
Příloha T1 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich 

označení 

plochy

výměra 

(ha) stručný popis charakteru plochy nebo objektu doporučený zásah naléhavost

termín 

provedení

interval 

provádění

1 37,55

plocha uvnitř vlastní NPP – rozsáhlý rovinatý

pozemek s trvalým travnatým porostem,

v současné době využíván jako sportovní letiště.

kosení celé plochy, max. možná výška travnatého 

porostu 15-20 cm             odstranění pokosené 

hmoty mimo území NPP.

1

opakovaně 

květen - 

září, dle 

výšky 

travního 

porostu

min. 4x za 

rok

2 9,2

plocha se nachází ve východní části NPP – větší

část plochy byla využívána jako golfové hřiště

(driving range), na části plochy byl po odstranění

náletových dřevin obnoven trvalý travnatý porost.

Vyšší četnost kosení na části plochy, dle

požadavků na údržbu golfového hřiště, údržbu

plochy realizoval správce hřiště (za rok plocha

sečena 3x + v blízkosti  odpaliště každý týden)

kosení celé plochy, max. možná výška travnatého 

porostu 15-20 cm             odstranění pokosené 

hmoty mimo území NPP, vyšší četnost kosení v 

souvislosti s údržbou golfového hřiště je možná

1

opakovaně 

květen - 

září dle 

výšky 

travního 

porostu

min. 4x za 

rok
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označení 

plochy

výměra 

(ha) stručný popis charakteru plochy nebo objektu doporučený zásah naléhavost

termín 
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interval 

provádění

Ploch

a 3
6,57

plocha je členěna na část 3a a 3b. Část 3a je mezi 

plochami, které v minulosti sloužili jako 

manipulační plochy pro letiště, v současné době je 

upravena jako cvičné golfového odpaliště a  je 

kosena společně s plochou letiště.                                                    

Plocha 3b je tvořena částečně travnatými 

plochami,  zpevněnými pojezdovými plochami a  

plochou na níž  je vybudováno cvičné hřiště pro 

golf  (v místě odstranění starých navážek   a 

odpadů).

kosení plochy, max. možná výška travnatého 

porostu 15 - 20 cm, odstranění pokosené hmoty 

mimo území NPP, vyšší četnost kosení v 

souvislosti s údržbou golfového hřiště je možná. 

2

opakovaně 

květen - 

září dle 

výšky 

travního 

porostu

min. 4x za 

rok

Ploch

a 4
5,53

plocha se nachází v západní části ochranného

pásma, část plochy označené jako plocha 4a je v

současné době zpevněna štěrkovým posypem a je

příložitostně využívána k  parkování vozidel

návštěvníků výstaviště. Na ploše označené jako

4b je trvalý travní porost. Parkování vozidel na této

ploše není umožněno. Obě plochy se nacházejí na

parcele č. 540/1.

plocha 4a je možné pouze ošetřování výtluků,

plocha 4b - trvalý travní porost, kosení plochy

min. 4x za rok. Plocha je považována za možný

potencionální biotop sysla obecného a v budoucnu

lze uvažovat o asanaci odtěžením štěrku a

přeměně této plochy na trvale travnatý porost V

případě nutnosti odklízení sněhu pro potřeby

parkování je nutné shrnutý sníh umístit mimo

travnatou plochu ochranného pásma NPP.

Deponování sněhu z jiných ploch není možné.

plocha 4b - trvalý travní porost, kosení plochy

min. 4x za rok

1 kosení  

3 sanace 

štěrkové 

plochy

opakovaně 

květen - 

září dle 

výšky 

travního 

porostu

min. 4x za 

rok
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Plocha 

5
6,62

plocha se nachází v severní části ochranného

pásma – v současné době se jedná o  navážku, na 

parcelách 540/7 a 540/26. Na této ploše se

vzhledem k jejímu charakteru sysli trvale

nevyskytují a nejsou zde ani podmínky pro

osídlení této plochy. Tato plocha (především

parcela č. 540/7), se nachází v sousedství tzv.

letňanského lesoparku, který byl založen severně

za silnicí ( do budoucna je plánována její přeložka

a zrušení) od této plochy a kde by mohly nacházet

vhodné lokality pro možné osídlení syslem

obecným.

vhodné provést odstranění náletových dřevin, 

odtěžení a odvezení navážky, navezení vhodné 

zeminy a to ve vrstvě mocné minimálně 60 cm a 

následné založení travnaté plochy                         

(dle ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání) 

3 neuvedeno

jednorázově 

odstranění 

dřevin, odvoz 

navážky a 

zavezení 

vhodnou 

zeminou, 

sekání po 

provedení 

zásahu 

každoročně
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