici silur-devon, hranici stupnů lochkov a prag a celým pražským souvrstvím;
na výchozech společenstva skalní stepi.

1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav
Geologický profil dokumentuje vývoj pražské prvohorní pánve v nejvyšším ordoviku, siluru a
spodním devonu a vývoj života v těchto obdobích. Jde o opěrný geologický profil ke
globálnímu stratotypu hranice silur-devon v Čechách s několika nalezišti zkamenělin. Na
skalnatých svazích rostou teplomilná travinná společenstva.
A. společenstva
název společenstva
Festucion valesiaceae
Helianthemo cani-Festucion pallentis
(as. Helianthemo cani-Caricetum
humilis)
Seslerio-Festucion glaucae
(as. Helianthemo cani-Seslerietum
calcariae)
Arrhenatherion
(as. Arrhenatheretum elatioris)
Prunion spinosae, Pruniuon fruticosae

podíl plochy v
ZCHÚ (%)
15%
10%

popis biotopu společenstva
úzkolisté stepní trávníky
druhově bohatá společenstva na vápnitých
substrátech jižních svahů

10%

společenstva na vápnitých substrátech
severních svahů

10%

mezofilní ovsíkové a kostřavové louky

10%

křoviny

B. druhy
název druhu

aktuální početnost nebo
vitalita populace v ZCHÚ
Adonis aestivalis (hlaváček nezjištěn, pouze KK 93
letní)

stupeň
ohrožení
C2

Anthericum liliago
(bělozářka liliovitá)
Aster linosyris (hvězdnice
zlatovlásek)
Aster amellus (hvězdnice
chlumní)
Berberis vulgaris (dříšťál
obecný)
Carex humilis (ostřice
nízká)
Centaurea triumfettii
subsp. axillaris (chrpa
chlumní)
Cephalanthera
damasonium (okrotice bílá)

velmi hojně, KK 93; JK 97

C3; §3

KK 93; JK 97

C3; §3

JK 97

C3; §3

roztroušeně v křovinatých
porostech, KK 93; JK 97
hojně, KK 93; JK 97

C4a
C4a

JK 97

C3; §3

JK 97

C3; §3
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popis biotopu druhu
v části rezervace podél silnice
Radotín-Lochkov mezi druhy
skalních stepí
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
světlé lesy, křoviny

Cephalanthera longifolia
(okrotice dlouholistá)
Cotoneaster integerrimus
(skalník celokrajný)
Erysimum crepidifolium
(trýzel škardolistý)
Festuca pallens (kostřava
sivá)
Festuca valesiaca
(kostřava walliská)
Helianthemum canum
(devaterník šedý)
Hieracium echioides
(jestřábník hadincovitý)
Melica transsilvanica
(strdivka sedmihradská)
Ononis repens (jehlice
plazivá)
Oxytropis pilosa (vlnice
chlupatá)

Potentilla arenaria
(mochna písečná)
Prunus fruticosa (třešeň
křovitá)
Pulsatilla pratensis subsp.
nigricans (koniklec luční
český)

Pyrus pyraster (hrušeň
polnička)
Quercus pubescens (dub
šípák)
Scabiosa canescens
(hlaváč šedavý)
Seseli hippomarathrum
(sesel fenyklový)
Seseli osseum (sesel sivý)
Stachys germanica (čistec
německý)
Stipa capillata (kavyl
vláskovitý)
Stipa pennata (kavyl
Ivanův)
Teucrium botrys (ožanka
hroznatá)
Thymus pannonicus
(mateřídouška panonská)
Thymus praecox
(mateřídouška časná)
Pennisetia bohemica
(nesytka česká)

JK 97

C3; §3

světlé lesy, křoviny

hojně, KK 93; JK 97

C4a

velmi hojně, KK 93; JK 97

C3

KK 93

C4a

velmi hojně, KK 93;JK 97

C4a

hojně, KK 93; JK 97

C2

KK 93; JK 97

C3

roztroušeně, KK 93; JK 97

C4a

KK 93; JK 97 uvádí pouze
nález J. Dostála 1928
KK 93, roztroušeně v dolní
části plochy 15, výskyt není
vyloučen i v jiných částech
chráněného území
velmi hojně, KK 93; JK 97

C3

skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
kamenité a travnaté svahy, úhory,
okraje cest
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně

C3

C4a

KK 93, JK 97 uvádí pouze
C2
nález J.Dostála 1928
JK 97, pozorován pouze
C2; §2
v prosvětleném lesním porostu
při kraji plochy 14 (GPS-WGS84: 49°59'36'' N, 14°20'48'' E),
zde 7 kvet. rostlin ve 2 trsech,
výskyt není vyloučen i v jiných
částech chráněného území,
zejména plochy 15 a 10
roztroušeně, KK 93; JK 97
C4a

skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně

výslunné kamenité a křovinaté
stráně
výslunné kamenité a křovinaté
stráně
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
křovinaté stráně, lesní lemy,
rumiště, okraje cest
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
výslunné kamenité stráně, suché
louky, sutě
výslunné kamenité stráně

KK 93; JK 97

C4a; §3

KK 93; JK 97

C3

KK 93; JK 97

C3

KK 93; JK 97 uvádí pouze
nález J. Dostála 1948
KK 93

C4a

velmi hojně, KK 93; JK 97

C4a

vzácně, malá skupina

C3; §3

KK 93; JK 97, na suti v dolní
části plochy 15, vzácně
roztroušeně

C3

hojně, KK 93; JK 97

C4a

skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně

uvádí Vávra (2004)

EN

stepní společenstva
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C1

C4a

Adscita geryon (zelenáček
devaterníkovfý)
Chazara briseis (okáč
skalní)
Hamearis lucina
(pestrobarvec petrklíčový)
Catephia alchymista
(hnědopáska alchymista)
Euchalcia consona
(kovolesklec piplový)
Polia serratilinea (můra
pelyňková)
Coleophora conyzae
(pouzdrovníček)
Zygaena osterodensis
(vřetenuška chrastavcová)
Pseudophilotes vicrama
(modrásek východní)
Scolitantides orion
(modrásek rozchodníkový)
Hemaris tityus
(dlouhozobka
chrastavcová)
Pseudophilotes baton
(modrásek černočárný)
Polyommatus thersites
(modrásek vičencový)
Euxoa vitta (osenice
bělopásná)

Calliptamus italicus
(saranče vlašská)

Oedipoda germanica
(saranče německá)

uvádí Vávra (2004)

NT

stepní společenstva

uvádí Vávra (2004)

CR; §2

stepní společenstva

uvádí Vávra (2004)

VU

stepní společenstva

uvádí Vávra (2004)

VU

stepní společenstva

uvádí Vávra (2004)

EN

stepní společenstva

uvádí Vávra (2004)

EN

stepní společenstva

uvádí Vávra (2004)

NT

stepní společenstva

uvádí Vávra (2004)

EN

stepní společenstva

uvádí Vávra (2004)

EN

stepní společenstva

uvádí Vávra (2004)

VU

stepní společenstva

uvádí Vávra (2004)

EN

stepní společenstva

uvádí Vávra (2004)

CR

stepní společenstva

uvádí Vávra (2004)

VU

stepní společenstva

uvádí Vávra (2004)

NT

stepní společenstva

silná populace na hlavní stepi, NT
odkud jedinci pronikají do
okolních ploch (Marhoul 2008)
– plocha 15 tohoto plánu péče
malý prostor břidlicové sutě ve CR
spodní části svahu (Marhoul
2008) – plocha 15 tohoto plánu
péče

skalní stepi

skalní stepi

Vysvětlivky a použité zkratky:
C1 – kriticky ohrožený taxon Červeného seznamu cévnatých rostlin (Procházka & al. 2001)
C2 – silně ohrožený taxon Červeného seznamu cévnatých rostlin (Procházka & al. 2001)
C3 – ohrožený taxon Červeného seznamu cévnatých rostlin (Procházka & al. 2001)
C4 – vzácnější taxon Červeného seznamu cévnatých rostlin (Procházka & al. 2001), který vyžaduje další
pozornost (C4a – méně ohrožené taxony)
§1 – kriticky ohrožený chráněný druh Vyhlášky 395/1992
§2 – silně ohrožený chráněný druh Vyhlášky 395/1992
§3 - ohrožený chráněný druh Vyhlášky 395/1992
CR – kriticky ohrožený druh Červeného seznamu (Plesník & al. 2003, Farkač & al. 2005)
EN – ohrožený druh Červeného seznamu (Plesník & al. 2003, Farkač & al. 2005)
VU - zranitelný druh Červeného seznamu (Plesník & al. 2003, Farkač & al. 2005)
NT - téměř ohrožený druh Červeném seznamu (Plesník & al. 2003, Farkač & al. 2005)
LC – málo dotčený druh Červeném seznamu (Plesník & al. 2003, Farkač & al. 2005)
KK 93: Kettnerová S. & Kučera T. (1993)
JK 97: Kubíková J. & kol. (1997)
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1.7 Dlouhodobý cíl péče
Dlouhodobým cílem péče je udržení, příp. rozšíření stávajících skalních stepí a
lesostepí, případně obnova tam, kde již zanikly nebo zanikají. Lesy by měly být
rekonstruovány, především zvyšováním podílu přirozených dřevin v pestré druhové skladbě a
výraznějším věkovým i prostorovým strukturováním lesních porostů.
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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
Přírodní památku Radotínské skály tvoří tři oddělené části v povodí Radotínského
potoka, které se zvedají nad ulicí K Cementárně v Praze-Radotíně, resp. mezi Lochkovskou
cementárnou a Strážovskou ulicí. Celková rozloha všech částí je 28,3 hektaru. Přestože při
návštěvě byla pozorována hlavně květena tohoto chráněného území, jsou Radotínské skály
významné především jako geologická lokalita – skalnaté výchozy a opuštěné lomy
dokumentují vývoj pražské prvohorní pánve v nejvyšším ordoviku, siluru a spodním devonu a
vývoj života v těchto obdobích (nachází se zde mezinárodně významný opěrný profil ke
globálnímu stratotypu hranice silur-devon v Čechách). Současně jde o klasické naleziště
zkamenělin ve spodním siluru a v nejspodnějším devonu, které jsou typickými nalezišti
mnoha druhů: v siluru Monograptus priodon, M. veles, ve spodním devonu Antipleura
bohemica, Vlasta pulchra, Odontochile hausmanni.
Největší (a botanicky nejzajímavější) část se nachází nad Lochkovskou cementárnou –
tvoří jí strmá stěna označovaná jako Šikmá skála, která je pokrytá vrstvou spadu
z cementárny. Druhů se na ní objevuje minimálně, pozorován byl např. rozchodník bílý
(Sedum album), mateřídouška časná (Thymus praecox) a několik málo dalších druhů.
Botanicky nejcennější jsou bezlesé horní části svahů, které jsou reprezentovány druhově
bohatými společenstvy na vápnitých substrátech jižních svahů (sv. Helianthemo caniFestucion pallentis) a severních svahů (Seslerio-Festucion pallentis).
Jiho-jihovýchodně orientovaný svah se vyznačuje dominancí kavylu vláskovitého (Stipa
capillata) a místy i sveřepu vzpřímeného (Bromus erectus). Z dalších druhů lze jmenovat
smělek štíhlý (Koeleria macrantha), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), bělozářku
liliovitou (Anthericum liliago), chrpu latnatou (Centaurea stoebe), devaterník šedý
(Helianthemum canum), mochnu písečnou (Potentilla arenaria), jahodník trávnici (Fragaria
viridis), čičorku pestrou (Securigera varia), krvavec menší (Sanguisorba minor), šalvěj luční
(Salvia pratensis), pamětník rolní (Acinos arvensis), jetel alpínský (Trifolium alpestre),
kostřavu walliskou (Festuca valesiaca) a ojediněle se objevuje i kavyl Ivanův (Stipa pennata).
Z keřů je možné zmínit jeřáb břek (Sorbus torminalis) a různé druhy hlohů (Crataegus sp.
div.).
Jihozápadně orientovaný svah (nad cementárnou) má velmi podobné zastoupení
druhů, velmi bohaté zastoupení má především bělozářka liliovitá (Anthericum liliago).
Mezi dalšími doprovodnými druhy se na stepní stráni objevují sesel fenyklový (Seseli
hippomarathrum), mochna písečná (Potentilla arenaria), ožanka kalamandra (Teucrium
chamaedrys), krvavec menší (Sanguisorba minor), strdivka sedmihradská (Melica
transsilanica), ostřice nízká (Carex humilis), šalvěj luční (Salvia pratensis), jahodník trávnice
(Fragaria viridis), devaterník šedý (Helianthemum canum), sveřep vzpřímený (Bromus
erectus), mateřídouška časná (Thymus praecox), smělek štíhlý (Koeleria macrantha), pryšec
chvojka (Euphorbia cyparissias), čistec přímý (Stachys recta), kavyl vláskovitý (Stipa
capillata), válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), třezalka tečkovaná (Hypericum
perforatum), chrpa latnatá (Centaurea stoebe) nebo jestřábník chlupáček (Hieracium
pilosella). Z keřů a dřevin je možné zmínit skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus),
hlohy (Crataegus sp. div.), akáty (Robinia pseudoacacia), ptačí zob obecný (Ligustrum
vulgare), dub šípák (Quercus pubescens), dříšťál obecný (Berberis vulgaris), trnku obecnou
(Prunus spinosa) a borovici černou (Pinus nigra).
Horní plošina je oddělena od stepních svahů keřovým lemem s jilmem habrolistým
(Ulmus carpinifolia), růžemi (Rosa canina), ptačím zobem obecným (Ligustrum vulgare),
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které se roztroušeně objevují i na horní plošině. Tato bývalé pole jsou dnes přeměněny
v louku s dominantním sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus) a dalšími doprovodnými
druhy -ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius), štírovníkem růžkatým (Lotus
corniculatus), ojediněle se ale objevují i některé zajímavější druhy charakteristické spíše pro
výslunné stráně, jako je mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), chrpa čekánek
(Centaurea scabiosa) a vzácně bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)..
Druhá část chráněného území je součástí tzv. „Malého háje“ a nachází se mezi ulicemi
Slavičí a Strážovská, třetí část představuje malou plochu u zemědělského učiliště mezi
ulicemi V Edenu a K Cementárně.
Ze zoologického pohledu jsou nejcennější stepní partie s výskytem řady druhů
stepních a lesostepních druhů, z mandelinkovitých lze jmenovat dřepčíky Aphtona herbigrada
a A. pygmaea, z motýlů otakárka fenyklového (Papilio machaon) a otakárka ovocného
(Iphiclides podalirius). Vyskytuje se zde řada dalších druhů bezobratlých.

Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
název druhu

Anthericum liliago (bělozářka
liliovitá)
Aster linosyris (hvězdnice
zlatovlásek)
Aster amellus (hvězdnice
chlumní)
Centaurea triumfettii subsp.
axillaris (chrpa chlumní)
Cephalanthera damasonium
(okrotice bílá)
Cephalanthera longifolia
(okrotice dlouholistá)
Pulsatilla pratensis subsp.
nigricans (koniklec luční český)

Quercus pubescens (dub šípák)
Stipa pennata (kavyl Ivanův)
Chazara briseis (okáč skalní)

aktuální početnost
nebo
vitalita
populace v ZCHÚ
velmi hojně, KK 93;
JK 97
KK 93; JK 97

JK 97

kategorie
popis biotopu druhu
podle vyhlášky
č. 395/1992 Sb.
C3; §3
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
C3; §3
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
C3; §3
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
C3; §3
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
C3; §3
světlé lesy, křoviny

JK 97

C3; §3

světlé lesy, křoviny

JK 97, pozorován
pouze při kraji
plochy, výskyt není
vyloučen i v jiných
částech chráněného
území, zejména
plochy 15 a 10
KK 93; JK 97

C2; §2

skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně

C4a; §3

vzácně, malá
skupina
uvádí Vávra (2004)

C3; §3

výslunné kamenité a křovinaté
stráně
skály, výslunné kamenité a
křovinaté stráně
stepní společenstva

JK 97
JK 97

CR; §2

Vysvětlivky a použité zkratky:
C1 – kriticky ohrožený taxon Červeného seznamu cévnatých rostlin (Procházka & al. 2001)
C2 – silně ohrožený taxon Červeného seznamu cévnatých rostlin (Procházka & al. 2001)
C3 – ohrožený taxon Červeného seznamu cévnatých rostlin (Procházka & al. 2001)
C4 – vzácnější taxon Červeného seznamu cévnatých rostlin (Procházka & al. 2001), který vyžaduje další
pozornost (C4a – méně ohrožené taxony)
§1 – kriticky ohrožený chráněný druh Vyhlášky 395/1992
§2 – silně ohrožený chráněný druh Vyhlášky 395/1992
§3 - ohrožený chráněný druh Vyhlášky 395/1992
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KK 93: Kettnerová S. & Kučera T. (1993)
JK 97: Kubíková J. & kol. (1997)

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti
a) ochrana přírody
v chráněném území je zajišťováno pravidelné kosení a redukce křovin – viz bod 2.6
b) lesní hospodářství
hospodaření v lesních porostech s krátkou dobou obmýtí podpořilo výmladkové dřeviny (dub,
habr, lípu) na úkor buku, což vedlo ke zvýšení druhové diverzity území;
(současná výsadba nepůvodních dřevin měla opačný efekt – viz 2.4.a) Škodlivé vlivy a
ohrožení území v současnosti)
c) zemědělské hospodaření
odlesnění svahů a udržování bezlesí pastvou ovcí a koz podpořilo rozvoj xerotermních
ekosystémů na vápencových svazích a zvýšení druhové diverzity území;
část chráněného území (severní část u hřiště-cvičáku) byla v minulosti polem
d) rybníkářství
e) myslivost
nebyly zaznamenány nežádoucí jevy spojené s myslivostí
f) rybářství
g) rekreace a sport
chráněné území je umístěno mimo frekventované cesty a mimo turisticky atraktivní cíle a do
vývoje území návštěvnost významně nezasahuje
h) těžba nerostných surovin
negativně se na vývoji chráněného území podepsala výstavba cementárny, společenstva silně
trpěla spadem prachu z cementárny a přežívaly jen nejodolnější druhy, např. bělozářka
liliovitá; po odprášení počátkem 90. let 20. století se začalo druhové bohatství rychle
obnovovat
i) jiné způsoby využívání
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti
a) lesní hospodářství
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velice negativním devastačním jevem bylo zalesnění xerotermních svahů borovicí černou a
akátem, došlo tak k naprosté likvidaci květeny v těchto částech chráněného území
b) zemědělské hospodaření
přeměna pole v pravidelně sečenou louku mělo pozitivní vliv na zvýšení druhové bohatosti v
území
c) rybníkářství
d) myslivost
nebyly zaznamenány nežádoucí jevy spojené s myslivostí
e) rybářství
f) rekreace a sport
chráněné území je umístěno mimo frekventované cesty a mimo turisticky atraktivní cíle;
vzhledem k častému vjíždění nepřizpůsobivé mládeže a zanechávání odpadků v severní části
chráněného území, byl na příjezdových cestách vytvořen val
g) těžba nerostných surovin
provoz cementárny, po odprášení počátkem 90. let 20. století se začalo druhové bohatství
rychle obnovovat
h) jiné způsoby využívání
-

2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
2.5.1 Základní údaje o lesích
Přírodní lesní oblast
Lesní hospodářský celek /
zařizovací obvod
Výměra LHC v ZCHÚ (ha)
Období platnosti LHP (LHO)
Organizace lesního hospodářství *
Nižší organizační jednotka **

8. Český kras a křivoklátsko (8 b. Český kras)
Výzkumný ústav lesního hospodářství, Strnady
100%
1.1.2009-31.12.2018
Výzkumný ústav lesního hospodářství, Strnady
(dříve Lesy ČR s.p., Hradec Králové)
(dříve Lesní závod Konopiště, polesí Dobřichovice)

Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů
Přírodní lesní oblast:
Soubor lesních
Název SLT
typů (SLT)
1X
dřínová doubrava

Přirozená dřevinná skladba SLT
dbz6, dbp2, hb1, břek1, muk, bbk,
teplomilné keře
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Výměra
(ha)
3,9

Podíl (%)
26

1C
2A
2S
2I
1K
2B
0Z
Celkem

suchá habrová doubrava
javorobuková doubrava
svěží buková doubrava
uléhavá kyselá buková
doubrava
kyselá doubrava
bohatá buková doubrava
reliktní bor

db8, hb1, lp1, břek
db5, bk1, lp2, jv1, hb1, bbk
db6, bk3, hb1
db7, bk3, bo, bř

4,5
1,2
1,5
0,75

30
8
10
5

db9, bř1, jř, hb, bo
db6, bk3, hb1, lp, břek, jv, slabé keře
bo9, bř1, db(bk, sm)

0,75
1,2
1,2
15

5
8
8
100 %

Porovnání přirozené a současné skladby lesa
Zkrat- Název dřeviny
ka
Jehličnany
BOČ
borovice černá
BO
borovice lesní
SM
smrk ztepilý
MD
modřín opadavý

Současné
zastoupení (ha)

Současné
zastoupení (%)

Přirozené
zastoupení (ha)

Přirozené
zastoupení (%)

5
3
0,5
0,5

33,3
20
3,3
3,3

-

-

Listnáče
AK
trnovník akát
DB
dub letní
DBZ
dub zimní
HB
habr obecný
KL
javor klen
BB
javor babyka
JS
jasan ztepilý
BR bříza bradavičnatá
LP
lípa srdčitá

4
0,5
0,5
0,05
0,1
0,1
0,5
0,05
0,1

27,7
3,3
3,3
0,33
0,7
0,7
3,3
0,33
0,7

10,5
0,3
1,2
1,2
1,5

70
2
8
8
10

Celkem

15 ha

100 %

15 ha

100%
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2.5.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích
2.5.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody
PP představuje jeden ze základních a klasických geologických profilů pro výzkum starších
prvohor pražské pánve (Barrandien). Významné jsou zejména výchozy spodních částí
kosovského souvrství s jeho spodní hranicí s králodvorským souvrstvím. Tato hranice je
odkryta je na několika málo místech v Čechách a faciální pestrost jejího vývoje zdůvodňuje
nutnost její ochrany. Navíc se jedná o jeden z opěrných profilů hranice mezi stupni kosov a
kralodvor. Dále jsou též významné výchozy litohlavského souvrství (silur) , které rovněž
nejsou četné a na území Prahy jsou vlastně jediné dobře přístupné. Tyto výchozy umožní v
budoucnosti studium litohlavského souvrství a jeho faunistického obsahu ve východní části
zachovaného sedimentačního prostoru pražské pánve.
Nejvýznamější je silursko-devonský profil mezi lomem Lochkov a ústím Slavičího
údolí do radotínského údolí. Umožňuje studium hraničních vrstev siluru a devonu v
charakteristické barrandienské oblasti s mezinárodním stratotypem této hranice. V
Antipleurové rokli je jeden z opěrných profilů touto hranicí, podrobně zpracovaný z
litologického i biostratigrafického hlediska. Stejně tak významná je i hranice mezi stupni
lochkov a prag, zastižená v jižní části lomu Lochkov. I toto jej jeden z opěrných profilů pro
studium této hranice, blízký svým vývojem a bohatostí paleontologického materiálu
stratotypové lokalitě v Černé rokli u Kosoře.
Skalní podloží je odkryto těmito lomy:
1) Lom býv. majitele Jos. Šenka, v nejjižnější části PP, u ulice U cementárny, založený v
jemnozrnných pískovcích a křemencích kosovského souvrství (ordovik). Materiál byl
používán jako štěrk a stavební kámen. Stěna lomu se jeví jako velmi stabilní.
2) Lom „V Edenu„: bazaltový lom opuštěný před 2. sv. válkou, krátce používán i v
poválečném období. Materiál z něj byl používán jako příměs při výrobě cementu. Větší kusy
bazaltu byly někdy používány jako stavební kámen.
3) Lom „V zatáčce„: bazaltový podobně jako předchozí, se stejným využitím.V PP je pouze V
okraj lomu ve střední části PP.
4) Lom „Lochkov„: tento lom je severní části PP. Byly zde těženy vápence pražského
souvrství pro výrobu cementu v býv. Radotínské cementárně. Zastiženy jsou zde i hraniční
polohy lochkovu a pragu. Těžba v tomto lomu byla provozována od r. 1874. Doprava
suroviny se děla úzkokolejnou drahou, pro zajímavost v roce 1940 se zde ročně těžilo 3700
vagonů vápence ročně, pracovalo zde 15 lamačů a 19 pomocných dělníků.
Dále jsou zde drobné odkryvy v zářezech cest a pod., a to:
1) v ulici U cementárny a V Edenu, kde jsou bazalty a břidlice spodního siluru,
2) V Antipleurové rokli, kde je hranice přídol-lochkov a byla zde těžena tzv. antipleurová
vrstva s hojným výskytem zkamenělin hlavonožců a mlžů.
3) Výchozy na lomem Lochkov jsou tvořeny bazálními polohami pražského souvrství,
bohatého na trilobitovou faunu podobně jako výchozy v Černé rokli.
(s použitím materiálu J. Kříže (2000) a P. Skály (1999)

14

2.5.4 Základní údaje o nelesních pozemcích
ČÁST 1
PLOCHA 1
Ovsíkové louky a xerotermní společenstva v okolí cesty s vtroušenými keři hlohů, lísky,
trnky, růže. Zachovat luční charakter kosením alespoň 1x za 2 roky.
Další vhodnou alternativou péče je zavedení pastvy ovcí a koz.
PLOCHA 2
Ovsíkové louky. Zachovat luční charakter kosením alespoň 1x za 2 roky.
Další vhodnou alternativou péče je zavedení pastvy ovcí a koz.
PLOCHA 3
Plocha, která není vedená mezi lesními pozemky – prakticky monodominantní porost vzrostlé
borovice černé, ojediněle s vtroušeným dubem letním, v keřovém patru teplomilné keře
(Cotoneaster integerrimus, Berberis vulgaris). Ponechat na dožití, v případě možnosti
nebránit předčasnému skácení s případnou dovýsadbou dřevin přirozené druhové skladby.
Výhledově by se mohlo jednat o cennou plochu – již dnes se zde vyskytuje řada teplomilných
keřů a v bylinném porostu dominuje pěchava vápnomilná (Sesleria varia).
PLOCHA 4
Sad ve svažitém terénu s jihovýchodní orientací s ovsíkovými loukami a xerotermními
společenstvy a s dožívající výsadbou třešní., v současnosti zarůstající keři – svídou, hlohy,
nálety třešní.
Cílem je zachovat luční charakter stanoviště (podporou redukce keřů, zejména z horní části
svahu – trnky, hlohy) a zachovat dožívající exempláře třešní jako místo výskytu bezobratlých
živočichů, ale i jako ukázka starých odrůd třešní.
Sad byl vysázen kolem poloviny 20. století na svažitém a strmém pozemku, který se nedal
jinak zemědělsky obdělávat, sad byl asi před 30 lety dosazován po uhynulývch stromech. Asi
čtvrtinu tvoří plané ptáčnice, zbývající část tvoří jak rané, tak pozdní odrůdy (viz Vachulka &
Peleška 2008).
Padlé stromy a rozpadající se stromy ponechat na místě! Možná je i dovýsadba dubů místní
provenience, včetně šípáků.
Luční porosty udržovat kosením alespoň 1x ročně, příp. 1x za 2 roky.
Další vhodnou alternativou péče je zavedení pastvy ovcí a koz.
PLOCHA 5
Akátový háj se svídou, babykou, srstkou, bezem a dalšími keři. Akutní je především
odstranění akátu a následně vytvoření víceméně lučního společenstva propojující oba dva
sady (podpora migrace živočichů a rostlin). Vhodná by byla v následné fázi dovýsadba dubů
místní proveninece, příp. i šípáku.
Tato plocha byla původně sadem, jako sousední plochy 4 a 6. Z důvodu většího úhynu stromů
(méně příznivé podmínky pro růst) zde sad nebyl obnovován a zarostl stromy a keři.
PLOCHA 6
Sad ve svažitém terénu s jihovýchodní orientací s ovsíkovými loukami a xerotermními
společenstvy a s dožívající výsadbou třešní, v současnosti zarůstající keři – svídou, hlohy,
nálety třešní. Cílem je zachovat luční charakter stanoviště (podporou redukce keřů) a zachovat
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dožívající exempláře třešní jako místo výskytu bezobratlých živočichů, ale i jako ukázka
starých odrůd třešní.
Sad byl vysázen kolem poloviny 20. století na svažitém a strmém pozemku, který se nedal
jinak zemědělsky obdělávat, sad byl asi před 30 lety dosazován po uhynulývch stromech. Asi
čtvrtinu tvoří plané ptáčnice, zbývající část tvoří jak rané, tak pozdní odrůdy (viz Vachulka &
Peleška 2008).
Padlé stromy a rozpadající se stromy ponechat na místě! Možná je i dovýsadba dubů místní
provenience, včetně šípáků.
Luční porosty udržovat kosením alespoň 1x ročně, příp. 1x za 2 roky.
Další vhodnou alternativou péče je zavedení pastvy ovcí a koz.
PLOCHA 7
Do různé míry rozvolněné porosty křovin s hlohy, svídou, ovocnými dřevinami a dalšími keři
mezi kterými je vyvinuty s ohledem na místní mikroklimatické podmínky a hloubku půdního
profilu ovsíkové louky nebo xerotermní porosty. Častější zastoupení hlohů (Crataegus sp.),
dále byly zaznamenány např. ptačí zob (Ligustrum vulgare), dříšťály (Berberis vulgaris) a
další. Pokračovat v redukci dřevin až na 20-30 % s cílem vytvořit mozaiku lučních porostů a
křovin, jednotlivých keřů i větších skupinek křovin.
Další vhodnou alternativou péče je zavedení pastvy ovcí a koz.
PLOCHA 8
Plochy s borovicí černou. Vyřezat tyto stanovištně nepůvodní dřeviny.
PLOCHA 9
Vrcholová plošina části na místě bývalých polí dnes přeměněných v louku s dominantním
sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus) a dalšími doprovodnými druhy - ovsíkem
vyvýšeným (Arrhenatherum elatius), štírovníkem růžkatým (Lotus corniculatus), ojediněle se
ale objevují i některé zajímavější druhy charakteristické spíše pro výslunné stráně, jako je
mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa) a vzácně
bělozářka liliovitá (Anthericum liliago).
Kosit alespoň 1x ročně mozaikovitou sečí.
Další vhodnou alternativou péče je zavedení pastvy ovcí a koz.
PLOCHA 10
Jiho-jihovýchodně orientovaný svah, který společně s plochou 15 představuje jednu
z nejcennějších částí chráněného území. Je tvořena xerotermními společenstvy výslunných
strání, zejména pěchavovými trávníky společ. Seslerio-Festucion glaucae, mezi kterými
vystupují skalky a v dolní části jsou ve větší míře zastoupené sutě.
Vyznačuje se dominancí kavylu vláskovitého (Stipa capillata) a místy i sveřepu vzpřímeného
(Bromus erectus). Z dalších druhů lze jmenovat smělek štíhlý (Koeleria macrantha), sesel
fenyklový (Seseli hippomarathrum), bělozářku liliovitou (Anthericum liliago), chrpu latnatou
(Centaurea stoebe), devaterník šedý (Helianthemum canum), mochnu písečnou (Potentilla
arenaria), jahodník trávnici (Fragaria viridis), čičorku pestrou (Securigera varia), krvavec
menší (Sanguisorba minor), šalvěj luční (Salvia pratensis), pamětník rolní (Acinos arvensis),
jetel alpínský (Trifolium alpestre), kostřavu walliskou (Festuca valesiaca) a ojediněle se
objevuje i kavyl Ivanův (Stipa pennata). Z keřů je možné zmínit jeřáb břek (Sorbus
torminalis) a různé druhy hlohů (Crataegus sp. div.).
Kontrolovat rozrůstání keřů a zejména v okrajových a dolních částech provádět mozaikovitou
redukci – především akátů, ale také hlohů a svídy.
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Další vhodnou alternativou péče je zavedení pastvy ovcí a koz.
PLOCHA 11
Do různé míry rozvolněné porosty křovin s hlohy, svídou, trnkami, ovocnými dřevinami, také
s jasany a dubem letním a dalšími dřevinami mezi kterými je vyvinuty s ohledem na místní
mikroklimatické podmínky a hloubku půdního profilu ovsíkové louky nebo xerotermní
porosty.
Pokračovat v redukci dřevin (o 10 %) s cílem vytvořit mozaiku lučních porostů a křovin,
jednotlivých keřů i větších skupinek křovin. Preferovat zachování lemu odcloňující plošinu od
stepních společenstev, nutná likvidace akátu!
PLOCHA 12
Strmá stěna označovaná jako Šikmá skála, která je pokrytá vrstvou spadu z cementárny.
Druhů se na ní objevuje minimálně, pozorován byl např. rozchodník bílý (Sedum album),
mateřídouška časná (Thymus praecox) a několik málo dalších druhů. Botanicky nejcennější
jsou bezlesé horní části svahů, které jsou reprezentovány druhově bohatými společenstvy na
vápnitých substrátech jižních svahů (sv. Helianthemo cani-Festucion pallentis) a severních
svahů (Seslerio-Festucion pallentis) a plynule přecházející do druhově bohaté plochy č. 15.
Vhodné (ale nikoliv nezbytné) je odstranit borovici černou ze stěny (bude nutné horolezecky).

PLOCHA 13
Do různé míry rozvolněné porosty křovin s hlohy, svídou, ovocnými dřevinami a dalšími keři
mezi kterými je vyvinuty s ohledem na místní mikroklimatické podmínky a hloubku půdního
profilu ovsíkové louky nebo xerotermní porosty.
Plocha s větším zastoupením svídy, objevují se ale také jabloně. Pokračovat v redukci dřevin
(o 10-15%) s cílem vytvořit mozaiku lučních porostů a křovin, jednotlivých keřů i větších
skupinek křovin. Přitom je dobré vzít v úvahu snadné zmlazování zejména svídy
(ponechávání vzrostlých keř, případná aplikace herbicidu Roundup).

PLOCHA 14
Křoviny s převahou akátu, také s hlohy a svídou. Vhodná redukce akátu, jinak již pouze
kontrola, aby nedocházelo k šíření křovin do xerotermních společenstev. Redukovat křoviny
při okrajích stepních ploch, aby nedocházelo k jejich šíření.
PLOCHA 15
Jihozápadně orientovaný svah (nad cementárnou) je společně s plochou 10 jednou
z nejcennějších částí chráněného území (a má s ní i podobné zastoupení druhů). Je tvořena
xerotermními společenstvy výslunných strání, zejména pěchavovými trávníky společ.
Seslerio-Festucion glaucae, mezi kterými vystupují skalky a v dolní části jsou ve větší míře
zastoupené sutě.
Velmi bohaté zastoupení má především bělozářka liliovitá (Anthericum liliago). Mezi dalšími
doprovodnými druhy se na stepní stráni objevují sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum),
mochna písečná (Potentilla arenaria), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), krvavec
menší (Sanguisorba minor), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), ostřice nízká
(Carex humilis), šalvěj luční (Salvia pratensis), jahodník trávnice (Fragaria viridis),
devaterník šedý (Helianthemum canum), sveřep vzpřímený (Bromus erectus), mateřídouška
časná (Thymus praecox), smělek štíhlý (Koeleria macrantha), pryšec chvojka (Euphorbia
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cyparissias), čistec přímý (Stachys recta), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), válečka
prapořitá (Brachypodium pinnatum), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), chrpa
latnatá (Centaurea stoebe) nebo jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella). Z keřů a dřevin je
možné zmínit skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), hlohy (Crataegus sp. div.),
akáty (Robinia pseudacacia), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), dub šípák (Quercus
pubescens), dříšťál obecný (Berberis vulgaris), trnku obecnou (Prunus spinosa) a borovici
černou (Pinus nigra).
V době návštěvy byla ze vzácnějších druhů nalezena ještě ožanka hroznatá (Teucrium botrys)
na suti v nižší části plochy a vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa, také v nižších částech plochy).
Pokračovat v redukci borovice černé, velmi vhodná by byla pastva. Kontrolovat rozrůstání
keřů a zejména v okrajových a dolních částech provádět mozaikovitou redukci – především
akátů, ale také hlohů a svídy.
Další vhodnou alternativou péče je zavedení pastvy ovcí a koz.
PLOCHA 16
Příkrá lomová stěna téměř bez vegetace. Roztroušeně se ve skalních spárách objevuje
borovice černá, kterou by bylo vhodné odstraňovat.
PLOCHA 17
Spodní část lomu a nižší polohy svahů a sutě. Součástí plochy jsou sešlapávaná a ruderální
stanoviště a sutě téměř bez vegetace. Bez managementu
ČÁST 2
PLOCHA 18
Stepní pahorek nad Šenkovým lomem – v jeho širším okolímakát, jehož porosty se postupně
rozvolňují a mnohem více se uplatňuje keřové patro. Přímo nad lomem rmní trávníky
s kostřavou walliskou (Festuca valesiaca) silně zarůstající trnkou. Významnější druhy v době
návštěvy nezaznamenány, pouze častější druhy teplomilných trávníků – mateřídoušky
(Thymus sp.), mochna jarní (Potentilla tabernaemontani), rozchodník šestiřadý (Sedum
sexangulare), máčka ladní (Eryngium campestre), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), kavyl
vláskovitý (Stipa capillata), šalvěj luční (Salvia pratensis) a další.
Vlastní skalnaté těleso a na něj navazující společenstva s mělkou vrstvou půdy nejsou nijak
ohrožena, výše položená společenstva by bylo vhodné občas pokosit, příp. přepást a zejména
provést redukci křovin! - vhodné alespoň mírně uvolnit od trnky (možnost výskytu
bezobratlých)
ČÁST 3
PLOCHA 19
Xerotermní stráně intenzivně zarůstající trnkou, v době návštěvy byly z teplomilných druhů
zaznamenány např. mochna jarní (Potentilla tabernaemontani), trýzel škardolistý (Erysimum
crepidifolium), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), krvavec menší (Sanguisorba
minor), máčka ladní (Eryngium campestre), kostřava walliská (Festuca valesiaca) a další.
V okolí tohoto skalnatého kamýku jsou zastoupeny také ovsíkové louky.
Vlastní skalnaté těleso a na něj navazující společenstva s mělkou vrstvou půdy nejsou nijak
ohrožena, výše položená společenstva by bylo vhodné občas pokosit, příp. přepást a zejména
provést redukci křovin!
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2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro
další postup
V území byla prováděna razantní probírka keřů na náhorní plošině chráněného území (plocha
9 a částečně 7), odstraňování borovice černé ze stepních biotopů plochy 10 a 15. Současně je
prováděno pravidelné kosení lučních porostů na ploše 9 a 2 (náhorní plošina a louky pod ní).
Všechny tyto zásahy měli pozitivní vliv na další vývoj chráněného území a je třeba v nich
nadále pokračovat.

2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
Kolize nejsou v současné době na zemí předpokládány.
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3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání
a) péče o lesy
Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů
HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR 01 – MIMOŘÁDNĚ NEPŘÍZNIVÁ STANOVIŠTĚ
1X – DŘÍNOVÁ DOUBRAVA
0Z – RELIKTNÍ BOR
Číslo směrnice
1

Kategorie lesa
les zvláštního
určení

Soubory lesních typů
1X – dřínová doubrava

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa
SLT základní dřeviny
meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny
1X
dbz6, dbp2
minimálně 90% podíl
hb1, břek1, muk, bbk, teplomilné
db, dbp, hb, lb, bb,břk, mk, bř, jv, keře
js, jl
A) Porostní typ
dubový

B) Porostní typ
dbp

C) Porostní typ

Základní rozhodnutí
Obmýtí
Obnovní doba
150 (do
nepřetržitá
fyzického věku
porostu)
Hospodářský způsob
výběrný

Obmýtí
Obnovní doba
150 (do
nepřetržitá
fyzického věku
porostu)
Hospodářský způsob
výběrný

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
iniciování přirozené obnovy,
víceetážový, strukturně heterogenní
porost, zvýšení stability porostu
Způsob obnovy a obnovní postup
s využitím přirozeného zmlazení,
většinou bude třeba doplnit na
žádoucí složení obalovanou sadbou
Péče o nálety, nárosty a kultury
individuální ochrana nezajištěných
kultur, větší plochy plocením
Výchova porostů
při výchově usměrňovat na
přirozenou druhovou skladbu,
provádět tvarový výběr, důsledně
vylučovat zejména nepůvodní
dřeviny
Opatření ochrany lesa
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Obmýtí

Obnovní doba

Hospodářský způsob

běžná opatření dle místních
podmínek
Provádění nahodilých těžeb
BOČ a AK hmotu z nahodilých
těžeb odstraňovat z porostu
Doporučené technologie
LKT, kůň
Poznámka

Číslo směrnice
2

Kategorie lesa
les zvláštního
určení

Soubory lesních typů
0Z – reliktní bor

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa
SLT základní dřeviny
meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny
07
bo9
minimálně 5% podíl
bř1, db nebo dbz (bk, sm)
db, dbp, hb, lb, bb,břk, mk, bř, jv,
js, jl
A) Porostní typ
borový
Základní rozhodnutí
Obmýtí
Obnovní doba
150 (až fyzický
nepřetržitá
věk porostu)
Hospodářský způsob
výběrný

B) Porostní typ

Obmýtí

C) Porostní typ

Obnovní doba

Hospodářský způsob

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
iniciování
přirozené
obnovy,
víceetážový, strukturně heterogenní
porost, zvýšení stability porostu
Způsob obnovy a obnovní postup
dle stávajícího dělení porostů, vždy
s uvolňováním sousedních kultur,
s využitím přirozeného zmlazení,
většinou bude třeba doplnit
obalovanou sadbou
Péče o nálety, nárosty a kultury
individuální ochrana nezajištěných
kultur, větší plochy plocením
Výchova porostů
při výchově usměrňovat na
přirozenou druhovou skladbu,
provádět tvarový výběr, důsledně
vylučovat zejména nepůvodní
dřeviny
Opatření ochrany lesa
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Obmýtí

Obnovní doba

Hospodářský způsob

běžná opatření dle místních
podmínek
Provádění nahodilých těžeb
BOČ hmotu z nahodilých těžeb
odstraňovat z porostu
Doporučené technologie
LKT, kůň
Poznámka

HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR 21 – EXPONOVANÁ STANOVIŠTĚ NIŽŠÍCH POLOH
1C – SUCHÁ HABROVÁ DOUBRAVA
2A – JAVOROBUKOVÁ DOUBRAVA
Číslo směrnice
3

Kategorie lesa
hospodářský

Soubory lesních typů
1C – suchá habrová doubrava

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa
SLT základní dřeviny
meliorační a zpevňující dřeviny
1C
db8
minimálně 30% podíl
bk, db, hb, lp, jd, bř
A) Porostní typ
borový
Základní rozhodnutí
Obmýtí
Obnovní doba
120 (110-140)
20 (30)
Hospodářský způsob
násečný

B) Porostní typ
dubový

C) Porostní typ

Obmýtí
Obnovní doba
120-130
20 (30)
(110-150)
Hospodářský způsob
násečný

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
iniciování přirozené obnovy,
iniciování přirozené obnovy,
víceetážový, strukturně heterogenní víceetážový, strukturně
porost – vytvoření a podpora
heterogenní porost – vytvoření a
vertikálního členění, zvýšení
podpora vertikálního členění,
stability porostu; jemnější způsoby zvýšení stability porostu; jemnější
hospodaření; maximální podpora
způsoby hospodaření; maximální
všech listnáčů
podpora všech listnáčů
Způsob obnovy a obnovní postup
pro přirozenou obnovu okrajová
clonná seč, při nezdaru náseky, na
svahu po spádnici, na zabuřenělých
stanovištích nutná příprava půdy,
míšení dřevin do skupin i
jednotlivě, ponechat výstavky BO

ostatní dřeviny
hb1, lp1, břek

pro přirozenou obnovu clonná seč,
nutné včasné uvolnění DB náletů,
při nezdaru náseky, na svahu po
spádnici, míšení dřevin do skupin i
jednotlivě, žádoucí spodní patro
z LP a HB, i z výmladků

Péče o nálety, nárosty a kultury
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Obmýtí

Obnovní doba

Hospodářský způsob

individuální ochrana nezajištěných
kultur, větší plochy plocením
Výchova porostů
při výchově usměrňovat na
přirozenou druhovou skladbu,
provádět tvarový výběr, důsledně
vylučovat zejména nepůvodní
dřeviny
mladé porosty pozitivní výběr
v úrovni, odstranění obrostlíků,
předrostlíků, netvárných jedinců,
protěžovat MZD, šetřit spodní patro
u dospívajících porostů pozitivní
výběr v úrovni, příliš neporušovat
zápoj, šetřit listnaté spodní patro i z
výmladků

při výchově usměrňovat na
přirozenou druhovou skladbu,
provádět tvarový výběr, důsledně
vylučovat zejména nepůvodní
dřeviny
mladé porosty pozitivní výběr
v úrovni, odstranění obrostlíků,
předrostlíků, netvárných jedinců,
protěžovat MZD, šetřit spodní
patro
u dospívajících porostů negativní
výběr, šetřit listnaté spodní patro i
z výmladků

Opatření ochrany lesa
běžná opatření dle místních
podmínek
na příkrých svazích ohrožení půdní
erozí

běžná opatření dle místních
podmínek,
porosty trpí suchem, na příkrých
svazích erozí

Provádění nahodilých těžeb
BOČ hmotu z nahodilých těžeb
odstraňovat z porostu
Doporučené technologie
kůň, UKT, lanové dopravní zařízení
Poznámka

Číslo směrnice
4

Kategorie lesa

Soubory lesních typů
2A – javorobuková doubrava (HS21)

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa
SLT základní dřeviny
meliorační a zpevňující dřeviny
2A
db5
minimálně 30% podíl
bk, lp, jv, hb, js, jl, jd, břk, bb
A) Porostní typ
borový
Základní rozhodnutí
Obmýtí
Obnovní doba
120
20 (30)
Hospodářský způsob
násečný

B) Porostní typ
dubový

Obmýtí
120-130

ostatní dřeviny
bk1, lp2, jv1, hb1, bbk
C) Porostní typ

Obnovní doba
20 (30)

Hospodářský způsob
násečný

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
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Obmýtí

Obnovní doba

Hospodářský způsob

iniciování přirozené obnovy,
víceetážový, strukturně heterogenní
porost – vytvoření a podpora
vertikálního členění, zvýšení
stability porostu; jemnější způsoby
hospodaření; maximální podpora
všech listnáčů

iniciování přirozené obnovy,
víceetážový, strukturně
heterogenní porost – vytvoření a
podpora vertikálního členění,
zvýšení stability porostu; jemnější
způsoby hospodaření; maximální
podpora všech listnáčů

Způsob obnovy a obnovní postup
pro přirozenou obnovu okrajová
clonná seč, při nezdaru náseky, na
svahu po spádnici, na zabuřenělých
stanovištích nutná příprava půdy,
míšení dřevin do skupin i
jednotlivě, ponechat výstavky BO

pro přirozenou obnovu clonná seč,
nutné včasné uvolnění DB náletů,
při nezdaru náseky, na svahu po
spádnici, míšení dřevin do skupin i
jednotlivě, žádoucí spodní patro
z LP a HB, i z výmladků

Péče o nálety, nárosty a kultury
individuální ochrana nezajištěných
kultur, větší plochy plocením
Výchova porostů
při výchově usměrňovat na
přirozenou druhovou skladbu,
provádět tvarový výběr, důsledně
vylučovat zejména nepůvodní
dřeviny
mladé porosty pozitivní výběr
v úrovni, odstranění obrostlíků,
předrostlíků, netvárných jedinců,
protěžovat MZD, šetřit spodní patro
u dospívajících porostů pozitivní
výběr v úrovni, příliš neporušovat
zápoj, šetřit listnaté spodní patro i z
výmladků

při výchově usměrňovat na
přirozenou druhovou skladbu,
provádět tvarový výběr, důsledně
vylučovat zejména nepůvodní
dřeviny
mladé porosty pozitivní výběr
v úrovni, odstranění obrostlíků,
předrostlíků, netvárných jedinců,
protěžovat MZD, šetřit spodní
patro
u dospívajících porostů negativní
výběr, šetřit listnaté spodní patro i
z výmladků

Opatření ochrany lesa
běžná opatření dle místních
podmínek
na příkrých svazích ohrožení půdní
erozí

běžná opatření dle místních
podmínek,
porosty trpí suchem, na příkrých
svazích erozí

Provádění nahodilých těžeb
BOČ hmotu z nahodilých těžeb
odstraňovat z porostu
Doporučené technologie
kůň, UKT, lanové dopravní zařízení
Poznámka

HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR 23 – KYSELÁ STANOVIŠTĚ NIŽŠÍCH POLOH
2S – SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA
2I – ULÉHAVÁ KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA
1K – KYSELÁ DOUBRAVA
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Číslo směrnice
5

Kategorie lesa
les zvláštního
určení

Soubory lesních typů
2S – svěží buková doubrava

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa
SLT základní dřeviny
meliorační a zpevňující dřeviny
2S
db6
minimálně 25% podíl
bk, db, lp, hb, jd, bř
A) Porostní typ
borový
Základní rozhodnutí
Obmýtí
Obnovní doba
110 (90-130)
20-30
Hospodářský způsob
holosečná maloplošná,
na exponovaných stanovištích
násečná

B) Porostní typ
dubový

Obmýtí
130 (110-150)

C) Porostní typ

Obnovní doba
30

Hospodářský způsob
holosečná maloplošná,
na exponovaných stanovištích
násečná

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
iniciování přirozené obnovy,
víceetážový, strukturně heterogenní
porost, zvýšení stability porostu
Způsob obnovy a obnovní postup
pro přirozenou obnovu okrajová
clonná seč, při zabuřenění půdy
použít násek, příp. holoseč, míšení
skupinovité i jednotlivé

pro přirozenou obnovu clonná
pruhová nebo skupinovitá seč,při
zabuřenění obnova umělá,
náseky,míšení použít skupinovité i
jednotlivé

Péče o nálety, nárosty a kultury
individuální ochrana nezajištěných
kultur, větší plochy plocením
Výchova porostů
při výchově usměrňovat na
přirozenou druhovou skladbu,
provádět tvarový výběr, důsledně
vylučovat zejména nepůvodní
dřeviny
zaměření na kvalitu a stabilitu
porostů

ostatní dřeviny
bk3, hb1

při výchově usměrňovat na
přirozenou druhovou skladbu,
provádět tvarový výběr, důsledně
vylučovat zejména nepůvodní
dřeviny
zaměření na kvalitu a zvýšení
ekologické stability

Opatření ochrany lesa
běžná opatření dle místních
podmínek
Provádění nahodilých těžeb
BOČ hmotu z nahodilých těžeb
odstraňovat z porostu
Doporučené technologie
UKT – při přirozené obnově v kombinaci s koněm
Poznámka
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Obmýtí

Obnovní doba

Hospodářský způsob

Číslo směrnice
6

Kategorie lesa
les zvláštního
určení

Soubory lesních typů
2I – uléhavá kyselá buková doubrava

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa
SLT základní dřeviny
meliorační a zpevňující dřeviny
db7, bk3
minimálně 25% podíl
bk, db, lp, hb, jd, bř
A) Porostní typ
borový
Základní rozhodnutí
Obmýtí
Obnovní doba
110 (90-130)
20-30
Hospodářský způsob
holosečná maloplošná,
na exponovaných stanovištích
násečná

B) Porostní typ
dubový

Obmýtí
130 (110-150)

C) Porostní typ

Obnovní doba
30

Hospodářský způsob
holosečná maloplošná,
na exponovaných stanovištích
násečná

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
iniciování
přirozené
obnovy,
víceetážový, strukturně heterogenní
porost, zvýšení stability porostu
Způsob obnovy a obnovní postup
pro přirozenou obnovu okrajová
clonná seč, při zabuřenění půdy
použít násek, příp. holoseč, míšení
skupinovité i jednotlivé

pro přirozenou obnovu clonná
pruhová nebo skupinovitá seč,při
zabuřenění obnova umělá,
náseky,míšení použít skupinovité i
jednotlivé

Péče o nálety, nárosty a kultury
individuální ochrana nezajištěných
kultur, větší plochy plocením
Výchova porostů
při výchově usměrňovat na
přirozenou druhovou skladbu,
provádět tvarový výběr, důsledně
vylučovat zejména nepůvodní
dřeviny
zaměření na kvalitu a stabilitu
porostů

ostatní dřeviny
bo, bř

při výchově usměrňovat na
přirozenou druhovou skladbu,
provádět tvarový výběr, důsledně
vylučovat zejména nepůvodní
dřeviny
zaměření na kvalitu a zvýšení
ekologické stability

Opatření ochrany lesa
běžná opatření dle místních
podmínek
Provádění nahodilých těžeb
BOČ hmotu z nahodilých těžeb
odstraňovat z porostu
Doporučené technologie
UKT – při přirozené obnově v kombinaci s koněm
Poznámka
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Obmýtí

Obnovní doba

Hospodářský způsob

Číslo směrnice
7

Kategorie lesa
les zvláštního
určení

Soubory lesních typů
1K – kyselá doubrava

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa
SLT základní dřeviny
meliorační a zpevňující dřeviny
1K
db9, bř1
minimálně 25% podíl
bk, db, lp, hb, jd, bř
A) Porostní typ
borový
Základní rozhodnutí
Obmýtí
Obnovní doba
110 (90-130)
20-30
Hospodářský způsob
holosečná maloplošná,
na exponovaných stanovištích
násečná

B) Porostní typ
dubový

Obmýtí
130 (110-150)

C) Porostní typ

Obnovní doba
30

Hospodářský způsob
holosečná maloplošná,
na exponovaných stanovištích
násečná

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
iniciování
přirozené
obnovy,
víceetážový, strukturně heterogenní
porost, zvýšení stability porostu
Způsob obnovy a obnovní postup
pro přirozenou obnovu okrajová
clonná seč, při zabuřenění půdy
použít násek, příp. holoseč, míšení
skupinovité i jednotlivé

pro přirozenou obnovu clonná
pruhová nebo skupinovitá seč,při
zabuřenění obnova umělá,
náseky,míšení použít skupinovité i
jednotlivé

Péče o nálety, nárosty a kultury

Výchova porostů
při výchově usměrňovat na
přirozenou druhovou skladbu,
provádět tvarový výběr, důsledně
vylučovat zejména nepůvodní
dřeviny
zaměření na kvalitu a stabilitu
porostů

ostatní dřeviny
jř, hb, bo

při výchově usměrňovat na
přirozenou druhovou skladbu,
provádět tvarový výběr, důsledně
vylučovat zejména nepůvodní
dřeviny
zaměření na kvalitu a zvýšení
ekologické stability

Opatření ochrany lesa
běžná opatření dle místních
podmínek
Provádění nahodilých těžeb
BOČ hmotu z nahodilých těžeb
odstraňovat z porostu
Doporučené technologie
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Obmýtí

Obnovní doba

Hospodářský způsob

UKT – při přirozené obnově v kombinaci s koněm
Poznámka

HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR 25 – ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ NIŽŠÍCH POLOH
2B – BOHATÁ BUKOVÁ DOUBRAVA
Číslo směrnice
8

Kategorie lesa
les zvláštního
určení

Soubory lesních typů
2B – bohatá buková doubrava

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa
SLT základní dřeviny
meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny
2B
db6, bk3
minimálně 20% podíl
bk3, hb1, lp, břek, jv, slabé keře
bk, lp, hb, jv, js, jl, jd, tř, břk, bb,
db
A) Porostní typ
dubový
Základní rozhodnutí
Obmýtí
Obnovní doba
160 (130-200)
20-30
Hospodářský způsob
holosečná maloplošná, násečná,
podrostní

B) Porostní typ

Obmýtí

C) Porostní typ

Obnovní doba

Hospodářský způsob

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
iniciování přirozené obnovy,
víceetážový, strukturně heterogenní
porost, zvýšení stability porostu
Způsob obnovy a obnovní postup
dle stávajícího dělení porostů, vždy
s uvolňováním sousedních kultur,
s využitím přirozeného zmlazení,
většinou bude třeba doplnit
obalovanou sadbou
Péče o nálety, nárosty a kultury
individuální ochrana nezajištěných
kultur, větší plochy plocením
Výchova porostů
při výchově usměrňovat na
přirozenou druhovou skladbu,
zaměření na kvalitu, vysoký podíl
cenných sortimentů DB, ekologická
stabilita, provádět tvarový výběr,
důsledně vylučovat zejména
nepůvodní dřeviny
u mladých porostů šetřit
půdoochranné patro, protěžovat
mimo DB další MZD
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Obmýtí

Obnovní doba

Hospodářský způsob

Opatření ochrany lesa
běžná opatření dle místních
podmínek
Provádění nahodilých těžeb
BOČ hmotu z nahodilých těžeb
odstraňovat z porostu
Doporučené technologie
UKT se standartním vybavením
Poznámka

Opatření plánu péče rozpracovaná do jednotlivých porostních skupin
(vzhledem k tomu, že záměry na výchovu a rekonstrukci porostů se od platnosti předchozího
plánu péče příliš nezměnily, vychází následující text z práce P. Skály, 1999,
nezbytné je začít s redukcí borovice černé a akátu vhodnou dosadbou za druhy přirozené
dřevinné skladby;
rozpis zásahů dle porostních skupin není povinnou součástí Osnov pro zpracování plánů péče v případě
přírodních památek, kde les není předmětem ochrany zvláště chráněného území)

910 E4: Místy velmi hustý porost křovin, borovice černá, akát. Nehodnotný porost, vhodný k
přeměně, navrhuje se předčasné smýcení boč a ak, uvolněnou plochu vysázet db s využitím
náletových dřevin, keřů. Provádět opatření proti výmladnosti akátu, zde možná i bodová
aplikace arboricidů.
910 E5: Velmi problematický porost na JZ prudkém svahu. Nevhodné druhové složení, js na
suchém svahu v horní části, boč, ak. V dolní části porostu (kam by mohla gravitovat dřevní
hmota) je souvislá zástavba garáží. Probírku (i třeba s ponecháním dřeva na místě), nebo
samovýrobou, redukovat boč, js a ak ve prospěch jiných dřevin, které jsou jimi potlačeny.
Přitom opatření k zamezení výmladnosti ak. V rokli , kde pramení občasný potůček je u pole
velká skládka domovního odpadu a sbíraného kamení, podle stop od obyvatel přilehlé osady
rodinných a rekreačních domků. Potvrzují místní obyvatelé. Vhodné by bylo odstranit alespoň
domovní odpad.
910 F9: Porost borovice černé s akátem, vtroušeně db,dole jv, jinak babyka, mahonie,
skupinky pěkné lípy o výšce 1-3 m, tyto skupinky uvolnit. Na některých místech (nad
uzavřenou komunikací podle lesa) místy prolomeno, boč usychá. Tyto místa vytěžit, zarovnat
okraje a vysázet db. V JV cípu u zástavby hřiště s kolotočem, lavičkami skládkou cihel a
dřeva. Zajistit pro toto území správu, při udržení pořádku nemusí vadit chráněnému území.
910 M8: Kmenovina boč, podrost jv, js,db. Smýtit ve dvou fázích, k obnově použít stávajících
náletů, doplnit db, pozor na agresivní js.
910 N1/1: starší kultura s převahou db nad rodinnými domky, pěkná, s vtroušenou os, js,hb,jv,
tř,bo, bř. Předrostlé db, jv, bohaté keřové patro. Udržet dosavadní zastoupení dřevin, pozor na
agresivní js.
910 N9/1: tyčovina až kmenovina bk, hb, db, dbč, tř, lp, bř. Při výchovných zásazích
redukce dbč.
910 N9/2: skupina na S svahu údolí, kultura db, js, bo, bk, jv s předrostlými jv, db. Při
výchovných zásazích redukovat bo a js ve prospěch db.
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910 N9/3: Zbytky kmenovina bo s 2. etáží listnáčů, co nejdříne domýtit, ponechat tvárné
listnáče jako základ budoucího porostu, doplnit sadbou s převahou db, příp. využít nárostů
listnáčů.
910 N10: domýtit, zalesnit dle SLT s převahou db, využít stávající podrost listnáčů. Skupina
sousedí se soukromým smrkovým lesem, hranice PP není zde vůbec vyznačena.
910 O1: kultura až mlazina bo, db a keřů, mezernatá, okraje doplnit výsadbou db při mýcení
sk. O9. Redukovat bo při výchovných zásazích. Podpora listnáčů.
910 O5: prořezat, podpora dřevin pěstebního cíle.
910 O8: různorodý porost boč, bo, ak, jlm (vaz), hb, js, tř, bohaté keřové patro, dole u silnice
za okrajovým lemem porostu asfaltový chodník, ve V části u silnice pak schodiště a zbytky po
nějakém pomníku, výsadba dgl, boč, thuje, jalovec atd. Navrhuje se podtupně smýtit, zalesnit
podle SLT s převahou db, pozor na agresivní ak. V J části býv. Šenkův lom.
910 O9: různorodá kmenovina boč + bo, postupně smýtit co nejdříve, zalesnit dle příslušné
SLT s převahou db, ponechat ze stávajícího podrostu nadějné listnáče pěstebního cíle.

Další opatření:
Okrajové části volných ploch, přecházejících do lesních porostů, budou udržovány tak,
aby neomezovaly bylinnou vegetaci, případně budou okrajové křoviny a stromy vyřezány. Při
tom je prioritně mýcen akát a borovice černá, avšak v této zóně (šíře okolo 2 – 5 m) je třeba
likvidovat i semenáče a výmladky všech ostatních stromů, které by postupně mohly bezlesé
plochy zarůst.
Dřevní hmota z popsaných zásahů bude z území z největší části odklizena (akát,
borovice černá, borovice lesní aj.). Z určité menší části (dřevo autochtonních druhů) však
bude ponechána na vhodných místech jako prostředí pro vzácné bezobratlé živočichy.
Pro úplnou likvidaci nežádoucích dřevin je možno aplikovat herbicid ROUNDUP, a to do
kruhových (po celém obvodu) zářezů či záseků na kmenech. Doporučená koncentrace
ROUNDUPU je v takovém případě vysoká, dle druhu dřeviny a aktuálního klimatu od 10ti do
50ti % (při chladnu konc. vyšší, naopak od cca 18° C a výše je konc. nižší). Doba provádění
je cca od pol. VIII. do konce X. Dřeviny se nekácí, jsou vystaveny působení herbicidu.
Teprve v další vegetační sezoně, po viditelném odumření dřevin bez tvorby kořenových či
pařezových výmladků, je možno souše skácet a zlikvidovat. Dodržený postup zaručuje
účinnost od 50 do 100%.
Aplikace ROUNDUPU „na pařez“ v období od pol. VIII. do konce X. je podstatně
méně účinná (10 – 40%). Mimo toto období, zejm. v době hlavního růstu od IV. do VII. se
aplikace herbicidu nejen míjí účinkem, ale dokonce růst dřevin podpoří (bujná výmladnost
akátu i dalších dřevin).
Výsadba dřevin v rezervaci se řídí obvyklými principy. Listnáče lze sázet v podzimním i jarním termínu, užít je třeba výhradně dřeviny autochtonní provenience (domácí
druhy). Lze také vysévat (žaludy dubů, dřínky, semena dřišťálu aj).
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c) péče o nelesní pozemky
ČÁST 1
PLOCHA 1
Zachovat luční charakter kosením alespoň 1x za 2 roky.
Další vhodnou alternativou péče je zavedení pastvy ovcí a koz.
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management

Kosení
1x ročně
1x za 2 roky
Ručně nebo mechanizovaně
(červenec-)srpen, dosečení neposečených pásů později na
podzim týž rok nebo další rok brzy zjara

Upřesňující podmínky

PLOCHA 2
Zachovat luční charakter kosením alespoň 1x za 2 roky.
Další vhodnou alternativou péče je zavedení pastvy ovcí a koz.
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management

Kosení
1x ročně
1x za 2 roky
Ručně nebo mechanizovaně
(červenec-)srpen, dosečení neposečených pásů později na
podzim týž rok nebo další rok brzy zjara

Upřesňující podmínky
PLOCHA 3
Lesní porost ponechat na dožití, v případě možnosti nebránit předčasnému skácení
s případnou dovýsadbou dřevin přirozené druhové skladby.
PLOCHA 4
Cílem je zachovat luční charakter stanoviště (podporou redukce keřů, zejména z horní části
svahu – trnky, hlohy) a zachovat dožívající exempláře třešní. Padlé stromy a rozpadající se
stromy ponechat na místě! Možná je i dovýsadba dubů místní provenience, včetně šípáků.
Luční porosty udržovat kosením alespoň 1x ročně, příp. 1x za 2 roky.
Další vhodnou alternativou péče je zavedení pastvy ovcí a koz.
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management

Kosení (+ spojené s případnou redukcí keřů v horní části
svahu)
1x ročně
1x za 2 roky
Ručně nebo mechanizovaně
(červenec-)srpen, dosečení neposečených pásů pásů později
na podzim týž rok nebo další rok brzy zjara

Upřesňující podmínky
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PLOCHA 5
Akutní je především odstranění akátu a následně vytvoření víceméně lučního společenstva
propojující oba dva sady (podpora migrace živočichů a rostlin). Vhodná by byla v následné
fázi dovýsadba dubů místní provenience, příp. i šípáku.
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management
Upřesňující podmínky

Odstranění akátu
jednorázově, za dobu platnosti plánu péče
za dobu platnosti plánu péče
motorová pila
září až březen

PLOCHA 6
Cílem je zachovat luční charakter stanoviště (podporou redukce keřů) a zachovat dožívající
exempláře třešní. Padlé stromy a rozpadající se stromy ponechat na místě! Možná je i
dovýsadba dubů místní provenience, včetně šípáků.
Luční porosty udržovat kosením alespoň 1x ročně, příp. 1x za 2 roky.
Další vhodnou alternativou péče je zavedení pastvy ovcí a koz.
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management

Kosení
1x ročně
1x za 2 roky
Ručně nebo mechanizovaně
(červenec-)srpen, dosečení neposečených pásů pásů později
na podzim týž rok nebo další rok brzy zjara

Upřesňující podmínky
PLOCHA 7
Pokračovat v redukci dřevin až na 20-30 % s cílem vytvořit mozaiku lučních porostů a křovin,
jednotlivých keřů i větších skupinek křovin.
Další vhodnou alternativou péče je zavedení pastvy ovcí a koz.
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management
Upřesňující podmínky

Redukce křovin
Dle potřeby, nejlépe v etapách
Ručně
Září až březen
Na řezné plochy vhodné použít systém. herbicid.
Ponechání skupinek křovin a osamocených keřů

PLOCHA 8
Vyřezat borovici černou jako stanovištně nepůvodní dřevinu.
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management

Odstranění borovice černé
jednorázově, za dobu platnosti plánu péče
za dobu platnosti plánu péče
motorová pila
září až březen
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Upřesňující podmínky

PLOCHA 9
Kosit alespoň 1x ročně mozaikovitou sečí.
Další vhodnou alternativou péče je zavedení pastvy ovcí a koz.
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management

Kosení
1x ročně
1x za 2 roky
Ručně nebo mechanizovaně
(červenec-)srpen, dosečení neposečených pásů pásů později
na podzim týž rok nebo další rok brzy zjara

Upřesňující podmínky
PLOCHA 10
Kontrolovat rozrůstání keřů a zejména v okrajových a dolních částech provádět mozaikovitou
redukci – především akátů, ale také hlohů a svídy.
Další vhodnou alternativou péče je zavedení pastvy ovcí a koz.
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management
Upřesňující podmínky

Redukce křovin
Dle potřeby
Ručně
Září až březen
Na řezné plochy vhodné použít systém. herbicid.
Ponechání skupinek křovin a osamocených keřů

PLOCHA 11
Pokračovat v redukci dřevin (o 10 %) s cílem vytvořit mozaiku lučních porostů a křovin,
jednotlivých keřů i větších skupinek křovin. Preferovat zachování lemu odcloňující plošinu od
stepních společenstev, nutná likvidace akátu!
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management
Upřesňující podmínky

Redukce křovin
Dle potřeby
Ručně
Září až březen
Na řezné plochy vhodné použít systém. herbicid.
Ponechání skupinek křovin a osamocených keřů

PLOCHA 12
Vhodné (ale nikoliv nezbytné) je odstranit borovici černou ze stěny (bude nutné horolezecky).
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře

Odstranění borovice černé
jednorázově, za dobu platnosti plánu péče
za dobu platnosti plánu péče
motorová pila
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Kalendář pro management
Upřesňující podmínky

září až březen

PLOCHA 13
Pokračovat v redukci dřevin (o 10-15%) s cílem vytvořit mozaiku lučních porostů a křovin,
jednotlivých keřů i větších skupinek křovin. Přitom je dobré vzít v úvahu snadné zmlazování
zejména svídy (ponechávání vzrostlých keř, případná aplikace herbicidu Roundup).
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management
Upřesňující podmínky

Redukce křovin
Dle potřeby
Ručně
Září až březen
Na řezné plochy vhodné použít systém. herbicid.
Ponechání skupinek křovin a osamocených keřů

PLOCHA 14
Vhodná redukce akátu, jinak již pouze kontrola, aby nedocházelo k šíření křovin do
xerotermních společenstev. Redukovat křoviny při okrajích stepních ploch, aby nedocházelo
k jejich šíření.
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management
Upřesňující podmínky

Redukce křovin, odstraňovat akát
Dle potřeby
Ručně
Září až březen
Na řezné plochy vhodné použít systém. herbicid.
Ponechání skupinek křovin a osamocených keřů

PLOCHA 15
Pokračovat v redukci borovice černé, velmi vhodná by byla pastva. Kontrolovat rozrůstání
keřů a zejména v okrajových a dolních částech provádět mozaikovitou redukci – především
akátů, ale také hlohů a svídy.
Další vhodnou alternativou péče je zavedení pastvy ovcí a koz.
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management
Upřesňující podmínky

Odstranění borovice černé
jednorázově, za dobu platnosti plánu péče
za dobu platnosti plánu péče
motorová pila
září až březen

PLOCHA 16
Odstraňovat borovici černou ze skalních spár.
Typ managementu

Odstranění borovice černé
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Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management
Upřesňující podmínky

jednorázově, za dobu platnosti plánu péče
za dobu platnosti plánu péče
motorová pila
září až březen

PLOCHA 17
Bez managementu
ČÁST 2
PLOCHA 18
Výše položená společenstva občas pokosit, příp. přepást a zejména provést redukci křovin! alespoň mírně uvolnit od trnky (možnost výskytu bezobratlých).
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management
Upřesňující podmínky

Redukce křovin
Dle potřeby
Ručně
Září až březen
Na řezné plochy vhodné použít systém. herbicid.
Ponechání skupinek křovin a osamocených keřů

ČÁST 3
PLOCHA 19
Výše položená společenstva občas pokosit, příp. přepást a zejména provést redukci křovin!
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management
Upřesňující podmínky

Redukce křovin
Dle potřeby
Ručně
Září až březen
Na řezné plochy vhodné použít systém. herbicid.
Ponechání skupinek křovin a osamocených keřů

Poznámky k pastvě:
Pokud to bude možné, nebránit pastvě zvířat, zejména ovcí a koz – působí narušení povrchu
půdy, mění konkurenční poměry mezi druhy, otvírá volné prostory nutné pro generativní
obnovu, odstraňuje přebytečnou biomasu a zabraňuje nežádoucí sukcesi společenstva,
obvykle v neprospěch širokolistých mezofilních trav jako je ovsík.
Množství pasoucích se zvířat a dobu (a období) pastvy je třeba volit s ohledem na současné
poznatky o vhodnosti pastvy (např. Hejcman, Pavlů et Krahulec 2002), a na základě
konrétních specifik (pastevec je ochoten pást delší dobu apod.).
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Obecně by byla vhodnější pastva na delší dobu s menším množstvím zvířat, snažit se o
nepřepásání nejcennějších stanovišť (ta jsou většinou na vrcholech, kde mají zvířata tendenci
se shlukovat – je proto nezbytné je během pastvy přehánět). Za úvahu by stála (např. po
zkušenostech v některých Chráněných krajinných oblastech) cyklická pastva, tj. pastva pouze
např. na 2/3 území, vždy 1/3 by v daném roce nebyla spásána vůbec.
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management
Upřesňující podmínky

Pastva ovcí a koz (plochy 1,2,4,6,7,9,10,15)
1x ročně, vhodné ale každým rokem na jině ploše (např.
rozdělené na 1/3)
Ovce, kozy
upřesnění podle aktuálních možností, vycházet z práce
Hejcman et al. 2002

d) péče o rostliny
Kontrola výskytu koniklece lučního českého v lesním porostu jihozápadně od plochy 14 (viz
mapa a souřadnice výskytu v přehledu druhů). Udržovat nezapojený lesní porost a vyřezávat
keře v okolí výskytu tohoto druhu.

e) péče o živočichy
Zvláštní péče se nepředpokládá – je součástí již navržených managementových opatření
v tomto plánu péče.
V případě kosení (plochy 9 a 2) provádět seč v pásech širokých několik metrů, seč
v sousedním pásu načasovat až odroste prvně sekaný porost nebo až další rok. Dále viz
Konvička, Beneš a Sádlo: Poznámky k managementu stanovišť a ochrana živočichů in
Háková et al. 2004.
Zachovat rozrůzněnost stanovišť – luční porosty, jednotlivé keře a skupinky křovin.
Přestárlé stromy (týká se především třešní v sadech ploch 4 a 6) neodstraňovat z důvodu
možnosti výskytu bezobratlých živočichů vázaných na trouchnivé dřevo.

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu
zásahů a přehledu činností
V ochranném pásmu je nutno hospodařit tak, aby nedošlo k narušení přírodní rezervace.
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
ZCHÚ je v současnosti správně a viditelně označeno jak pruhovým značením, tak novými
tabulemi. V průběhu plánu péče je třeba při kontrolách asanačních zásahů každoročně
kontrolovat také označení ZCHÚ a provést případnou obnovu. Zaznamenané stojany
vymezující ZCHÚ jsou součástí mapových příloh.

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
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Žádná opatření se nenavrhují.

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
ZCHÚ se nenachází ve zvlášť návštěvnicky exponované oblasti, z tohoto pohledu není nutné
zpřísnění ochrany s omezením vstupu ani strážní služba.

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
Území není příliš návštěvnicky exponováno. Větší návštěvnost je v části 2, která přímo
navazuje na radotínské sídliště (využití jako městský park). Zejména zde by bylo vhodné
umístit informační panel popisující jedinečnost a výjimečnost této lokality, případně doplněný
informací o výskytu vzácných a chráněných druhů. Lokalita může sloužit jako objekt
floristické, entomologické a geologické exkurze především pro studenty přírodovědných
oborů.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring
Průběžně monitorovat vliv asanačních zásahů na vývoj vegetace a přítomnost ohrožených
druhů. Podle možností opakovaně provádět inventarizační botanické a zoologické průzkumy.
Navrhuje se dvousezonní průzkum v odstupu 5let.
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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
Vyřezávání dřevin – jednorázově
110.000,110.000,------------------C e l k e m (Kč)
110.000,110.000,Opakované zásahy
Kosení – 1x ročně
Kosení – 1x za 2 roky

20.000,35.000,-

200.000,175.000,-

C e l k e m (Kč)

55.000,-

375.000,-

4.2 Použité podklady a zdroje informací
Farkač J., Král D. & Škorpík M. 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky.
Bezobratlí. AOPK, Praha. 758 pp.
Farkač J., Král D. (2000): Návrh na sledování organismů a managementu ve zvláště
chráněných územích hlavního města Prahy. – Ms., uloženo na OOP Magistrátu hl. m.
Prahy.
Háková A., Klaudisová A. & Sádlo J. (eds.) 2004: Zásady péče o nelesní biotopy v rámci
soustavy Natura 2000. PLANETA XII, 3/2004 – druhá část. Ministerstvo životního
prostředí, Praha.
Hejcman, Pavlů & Krahulec (2002): Pastva hospodářských zviřat a její využití v ochranářské
praxi. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 37: 203-216.
Kettnerová S. & Kučera T. (1993): Radotínské skály, geobotanický inventarizační průzkum.
Ms. Depon in ÚSOP, Kališnická 3-9, Praha 3, 8 p..
Konvička M., Beneš J. & Čížek L. 2005: Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a
management. Sagittaria, Olomouc. 127 pp.
Kříž J. (1999): Geologické památky Prahy. – Český geologický ústav, Praha.
Kubát K. [ed.] (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha. 928 pp.
Kubíková J. & kol. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského
potoka. – Natura Pragensis, Praha, 14: 5-66.
Kubíková J., Ložek V., Špryňar P. & kol. (2005): Praha. In: Mackovčin P. & Sedláček M.
(eds.): Chráněná území ČR, svazek XII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a
EkoCentrum Brno, Praha, 304 pp.
Marhoul P. (2008): Zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu orthopteroidního hmyzu
(rovnokřídlí Orthoptera, škvoři Dermaptera, švábi Blattodea) maloplošných
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chráněných území: PP Baba, PR Homolka, PR Podhoří, PR Prokopeské údolí a PR
Radotínské skály. – 31 p.+ 24 stran příloh
Petříček V. & kol. (1999): Péče o chráněná území. I. Nelesní společenstva – AOPK ČR,
Praha, 1-451.
Plesník J., Hanzal V. & Brejšková L. [eds.] (2003): Červený seznam ohrožených druhů České
republiky. Obratlovci. AOPK, Praha. 183 pp.
Procházka F. (2001): Černý a Červený seznam ohrožených cévnatých rostlin České republiky.
Příroda, Praha.
Randuška D., Vorel J. & Plíva K. (1986): Fytocenológia a lesnícka typológia. – Príroda,
Bratislava, 339 p.
Skála P. (1999): Plán péče o přírodní památku Radotínské skály. Ms, Depon in Magistrát
Hlavního města Prahy, Praha, 38 p. + 4 map.
Vachulka F. & Peleška S. (2008): Zpráva o určení odrůd třešní ve vybraném sadu hl. m. Prahy
nacházejícího se v katastrálním území Lochkov. Ms, Depon in Magistrát Hlavního
města Prahy, Praha, 3 p. + 1 map.
Vávra J. (2004): Klasifikace zvláště chráněných úztemí Prahy na základě rozboru jejich
motýlí fauny. – Natura Pragensis, 16: 3–185 + CD ROM, Praha.

Další zdroje informací:
vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.
http://drusop.nature.cz
http://www.cuzk.cz
http://www.mapy.cz

4.3 Seznam mapových listů
a) katastrální mapa (měřítko)
číslo mapového listu: V.S. III-13-06
b) Základní mapa České republiky 1:5000
číslo mapového listu: Praha 9-6
b) Základní mapa České republiky 1:10000
číslo mapového listu: 12-42-06

4.4 Seznam používaných zkratek
uvedeno přímo v textu plánu péče

4.5 Plán péče zpracoval
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RNDr. Daniel Hrčka
pro Český svaz ochránců přírody, 01/34. ZO – Křivatec, Luhovská 1739, Praha 8
a Salvia o.s. – sdružení pro ochranu přírody, Nad Štolami 467, 250 70 Odolena Voda

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.
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Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy a tabulky
Příloha I:

Radotínské skály – vymezení přírodní památky

Příloha II:

Radotínské skály – katastrální mapa (část 1)

Příloha III:

Radotínské skály – katastrální mapa (část 2 a 3)

Příloha IV:

Radotínské skály – nelesní plochy části 1

Příloha V:

Radotínské skály – lesní plochy části 1

Příloha VI:

Radotínské skály – lesní a nelesní plochy části 2 a 3

Příloha VII:

Typologická mapa

Příloha VIII: Mapa cílových hospodářských souborů
Příloha IX:

Porostní mapa (LHP pro léta 1999-2008)

Příloha X:

Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných
zásahů v nich

Příloha XI:

Radotínské skály – výskyt ohrožených druhů

Příloha XII:

Seznam taxonů cévnatých rostlin v PP Radotínské skály
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Příloha X - Vzor tabulky B k bodům 2.5.2, 2.5.3 a 2.5.4 a k bodu 3.1.2
Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich
označení
název
plochy nebo
objektu
1
část 1 – louka
s vtroušenými keři

výměra
(ha)

stručný popis charakteru plochy nebo objektu
a dlouhodobý cíl péče

doporučený zásah

naléhavost*

0,3

louka s keři, zachovat luční charakter

kosení, mozaikovitě

2-3

2

část 1 – ovsíkové
louky

0,96

ovsíková mezofilní louka, zachovat luční
charakter

kosení, mozaikovitě

3

3

0,7

lesní porost borovice černé

-

-

4

část 1 – porost
borovice černé
část 1 – sad

0,26

sad, louky, částečně s keři, zachovat luční
charakter stanoviště a dožívající exempláře třešní

kosení mozaikovité spojené s redukcí keřů
v horní části svahu

5

část 1 – akátový háj

0,4

odstranění akátu

6

část 1 – sad

akátový háj, vytvoření víceméně lučního
společenstva propojující oba dva sady, příp.
s dovýsadbou dubů
sad, louky, částečně s keři, zachovat luční
charakter stanoviště a dožívající exempláře třešní

7

část 1 – křoviny na
náhorní plošině
část 1 – skupinky
borovice černé
část 1 – louky na
náhorní plošině

8
9

1

2,35
0,13
1,3

10

část 1 – stepní stráně

0,44

11

část 1 – pás křovin
nad stepními stráněmi

0,23

12

část 1 – šikmá stěna
nad cementárnou
část 1 – křoviny na
náhorní plošině,
častěji se svídou
část 1 – husté křoviny
s častým akátem
část 1 – stepní stráně

0,85

13

14
15
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0,35

křoviny na náhorní plošině části 1, vytvoření
mozaiky lučních porostů a křovin
skupinky borovice černé, vytvoření mozaiky
lučních porostů a křovin
louky na náhorní plošině části 1, zachovat luční
charakter stanoviště
stepní stráně, zachovat stepní ráz svahů
s vyloučením nepůvodních dřevin
pás křovin nad stepními stráněmi, vytvořit
mozaiku lučních porostů a křovin, zachovat lem
odcloňující xeroterm. společenstva
šikmá stěna nad cementárnou, omezit rozvoj
borovice černé
křoviny na náhorní plošině, častěji se svídou,
vytvoření mozaiky lučních porostů a křovin

0,98

husté křoviny s častým akátem

1,1

stepní stráně, zachovat stepní ráz svahů
s vyloučením nepůvodních dřevin

kosení mozaikovité spojené s redukcí keřů
v horní části svahu

1-2

1

interval
provádění

(VII-)VIII, dosečení
neposeč. pásů na podzim
nebo další rok brzy zjara
VII-VIII, dosečení
neposeč. pásů na podzim
nebo další rok brzy zjara
-

1x za 2 roky

1x ročně

-

VII-VIII, dosečení
neposeč. pásů na podzim
nebo další rok brzy zjara
IX-III

1x ročně až
1x za 2 roky

1x ročně až
1x za 2 roky

jednorázově

redukce křovin

2

VII-VIII, dosečení
neposeč. pásů na podzim
nebo další rok brzy zjara
IX-III

odstranění borovice černé

1

IX-III

kosení, mozaikovitě

1

1x ročně

redukce křovin v okrajových a dolních částech
plochy
redukce křovin

2

VII-VIII, dosečení
neposeč. pásů na podzim
nebo další rok brzy zjara
IX-III

2

IX-III

jednorázově

3

IX-III

jednorázově

2

IX-III

jednorázově

2

IX-III

1

IX-III

jednorázově,
v etapách
jednorázově

odstranění borovice černé, horolezecky,
s ohledem na možnosti není nezbytné
redukce křovin

redukovat křoviny při okrajích stepních ploch,
odstraňovat akát
pokračovat v odstraňování borovice černé

1-2

termín provedení

jednorázově,
v etapách
jednorázově

jednorázově

16

část 1 – lomová stěna

0,4

lomová stěna, omezit rozvoj borovice černé

17

část 1 – spodní část
lomu
část 2 – stepní
pahorek nad
Šenkovým lomem
část 3 – teplomilné
stráně s keři

0,7

spodní část lomu

0,12

18

19

cca 0,12

odstranění borovice černé, horolezecky,
s ohledem na možnosti není nezbytné
-

3

IX-III

jednorázově

-

-

-

stepní pahorek nad Šenkovým lomem, zachovat
charakter lokality

redukce křovin

1

IX-III

jednorázově

teplomilné stráně s keři, zachovat charakter
lokality

redukce křovin

1

IX-III

jednorázově

* stupně naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění:
1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. stupeň - zásah vhodný,
3. stupeň - zásah odložitelný.

44

45

Příloha XII: Seznam taxonů cévnatých rostlin v přírodní památce Radotínské skály
V následujícím seznamu jsou uvedeny druhy zaznamenané autorem průzkumu dne 5.6.2008 a v době jarní
přípravy plánu péče v dubnu roku 2009.
§ - taxon zákonem chráněný podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., C – taxon uveden v červeném seznamu
cévnatých rostlin ČR (Procházka et al. 2001); přičemž §1/C1 – taxon kriticky ohrožený, §2/C2 – taxon silně
ohrožený, §3/C3 – taxon ohrožený a C4a – vzácnější taxon vyžadující další pozornost;
nomenklatura podle Klíče ke květeně ČR (Kubát et al. 2002).

Latinský název
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Acinos arvensis
Anthericum liliago
Arrhenatherum elatius
Berberis vulgaris
Betula pendula
Brachypodium pinnatum
Bromus erectus
Carex humilis
Carlina vulgaris
Centaurea scabiosa
Centaurea stoebe
Chelidonium majus
Corylus avellana
Cotoneaster integerrimus
Crataegus sp. div..
Dactylis glomerata
Dianthus carthusiana
Echium vulgare
Eryngium campestre
Erysimum crepidifolium
Euonymus europaea
Euphorbia cyparissias
Festuca pallens
Festuca valesiaca
Fragaria viridis
Geranium robertianum
Geum urbanum
Helianthemum canum
Hieracium pilosella
Hypericum perforatum
Koeleria macrantha
Larix decidua
Ligustrum vulgare
Lotus corniculatus
Melica transsilvanica
Oxytropis pilosa
Picea abies
Pinus nigra.
Pinus sylvestris
Polygonatum multiflorum
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Český název
javor babyka
javor klen
pamětník rolní
bělozářka liliovitá
ovsík vyvýšený
dříšťál obecný
příza bělokorá
válečka prapořitá
sveřep vzpřímený
ostřice nízká
pupava obecná
chrpa čekánek
chrpa latnatá
vlaštoviční věrší
líska obecná
skalník celokrajný
hloh
srha říznačka
hvozdík kartouzek
hadinec obecný
máčka ladní
trýzel škardolistý
brslen evropský
pryšec chvojka
kostřava sivá
kostřavu walliskou
jahodník trávnice
kakost smrdutý
kuklík městský
devaterník šedý
jestřábník chlupáček
třezalka tečkovaná
smělek štíhlý
modřín opadavý
ptačí zob obecný
štírovník růžkatý
strdivka sedmihradská
vlnice chlupatá
smrk ztepilý
borovice černá
borovice lesní
kokořík mnohokvětý

§1-§3

C1-C4

§3

C3
C4a

C4a

C4a

C3

C4a
C4a

C4a
C3

Potentilla arenaria
Prunus mahaleb
Prunus spinosa
Pulsatilla pratensis subsp.
bohemica
Pyrethrum corymbosum
Pyrus pyraster
Quercus pubescens
Quercus robur
Robinia pseudacacia
Rosa canina
Rubus fruticosus agg.
Salvia pratensis
Sambucus nigra
Sanguisorba minor
Securigera varia
Sedum album
Seseli hippomarathrum
Sesleria caerulea
Sorbus aucuparia
Sorbus torminalis
Stachys recta
Stipa capillata
Stipa pennata
Swida sanguinea
Teucrium botrys
Teucrium chamaedrys
Thymus pannonicus
Thymus praecox
Ulmus carpinifolia
Urtica dioica
Viola hirta
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C4a

mochna písečná
mahalebka obecná
trnka obecná
koniklec luční český
řimbaba chocholičnatá
hrušeň polnička
dub šípák
dub letní
trnovník akát
růže
ostružiník
šalvěj luční
bez černý
krvavec menší
čičorka pestrá
rozchodník bílý
sesel fenyklový
pěchava vápnomilná
jeřáb ptačí
jeřáb břek
čistec přímý
kavyl vláskovitý
kavyl Ivanův
svída krvavá
ožanka hroznatá
ožanka kalamandra
mateřídouška panonská
mateřídouška časná
jilm habrolistý
kopřiva dvoudomá
violka srstnatá

§2

C2

§3

C4a
C4a

C3

§3

C4a
C3
C3
C4a
C4a
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