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PP Xaverovský háj 2010 – 2019 
 

1. Základní identifikační a popisné údaje 
 

1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 
 
Kód ZCHÚ: 737 
Kategorie: Přírodní památka 
Název: Xaverovský háj 
Kategorie IUCN: IV. - řízená rezervace 
 
 

1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ 
 
vydal: vyhláškou hl.m. Prahy  
číslo: 1/1982 
dne: 28.01. 1982 
 

1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost 
k soustavě Natura 2000 

 
kraj:       - Hl. m. Praha 
obec s rozšířenou působností třetího stupně:  - Praha 
obec:       - Praha 
katastrální území:     -Běchovice, Dolní Počernice 
 
národní park:      - není 
chráněná krajinná oblast:    - není 
jiný typ chráněného území: - Oblast klidu „Klánovice – 

Čihadla;  vyhláška č. 3/1991 Sb. 
HMP Klánovice - Čihadla 

 
Natura 2000 
ptačí oblast:      - není 
evropsky významná lokalita: - CZ0110142 Blatov a Xaverovský 

háj  
 
 

1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 

Katastrální území: 601527 Běchovice 
(zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) 
Číslo 
parcely 
podle KN 

Číslo 
parcely 
podle PK 
nebo jiných 
evidencí 

Druh pozemku podle 
KN 

Způsob využití pozemku 
podle KN 

Číslo listu 
vlastnictví
 

Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m2) 

129     197562 197562 
134     5278 5278 
135     1999 1999 
138     437 437 
139     54242 54242 
Celkem   
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Katastrální území: 629952 Dolní Počernice 
(zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) 
Číslo 
parcely 
podle KN 

Číslo 
parcely 
podle PK 
nebo jiných 
evidencí 

Druh pozemku podle 
KN 

Způsob využití pozemku 
podle KN 

Číslo listu 
vlastnictví
 

Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m2) 

1444 
část 

    157314 157314 

1451     7645 7645 
1453     27853 27853 
1454     257562 257562 
1455     4578 4578 
1456     1458 1458 
1457     4147 4147 
1458     5454 5454 
1459     21255 21255 
1460     555 555 
1461     4515 4515 
1603     54258 54258 
1604     54588 54588 
Celkem   

 

 

*) Dnešní výměra PP Xaverovský les je menší o plochu zabranou pro dálnici, tato výměra není 
z dokumentace o PP známa. Zpracovatelem plánu péče byla tato plocha zjištěna z dokumentace o odlesnění a 
činí 2,62 ha. O tuto plochu je tedy současná výměra PP menší. 

 
 
 
 
Vlastníci jednotlivých parcel  
(zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) 

Katastrální území: 601527 Běchovice 
Číslo 
parcely 
podle 
KN 

vlastníci 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Katastrální území: 629952 Dolní Počernice 
Číslo 
parcely 
podle 
KN 

vlastníci 
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1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma  
Druh pozemku ZCHÚ  

plocha v 0,0000 ha 
OP 
plocha v 0,0000 ha 

Způsob využití 
pozemku 

ZCHÚ  
plocha v 0,0000 ha 

lesní  pozemky    

zamokřená plocha  

rybník nebo nádrž  

vodní  plochy   

vodní tok   

trvalé  travní porosty   

orná půda   

ostatní zemědělské  
pozemky 

  

 

neplodná půda  ostatní plochy   

ostatní způsoby 
využití 

 

zastavěné 
plochy a nádvoří 

  

plocha celkem    

 

 
97,23 (dle vyhlášky) 
 
 
 

1.6 Hlavní předmět ochrany 
 
1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu 

Dubový les zastoupený v několika přirozených typech (lipová doubrava, biková 
doubrava, bezkolencová doubrava) s vyznačenými starými stromy. 
 

 
1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav 

 
A. společenstva 

název společenstva podíl  plochy v 
ZCHÚ (%) 

popis biotopu společenstva 
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B. druhy 

název druhu  aktuální početnost 
nebo vitalita 

populace v ZCHÚ 

stupeň 
ohrožení 

popis biotopu druhu 

    
    
    

 
 

C. útvary neživé přírody  
útvar  geologické podloží popis výskytu útvaru 
   
   
   

 
 

1.7 Dlouhodobý cíl péče 
Dlouhodobým cílem ochrany území je zachování (minimálně ve stavu stávajícím) lesních 

porostů a rostlinných společenstev se všemi jejich ekologickými vazbami (i na živočišné 
složky, motýli, ptáci, atd.) a vytvářením vhodných podmínek managementovými zásahy jejich 
stav zlepšovat. 

Konkrétně pak se jedná o odstranění a odstraňování nepůvodních dřevin z území (zvláště 
akátu), o úpravu druhového složení porostů podporou a výsadbou stanovištně vhodných druhů 
dřevin a postupný přechod na podrostní hospodaření.  

 
 

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět 
ochrany 

 
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 

 
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
název druhu aktuální početnost 

nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

kategorie 
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. 

popis biotopu druhu  

    
    
    
    

 
 
 
 
Klimatické poměry 
Klimaticky spadá území PR do okrsku T2 – teplá oblast (teplá 2), pro kterou je typické 

krátké léto, mírně chladné, mírně vlhké, mírné jaro, mírný podzim, zima normálně dlouhá s 
mírnými teplotami, suchá s normálně dlouhou sněhovou pokrývkou.  

 
Pro tuto oblast (T2) jsou charakteristické následující údaje:  
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(Atlas podnebí Československé republiky) 
Počet letních dnů 20-30 
Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C 140-160 
Počet mrazových dnů 110-130 
Počet ledových dnů 40-50 
Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm 120-130 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 450-500 mm
Srážkový úhrn v zimním období 250-300 mm
Počet dnů se sněhovou přikrývkou 80-100 
Počet dnů zamračených 150-160 
Počet dnů jasných 40-50 
Průměrná relativní vlhkost vzduchu v roce 81% 
Maximální relativní vlhkost vzduchu v prosinci 90% 
Maximální relativní vlhkost vzduchu v květnu 73% 

 
Klimatické hodnoty pro území: 
(z nedaleké meteorologické stanice ve Vinoři) 

Průměrná roční teplota vzduchu 8,4°C 
Nejteplejší měsíc   červenec, 18,0°C
Nejchladnější měsíc   leden, -2,5°C 
Roční úhrn srážek 528 mm 
Měsíc s nejvyšším množstvím srážek: červenec, 75 mm
Srážky ve vegetačním období 345 mm 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40-50 
Převládající větry  jihozápadní 

 
 
Geomorfologie 

 
 
 

 

Minimální nadmořská výška (m): 237
Maximální nadmořská výška (m): 268

 
Geologická charakteristika  
Geologicky podloží představují ordovické jílovité a písčité břidlice, cenomanské 

pískovce a aluviální náplavy v severozápadní části. 
 

Geologické podloží tvoří ordovické jílovité a písčité břidlice, cenomanské pískovce a 
v severozápadní části aluviální náplavy. Na plošině v jižní části území se ve vlhkém období 
hromadí poměrně dosti vody (je zde i jedna obtížně zalesnitelná holina z tohoto důvodu), pro 
tento případ je zde vybudována určitá odvodňovací soustava, ta ovšem v době přísušků zcela 
vysychá a je beze stopy vlhkosti. Ve střední části  u pěšiny od Chovného rybníka k bývalé 
hájence je pískovcem vyzděná studna, dnes zaházená z větší části odpady, nepřikrytá, avšak 
s vodou i v době letních přísušků.  

 
Pedologicky území charakterizují středně bohaté půdy, písčitohlinité až jílovitohlinité, 

půdy deluviálních usazenin, půdy flyšovitých hornin; typově se řadí k hnědým půdám. Půdy 
často oglejené. Ve střední části území se objevují půdy mělčí s místy vystupujícím skeletem. 

 
 
Biogeografické členění  
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Klimaticky spadá území PR do okrsku T2 – teplá oblast (teplá 2), pro kterou je typické 
krátké léto, mírně chladné, mírně vlhké, mírné jaro, mírný podzim, zima normálně dlouhá s 
mírnými teplotami, suchá s normálně dlouhou sněhovou pokrývkou.  

 
   Kód  Název  
Bioregion 1.5 Českobrodský 
Fytogeografické členění 10a Jenštejnská tabule
Geomorfologická jednotka VA2 Pražská plošina 
Klimatická oblast T2 teplá 2 
Přírodní lesní oblast 17 Polabí 

 
 
Hydrologie 
 

Na plošině v jižní části území se ve vlhkém období hromadí poměrně dosti vody (je zde i 
jedna obtížně zalesnitelná holina z tohoto důvodu), pro tento případ je zde vybudována určitá 
odvodňovací soustava, ta ovšem v době přísušků zcela vysychá a je beze stopy vlhkosti. Ve 
střední části  u pěšiny od Chovného rybníka k bývalé hájence je pískovcem vyzděná studna, 
dnes zaházená z větší části odpady, nepřikrytá, avšak s vodou i v době letních přísušků.  

 
 
 
Botanika, fytocenologie 
 
 
Na středně bohatýchbpůdách 
, jílovitohlinitých a často oglejených půdách jsou vytvořena společenstva lipových 

doubrav, bikových doubrav a bezkolencových  doubrav, na mělčích a chudých půdách ve 
střední části území je kyselá doubrava. Skelet zde místy vystupuje až na povrch.  

 
 
Houby  
 
Zoologie 
 
Netopýři 
 
Ptáci 
 
Měkkýši  
 
Motýli 
 
Hmyz, pavouci 
 
 
 
 

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti 
v minulosti 
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a) ochrana přírody 
 
 

b) lesní hospodářství 
 
 
Z historických záznamů je známo, že oblast nebyla souvisle zalesněna, na území lesního 

komplexu se nalézalo několik vesnic, které po jejich zániku během třicetileté války pohltil i s 
okolními polnostmi les. V posledních několika málo desetiletích je patrné velmi výrazné 
rozpínaní zástavby rodinných domků a útlum zemědělské činnosti. (NATURA 2000) 

 
 

c) zemědělské hospodaření 
 
 

d) rybníkářství 
 
 

e) myslivost  
 
 

f) rybářství 
 
 

g) rekreace a sport 
 
 

h) těžba nerostných surovin 
 
 

i) jiné způsoby využívání 
 
 

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
LHP 1.1. 2004 – 31.12. 2013. 
Vyhláška č. 3/1991 Sb. HMP o zřízení oblastí klidu v hlavním městě Praze a vyhlášení 

stavební uzávěry pro tyto oblasti: oblast klidu „Klánovice – Čihadla. 
 
 

2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 
 

a) lesní hospodářství 
 

b) zemědělské hospodaření 
 

c) rybníkářství 
 

d) myslivost  
 

e) rybářství 
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f) rekreace a sport 

 
g) těžba nerostných surovin 

 
h) jiné způsoby využívání 

 
 
ad 2.4: Zdroje škodlivých vlivů či ohrožení mohou být v bezprostředním okolí ZCHÚ, ve 

větší vzdálenosti, někdy však jsou i ve vlastním ZCHÚ nebo jeho ochranném pásmu. Vlivy, 
které v období plánu péče nelze odstranit, se uvedou odděleně jako ”neodstranitelné”. U 
některých z nich lze aspoň do jisté míry kompenzovat jejich škodlivé účinky. V případech, kdy 
to není možné nebo účelné, doporučuje se uvést je rovněž (informace o nich bude důležitá pro 
posouzení dalšího vývoje území), připojit však příslušnou poznámku (např. ”nelze 
kompenzovat”). Dálkové vlivy sledované celostátně, např. pásma imisního ohrožení lesů, se 
uvádějí jen tehdy, je li-to zapotřebí pro odůvodnění volby způsobu péče. Vhodné je uvést též 
informaci zda byly nebo nebyly překročeny v daném území limitované imisní hodnoty SO2 a 
NOx ve smyslu nařízení vlády č. 350/2002 Sb., na územích pro ochranu vegetace a 
ekosystémů.  Současným ohrožením může být např. investiční záměr v okolí ZCHÚ, který je v 
době zpracování plánu péče již znám a v případě realizace bude zřejmě působit na ZCHÚ 
negativně.  

U rybníků uvést např. nevhodný způsob hospodaření (hospodářský cyklu), nevhodný 
způsob využití okolních pozemků (erozní smyvy) způsobující zvyšování trofie, nevhodnou 
výšku provozní hospodářské hladiny způsobující např. ústup rákosinových porostů projevující 
se rozšiřováním plochy vodní hladiny a jejich následnou expanzí do přiléhajících mokřadních 
luk, nevhodné složení rybích obsádek co do druhové skladby, množství a kusové hmotnosti na 
hektar využitelné vodní plochy, které se projevují ústupem příbřežních porostů v litorálním 
pásmu, absencí nebo ústupem submersní a natantní vegetace, nadměrným vyžíracím tlakem 
projevujícím se úbytkem žádoucí struktury zooplanktonu, bentosu, likvidací vývojových stádií 
obojživelníků apod.), nadměrné hnojení, krmení, použití chemických látek apod.. 

U průtočných rybníků – výše uvedené vlivy a nevhodné využití pozemků v povodí (erozní 
smyvy) a případné další vlivy způsobující zazemňování rybníků splaveninami a dalším vnosem 
živin ovlivňujících stupeň trofie. 

Jednotlivé působící faktory uvést jako samostatné body a ke každému popsat jak působí, 
na který předmět ochrany, jeho prostorovou a časovou specifikaci a stupeň významnosti. 
Nezapomenout též na potenciální vlivy, ty je však nutné od vlivů skutečných v textu zřetelně 
oddělit.  

 
 

2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 
 

2.5.1 Základní údaje o lesích  
 

Přírodní lesní oblast 17 Polabí 
Lesní hospodářský celek / zařizovací 
obvod Mělník 

Výměra LHC v ZCHÚ (ha) 100% 
Období platnosti LHP (LHO) 1.1 2004 – 31.12. 2013 
Organizace lesního hospodářství * Lesní správa Mělník 
Nižší organizační jednotka ** revír Újezd nad Lesy 
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Imisní pásmo C. 
 
 

Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů 
(dle ÚHŮL 2004) 
Přírodní lesní oblast: 17b 
Soubor lesních 
typů a les. typy 

(SLT/LT)) 

Název SLT a LT Přirozená dřevinná skladba SLT 
                         (Průša 1971) 

Výměra 
(ha) 

Podíl (%)

1J6 habrová javořina 
 

DB 1-3 LP 1-2 JV 2-3 HB 1-2 BŘK+2 
JL+1 BB+1 (JS TŘ)+ 14,2 72 

3J3 lipová javořina 
 

BK 1-3 LP 1-3 HB+3 JV 2-3 JD 1-2 
(JL JS) 1-2 DB 1-2 (BŘK TS) 1 TŘ 0,8 4 

2A1 javorobuková doubrava 
bažanková 

DB 4-5 BK 1-2 LP 1-2 JV 1-2 HB+ 
JS+ 1,2 6 

2B4 bohatá buková doubrava
válečková 

DB 5-6 BK 2-3 HB 1-2 LP 1-2 JV JD 
JS 2,0 10 

1C3 suchá habrová doubrava
s válečkou prapořitou 

DBZ 7-9 HB+1 LP 1-2 DBP+ BŘK+1 
JV MK dřín 0,6 3 

2D7 
obohacená buková 

doubrava 
ptačincová 

DB 5-6 BK 1-2 LP 1 JV 1 HB 1-2 (OL 
JS)+ 1,0 5 

Celkem   100 % 
 

Porovnání přirozené a současné skladby lesa 
 

Zkrat-
ka 

Název dřeviny Současné 
zastoupení (ha) 

Současné 
zastoupení (%) 

Přirozené 
zastoupení (ha) 

Přirozené 
zastoupení (%) 

Jehličnany 
JD jedle     
BO borovice lesní     
SM smrk ztepilý     

BOČ borovice černá     
MD modřín     
DG douglaska     

Listnáče 
AK akát     

Babyka babyka     
BB       
BK buk     
BR bříza     

BŘK javor břek     
DBP dub pýřitý     
DBZ dub zimní     
Dřín dřín     
HB habr     
JL jilm     
JS jasan     
JV javor     
KL javor klen     
LP lípa     
MK jeřáb muk     
OL olše     
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OS osika     
Tr třešeň     
TS tis     

Celkem  100 % ----- ----- 
 
 
 

2.5.2  Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích  
 

Název rybníka (nádrže)  
Katastrální plocha  
Využitelná vodní plocha  
Plocha litorálu  
Průměrná hloubka  
Maximální hloubka  
Postavení v soustavě *  
Manipulační řád **  
Hospodářsko provozní řád **  
Způsob hospodaření  
Intenzita hospodaření  
Výjimka k aplikaci látek 
znečišťujících vodu (krmiva, hnojiva) 
** 

 

Parametry zvláštních povodní (u 
rybníků III. kategorie) ** 

 

Uživatel  
Rybářský revír **  
Zarybňovací plán **  
Průtočnost – doba zdržení ***  

* uvádí se jen u rybníků, které jsou součástí rybniční soustavy 
**pokud tyto dokumenty existují, uvede se jejich číslo a datum jejich schválení 

rozhodnutím příslušného úřadu a doba jejich platnosti.  
*** uvádí se jen u průtočných rybníků. 
 

Název vodního toku  
Číslo hydrologického pořadí*  
Úsek dotčený ochranou  
(řkm od – do) 

 

Charakter toku**  
Příčné objekty na toku  
Manipulační řád ***  
Správce toku  
Správce rybářského revíru  
Rybářský revír ***  
Zarybňovací plán ***  

* identifikátor vodního toku podle  nařízení vlády č. 71/2003 Sb. 
** lososové nebo kaprové vody podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. 
***pokud tyto dokumenty existují, uvede se jejich číslo a datum jejich schválení 

rozhodnutím příslušného úřadu a doba jejich platnosti.  
 
Příloha:  
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- tabulka “Popis dílčích ploch a objektů”  
- mapa dílčích ploch a objektů (na podkladě lesnické mapy obrysové 1:10 000, základní 

vodohospodářské mapy 1:10 000, SMO 1:5000 nebo katastrální mapy) 
 
ad 2.5.2: Pokud je součástí zvláště chráněného území část nebo celá rybniční soustava, 

uvedenou se tyto údaje pro každý rybník zvlášť, podobně u vodních toků se uvedou údaje pro 
každý vodní tok zvlášť. Dále je nutné uvést stav technických objektů ovlivňujících funkčnost a 
provozuschopnost rybníků a kdo je odpovědný za jeho zajišťování. Vyplňují se pouze ty údaje, 
které jsou k dispozici, a které lze získat. Podobně i u příčných objektů na vodních tocích. 

Dílčí plochy definuje zpracovatel plánu péče s přihlédnutím k velikosti a stavu rybníků 
nebo vodních toků v ZCHÚ a k potřebám a možnostem péče. U rybníků bude nejčastěji 
výhodné použít vymezení podle vegetace v jejím současném stavu. Důležité je zejména 
odlišení plochy volné vodní hladiny a litorálu. Jednotlivé stavební součásti rybníka, jako hráz, 
odtokové a přítokové kanály apod., se popisují a zakreslují v mapě jako samostatné objekty. 

Podrobnější charakteristiky rybníků, vodních toků a technických objektů na nich se 
uvedou slovním popisem v připojeném textu. 

 
2.5.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody 

 

Příloha:  
- tabulka “Popis dílčích ploch a objektů”  
- mapa dílčích ploch a objektů (na podkladě lesnické mapy obrysové 1:10 000, SMO 

1:5000 nebo katastrální mapy) 
 
ad 2.5.3: Objekty neživé přírody jsou zejména skalní útvary, jeskyně a krasové jevy, 

pozůstatky vulkanismu apod. Některé objekty lze definovat jako plochy, ale u některých to 
není možné, protože se nacházejí pod zemským povrchem, nebo mají malý plošný rozsah a 
v mapě je lze zaznamenat pouze jako bod. Dílčí plochy může zpracovatel plánu péče definovat 
zcela pragmaticky s přihlédnutím k charakteru objektu a k potřebám a možnostem péče.  

Dílčí plochy se označí a uvede se ke každé z nich stručný popis současného stavu. Popis 
má navazovat na charakteristiku celého ZCHÚ v bodě 2.1, konkretizovat ji a podle potřeby 
doplnit. Vždy je třeba pozorně posoudit, zda je pomocí dílčích ploch popsán skutečně stav 
celého území včetně ploch, které nevyžadují zásahy. 

 
2.5.4 Základní údaje o nelesních pozemcích 

 

Příloha:  
- tabulka “ Popis dílčích ploch a objektů”  
- mapa dílčích ploch a objektů (na podkladě lesnické mapy obrysové 1:10 000, SMO 1:5000 
nebo katastrální mapy) 

 
ad 2.5.4: Dílčí plochy na pozemcích může zpracovatel plánu péče definovat zcela 

pragmaticky s přihlédnutím k velikosti a stavu ZCHÚ a k potřebám a možnostem péče. 
Nejčastěji bude výhodné použít vymezení podle vegetace v jejím současném stavu. Někdy lze 
použít hranic parcel, pokud jsou v terénu jasně zřetelné. V ZCHÚ s hodnotou převážně 
krajinářskou lze vymezit dílčí plochy podle současného způsobu obhospodařování pozemků 
(ten bude někdy - ne však vždy - shodný s druhy pozemků nebo se současnými vlastnickými či 
nájemními vztahy). 

Pouze ve výjimečně jednoduchých a jednoznačných případech může být malé ZCHÚ 
považováno za jedinou plochu. 
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Dílčí plochy se označí a ke každé z nich se uvede stručný popis současného stavu. Popis 
má navazovat na charakteristiku celého ZCHÚ v bodě 2.1, konkretizovat ji a podle potřeby 
doplnit. Název plochy se uvede pouze v případě, že se nějaký obecně užívá.  

Vždy je třeba pozorně posoudit, zda je pomocí dílčích ploch popsán skutečně stav celého 
území včetně ploch, které nevyžadují zásahy. Dílčí plochy musí pokrýt celé území. V tabulce 
musí být zmíněny i technické objekty (stavby, myslivecká zařízení, elektrovody, komunikace, 
lyžařské tratě, kanály apod.) 

 
2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro 
další postup 

 
 
 
Při dalším postupu 
 
ad 2.6: Další postup má být odvozen na základě výsledků odborné dokumentace, na něž 

se zde odkáže. Stručně zhodnotit realizované zásahy a jejich výsledky. V jednoduchých 
případech postačí konstatování, že se může pokračovat v dosavadním způsobu péče. Je-li 
třeba zvolit odlišný postup, uvede se odůvodnění. Hodnocení se podrobí i dílčí plány péče, 
dodatky k plánům péče a projekty záchrany populací týkající se daného ZCHÚ, udělené 
výjimky z podmínek ochrany a souhlasy k činnostem. 

 
2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 

 
ad 2.7: Prioritní zájmy se uvádějí jen v případě, že by při péči o ZCHÚ mohlo dojít k 

vážnější kolizi zájmů, kterou nelze jednoduše vyřešit obvyklými způsoby (za obvyklé způsoby 
lze považovat např. posunutí termínu práce mimo hnízdní období, předběžnou kontrolu, zda 
se na ploše zásahu nenacházejí ohrožené druhy, jimž by zásah uškodil, změnu trasy pojíždění 
vozidel apod.). V takovém případě je třeba volit alternativní způsob, ačkoliv si to někdy 
vyžádá zvýšení nákladů. Někdy je obtížné vzájemně sladit zásahy v zájmu různých forem 
ochrany (nejen ochrany přírody, ale např. i ochrany kulturní památky, vodního zdroje, zdroje 
přírodních léčivých a minerálních vod apod.) Jindy může zásah nutný v zájmu určitého 
předmětu ochrany narušit jinému předmětu ochrany existenční podmínky nebo může narušit 
charakter celého ZCHÚ. Jestliže se předpokládá kolize, uvede se, který zájem má prioritu a 
proč, a v následujícím oddílu se pak navrhne praktické řešení, např. omezující podmínky, 
volba méně obvyklé metody nebo vývoj a vyzkoušení nové metody.  
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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 
 
Viz příloha: „Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů“. 
 
Dlouhodobý cíl: 
 
 
Všeobecné zásady k rámcovým směrnicím hospodaření: 
 
Dlouhodobý cíl: 
a) Dlouhodobým cílem v péči o porosty je postupný přechod na podrostní hospodaření se 

skupinovitou výběrnou sečí 
b) Odstranění AK porostů a jedinců z celého území; likvidace a kontrola jeho zmlazování 
c) Prodloužení obmýtní doby na hranici fyzického věku 
 
Rozčleňováním porostů podrostními obnovnými prvky skupinovitým výběrným 

způsobem zajišťovat výškovou a prostorovou diferenciaci a stabilitu porostů a vést porosty 
k přírodě blízkému stavu. Dbát na úpravu druhové skladby dle LT – brát však v úvahu 
nedostatečné typologické vylišení v území (viz kap. 2.5.1). 

 
 
Všeobecné zásady k rámcovým směrnicím hospodaření: 
- maximálně chránit keřové patro (zvláště dřín) a případné etáže porostů 
- v maximální možné míře využívat přirozeného zmlazení a nárostů 
- obnovné zásahy vázat na semenné roky příslušných dominantních dřevin (stanovištně 

vhodných)  
- odstranit geograficky nepůvodní dřeviny. Zcela odstranit akát a průběžně likvidovat 

jeho zmlazení 
- provádět zdravotní výběr dubů – využít jakožto budoucích prvků obnovy 
- ponechávat doupné stromy vč. pařezů (ptáci, netopýři, bezobratlí) 
- ponechávat i část dřevní hmoty  
- ponechávat určitý vybraný počet solitérů, výstavků, či vzrostlých uvolněných jedinců na 

kraji porostů či porostních stěn – jedinci na slunečném, prohřátém místě, jsou 
významným biotopem pro řadu druhů bezobratlých (viz bod f) kapitoly). Jedince 
udržovat hlavně z jižní, slunečné strany obsekem osvětlené. Vhodné jedince 
k ponechání doporučí a vyznačí příslušný orgán ochrany přírody 

- je nežádoucí používat těžkou lesní techniku  
- je nežádoucí zavádět geograficky a stanovištně nepůvodní druhy dřevin 
- nezřizovat skládky dřeva v území 
- údržbu lesních cest provádět jen v nejnutnější míře a jen se souhlasem orgánu ochrany 

přírody. Nevnášet stanovištně (geologicky) nevhodný materiál  
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Jsou-li v území vylišeny lesní porosty ponechané samovolnému vývoji, zakreslí se jejich 

obrys do mapy Stupňů přirozenosti lesních porostů silnou tmavě zelenou čarou.  
 
Přílohy:  
- mapa „Stupně přirozenosti lesních porostů“ (na podkladě lesnické mapy obrysové 1:10 

000) se zákresem porostů ponechaných samovolnému vývoji 
 
 
b) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky 

 
Pro rybníky nebo nádrže lze zpracovat podle potřeby následující tabulku. 
 

Rámcová směrnice péče o rybníky 
Název rybníka (nádrže)  
Způsob hospodaření  
Intenzita hospodaření  
Manipulace s vodní hladinou  
Způsob letnění nebo zimování  
Způsob odbahňování  
Způsoby hnojení  
Způsoby regulačního přikrmování  
Způsoby použití chemických látek  
Rybí obsádky  

 
Navržená popsaná opatření je nutné rámcově prosazovat do nově zpracovávaných 

manipulačních a hospodářsko-provozních řádů a do výjimek umožňujících chov ryb. Tyto 
dokumenty jsou pro vlastníky a uživatele rybníků a rybničních soustav závazné. Po jejich 
schválení se nutně musí objevit i v plánu péče. Při zpracování návrhů plánu péče je 
doporučeno používat “Metodiku sledování a hodnocení rybničních ekosystémů, jejich 
kategorizace z hlediska rybářského hospodaření a doporučené způsobu managementu šetrné 
k přírodě”, vydanou v roce 2004 AOPK ČR. 

 
Způsob péče o vodní toky se popíše slovně v textu. 
 

c) péče o nelesní pozemky 
 
Pro nelesní pozemky lze zpracovat podle potřeby následující tabulku. 
 

Rámcová směrnice péče o nelesní pozemky 
Typ managementu  
Vhodný interval  
Minimální interval  
Prac. nástroj/hosp. zvíře  
Kalendář pro management  
Upřesňující podmínky  

 
d) péče o rostliny  
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Zde se uvedou zásady péče o významné druhy rostlin vyskytující se v území, včetně zásad 
managementu geograficky nepůvodních druhů. 

 
 

e) péče o živočichy  
 
Zde se uvedou zásady péče o významné druhy živočichů vyskytující se v území, včetně 

zásad myslivecké péče o zvěř a zásad rybářského využívání vod v území a včetně zásad 
managementu geograficky nepůvodních druhů. 

 
f) péče o útvary neživé přírody 

 
Zde se uvedou zásady péče o významné útvary neživé přírody vyskytující se v území 

například jeskyně, štoly, apod. 
 

g) zásady jiných způsobů využívání území 
 
ad 3.1.1 Popíší se rámcové zásady hospodaření či provádění činností, které je třeba 

respektovat, má-li být zachován předmět ochrany ZCHÚ.  
 
V plánu péče se uvádí pouze podkapitoly které mají v daném území opodstatnění. 

V případě, že v území není žádný rybník, příslušná podkapitola se nezpracovává. Podobně i 
v ostatních případech.  

 
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 

 
a) lesy 

 
Viz. příloha: „Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich“. 
 
Výčet navrhovaných zásahů v lesních porostech se povinně zpracovává pro lesy v 

národních přírodních rezervacích a přírodních rezervacích.  
U národních přírodních památek a přírodních památek záleží zpracování této 

podkapitoly na rozhodnutí zadavatele. V případě, že se tato kapitola nebude zpracovávat a les 
je přitom součástí předmětu ochrany doplní se vždy Rámcové způsoby řízení vývoje lesa 
(3.1.1) a přiloží se typologická mapa 1:10000 (2.5.1) z OPRL.  

 
V případě, že ZCHÚ zasahuje do dvou nebo více LHC “Podrobný plán opatření ...” se 

zpracuje pouze pro tu část území, která je na LHC, jehož období platnosti je stejné jako plánu 
péče, zpravidla se jedná o plošně nejrozsáhlejší část ZCHÚ. Pro části, které jsou na LHC 
jejichž platnost nenavazuje na plán péče, se “Podrobný plán opatření ...” zpracovává formou 
dodatku plánu péče tak, aby jeho schválení navazovalo na přípravu příslušného LHP.  

 
Příloha:  
- výčet plánovaných zásahů (tabulka)  
 
Tabulku lze doplnit mapou navržených zásahů a opatření (na podkladě lesnické mapy 

obrysové 1:10 000, SMO 1:5000 nebo katastrální mapy). V jednoduchých případech lze mapu 
spojit s mapami zpracovávanými pro kapitolu 2.5.1. 
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Jsou-li v území vylišeny lesní porosty ponechané samovolnému vývoji, zakreslí se jejich 
obrys rovněž do mapy navržených zásahů a opatření silnou tmavě zelenou čarou.  

 
Zákon sice přímo nevyžaduje podrobné plánování až do porostních skupin, vyhláška MZe 

č. 84/1996 Sb. (§8 odst. 12) však stanoví, že pro určení výše těžby v NPR a PR (a také I. zóně 
NP a CHKO) je rozhodující schválený plán péče, což bez takto podrobného plánování není 
možné. Podrobným plánováním až do úrovně porostních skupin se také předejde mnohým 
nedorozuměním, vyplývajícím z nepochopení někdy nejasných formulací v rámcových 
směrnicích.  

 
b) rybníky (nádrže) 

 
Příloha:  
- výčet plánovaných zásahů (tabulka)  
 
Tabulku lze doplnit mapou navržených zásahů a opatření (na podkladě lesnické mapy 

obrysové 1:10 000, základní vodohospodářské mapy 1:10 000, SMO 1:5000 nebo 
katastrální mapy). V jednoduchých případech lze mapu spojit s mapami zpracovávanými 
pro kapitolu 2.5.1. 

 
Pro rybníky se zde navrhují opatření související s jejich funkčností a provozuschopností 

(opravy hrází, rekonstrukce přelivných objektů, obvodové stoky, odpadní stoky, případné 
rozdělovací objekty, zásahy do hrázových a břehových porostů, odtěžování sedimentů, apod.). 
V případě potřeby se navrhují také opatření na zlepšení slovitelnosti opatření umožňující 
nasazování řízených iniciálních obsádek, jejich dokonalé slovení, eliminaci nežádoucích 
druhů ryb, apod. 

 
c) útvary neživé přírody 

 
Příloha:  
- výčet plánovaných zásahů (tabulka)  
 
Tabulku lze doplnit mapou navržených zásahů a opatření (na podkladě lesnické mapy 

obrysové 1:10 000, SMO 1:5000 nebo katastrální mapy). V jednoduchých případech lze 
mapu spojit s mapami zpracovávanými pro kapitolu 2.5.1. 

 
d) nelesní pozemky 
 
Příloha:  
- výčet plánovaných zásahů (tabulka)  
 
Tabulku lze doplnit mapou navržených zásahů a opatření (na podkladě lesnické mapy 

obrysové 1:10 000, SMO 1:5000 nebo katastrální mapy). V jednoduchých případech lze 
mapu spojit s mapami zpracovávanými pro kapitolu 2.5.1. 

 
ad 3.1.2: Ne vždy je možno tyto zásahy lokalizovat na mapě a specifikovat podle 

jednotlivých dílčích ploch. V takovém případě se tabulky doplní slovním popisem v textu 
plánu péče. U každého navrženého zásahu, který si vyžaduje před realizací povolení 
správního orgánu je nutno na tuto skutečnost upozornit vždy přímo u daného zásahu (mimo 
přehled v bodě 3.4). 
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V plánu péče se uvádí pouze podkapitoly které mají v daném území opodstatnění. Pokud 

se v území žádný rybník nenachází, příslušná podkapitola se nezpracovává, podobně i 
v ostatních případech. 

 
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu 
zásahů a přehledu činností 

 
 

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 
 
 
 

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
 
ad 3.4: Zde se uvádí přehled potřebných správních rozhodnutí o výjimkách, povoleních 

nebo souhlasech podle různých právních předpisů, pokud jsou nutná k realizaci opatření 
navrhovaných plánem péče (výjimky ze základních ochranných podmínek ZCHÚ, výjimky 
z lesního zákona, územní rozhodnutí, stavební povolení, vodoprávní povolení apod.). 

Návrhy na změnu druhů pozemků nebo způsobů jejich užívání, změnu majetkových či 
nájemních vztahů a návrhy na uzavření smluv o omezení obvyklého obhospodařování, 
provozu nebo užívání pozemků či objektů. 

Návrhy změn vyhlášení ZCHÚ plynoucí z potřeby změnit kategorii nebo změnit hranice a 
rozlohu území, popř. i jeho ochranné pásmo, případně nově definovat hlavní předmět 
ochrany, hlavní cíl ochrany ZCHÚ, či podmínky ochrany.  

 
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 

 
ad 3.5: Jedná se například o návrhy na uzavření ZCHÚ nebo jeho části pro veřejnost 

podle § 64 zákona; návrhy na provádění strážní služby, oplocení území nebo jeho část, změny 
tras turistických cest apod. Mohou se zde uvést i podmínky pro regulaci sportovního a 
rekreačního využívání území. 

 
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 

 
ad 3.6: Jedná se například o návrhy na instalaci a údržbu informačních tabulí, 

vybudování naučných stezek, zřízení průvodcovské služby, návrhy na propagaci ZCHÚ v 
okolních obcích, případně speciální využití ZCHÚ k výuce či odborným exkurzím, apod. 

 
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring 

 
ad 3.7: Uvádí se návrhy na provedení potřebných inventarizačních průzkumů ZCHÚ, 

speciálních oborových průzkumů a výzkumů, provedení různých speciálních šetření a měření 
apod.. 

 
Provedené průzkumy: 
Jaroš, V. (1988): IP Fytocentologický 
Valešová, H. (1982):  IP na lesním půdním fondu 
Šimek, L. (1987): IP Savci 
Pulpán, J. (1992): IP střevlíkovitých brouků 
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Karel, Dirlbek (1989): Přehled zjištěných dvoukřídlých (Diptera, Insecta); Inventarizační 
průzkum     

Karel, Dirlbek (1988): Přehled zjištěných dvoukřídlých (Diptera, Insecta) na čtyřech 
pražských CHPV; Inventarizační průzkum     

Pipek, P. (1989): Výsledky Lepidopterického výzkumu 
Mareš, S. (1992): Zpráva o průzkumu Lepidoptera 
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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. 
plochy)  
  

Orientační náklady 
za rok (Kč) 

Orientační náklady 
za období platnosti 
plánu péče (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 
 ----------  
 ----------  
 ----------  
C e l k e m (Kč) ----------  
Opakované zásahy 
   
   
   
C e l k e m (Kč)   

 
 

4.2 Použité podklady a zdroje informací 
Demek J. et al. (1987): Zeměpisný lexikon ČSR Hory a nížiny, Academia 1987 
Dostál J., (1958): Klíč k úplné květeně ČSR. Československá akademie věd, Praha 1958 
Edice Chráněná území ČR (2005): Svazek XII. – Praha  
Hejný S., Slavík B. et al. (1988, 1990, 1992, 1995): Květena ČSR 
Horný R. et al. (1958): Geologická mapa 
Katalog biotopů české republiky (Chytrý M., Kučera T., Kočí M. AOPK ČR, Praha 

2001) 
Korpeľ Š. et. al. (1991): Pestovanie lesa. Príroda, Bratislava 
M. Konvička, J. Beneš (2006?): Denní motýli (text k Červenému seznamu biotopů) 
Míchal I. (1999): Péče o chráněná území, II. AOPK Praha 1999, 1-32 
Míchal I., Petříček V. (1999): Péče o chráněná území, I. AOPK Praha 1999, 1-32 
Mikyška et al. (1968): Geobotanická mapa ČSSR 1. České země.- Praha 
Moravec J. et. al. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. 

Severočeskou přírodou, Litoměřice 1995 
Neuhauslová, Z. a kol. (1968): Mapa potenciální přirozené vegetace 
Ochrana přírody a krajiny v Hlavním městě Praze: http://www.wmap.cz/opk/  
Průša E. (2001): Pěstování lesů na typologických základech. Lesnická práce: 1-593 
Vávra J. (2004): Klasifikace zvláště chráněných území Prahy na základě rozboru jejich 

motýlí fauny. - Natura pragensis, 16: 1-188. 
Vesecký a kol. (1958): Atlas podnebí Československé republiky. Praha 
Veselý P. (2002): Střevlíkovití brouci Prahy 
Vlček V. et al. (1984): Zeměpisný lexikon ČSR Vodní toky a nádrže, Academia 1984 
Vrška T., Hort L (2002): Zásady názvosloví při hodnocení „původnosti“ lesních porostů- 

v rámci řešení projektu VaV 610/6/02. AOPK ČR Brno. Nepub. 
Web: http://envis.praha-

mesto.cz/(2hqxto55zgjviuqtqfplo4rt)/default.aspx?ido=4590&sh=-1768601381 
 
Aktuální terénní šetření v průběhu roku 2008 
Plán péče: 1999 – 2008 
Rezervační kniha (zkratka: RK) a ÚSOP (AOPK ČR) 
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Typologický systém ÚHÚL (1971, 2003)  
 
Výpis z LHP 
NATURA 2000: Karta lokality 
 

4.3 Seznam používaných zkratek 
Zkratky dřevin (DB, KL, OS, JIV…) použité v tabulkách a v textu odpovídají příloze č.4 
k vyhlášce Mze č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování. 
 
Některé další zkratky: 
AOPK ČR = Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
CHKO = chráněná krajinná oblast 
KN = katastr nemovitostí 
KÚ = katastrální území 
LHC = lesní hospodářský celek 
LHP = lesní hospodářský plán 
LS = lesní správa 
PK = pozemkový katastr 
ZCHÚ = zvláště chráněné území 
RK= rezervační kniha 
PP 2000 – 2009 = Plán péče 2000 – 2009 

 
 

4.4 Plán péče zpracoval  
 
 
 Ing. Václav Kohlík 30.8. 2008 
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Přílohy: 
 
1. Orientační mapa s vyznačením území 
2. Katastrální mapa  
3. Lesnická mapa typologická podle OPRL 
4. Lesnická mapa obrysová 
5. Mapa přirozenosti lesních porostů 
6. Karty hodnocení přirozenosti lesních porostů a legenda mapy stupňů přirozenosti 
7. Mapa rozmístění tabulí se státním znakem 
8. Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů 
9. Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich 
10. Seznam druhů motýlů v území 
11. Seznam druhů střevlíků v území 
12. Seznam druhů ptáků v území 
13. Výběr taxonů cévnatých rostlin 
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