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Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich
oz nače ní
náz e v
plochy nebo
obje ktu
A8
sekané trávníky
A9a

křoviny/trávníky

A9b

křoviny/trávníky

A10

stepní stráně

A11

výsadba borovice

A12
A13

křoviny
lesní porost

A14

lesní porost

výmě ra
(ha)

stručný popis charakteru plochy nebo obje ktu
a dlouhodobý cíl pé če
parkově upravená a udržovaná (sekaná) travnatá
plocha
rozvolněné křoviny a teplomilné trávníky sv.
Bromion erecti ve svažitém terénu
heterogenní plocha u hřiště na Kavčích horách a u
cesty mezi plochou A8 a hřištěm tvořená
mozaikou různých typů společenstev (louky
teplomilné trávníky, křoviny)
výslunné stepní stráně nad ulicí Jeremenkova
zařaditelné do svazu Bromion erecti
výsadby borovice lesní (Pinus sylvestris)
navazující na výslunné stráně na ploše A10b
prakticky souvislý porost trnek (Prunus spinosa)
lesní porost mezi trávníky pod hřištěm na Kavčích
horách a lesy nad ulicí Pod Pekařkou, v minulosti
třešňový sad, z dřevin často vysazený modřín
opadavý
lesní porost nad ulicí Pod Pekařkou, v minulosti
pravděpodobně třešňový sad

doporuče ný z ásah

inte rval
provádě ní

bez zásahu, likvidace křídlatky
prořezávky křovin, do cca 50% zastoupení
travnatých ploch
prořezávky křovin, do cca 30% zastoupení
travnatých ploch

1!

(IX-)X-III(-IV)

1x za 5 let

2

(IX-)X-III(-IV)

1x za 5 let

prořezávky křovin, do cca 70% zastoupení
travnatých ploch
bez zásahu

1!

(IX-)X-III(-IV)

1x za 5 let

bez zásahu
redukce nepůvodních dřevin, udržení, příp.
rozšíření stávajících lučních porostů (víceméně
hlavně kolem pěšiny)

(3)

průběžně

provádět zásahy pouze nutné k ochraně a
zachování předmětu ochrany

malá výslunná stráň (společ. sv. Bromion erecti)
prořezávky křovin, do cca 50% zastoupení
uprostřed lesního porostu plochy A14
travnatých ploch
A16
mezofilní louka
extenzivně sekaná mezofilní louka
bez zásahu
A17
sekaná plocha
intenzivně sekaná plocha u hřiště
bez zásahu
A19
lesní porost/křoviny
obtížně prostupný lesní porost a křoviny s pestrou bez zásahu
směsicí nejrůznějších druhů dřevin, v minulosti
patrně třešňový sad
A20
lesní porost
lesní porost tvořený výsadbou lípy srdčité (Tilia
bez zásahu
cordata) s mimořádně bohatým nalezištěm
okrotice bílé (Cephalanthera damasonium)
A21
křoviny
křovinný porost, místy s hojným výskytem
prořezávky křovin, dřevin (pouze podél pěšiny)
břečťanu popínavého (Hedera helix), součástí
plochy jsou i malé (ovsíkové) loučky podél pěšiny
* 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.
A15

naléhavost* te rmín prove de ní

výslunná stráň

5

1!

(IX-)X-III(-IV)

1x za 5 let

(3)

(IX-)X-III(-IV)

1x za 5 let

