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1. Základní identifika ční a popisné údaje 
 
1.1 Eviden ční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN  
 
 
Název:   Opatřilka-Červený lom 
Kategorie:                       Přírodní památka 
Evidenční kód:                   744 
Kategorie podle IUCN:       III. přírodní památka 
 
 
1.2 Platný právní p ředpis o vyhlášení ZCHÚ  
 
druh právního předpisu:  Vyhláška, kterou se ur čují CHPV v hl. m. Praze  
vydal:     Národní výbor hl.m. Prahy  
číslo:     3/1982, částka 2  
datum platnosti a datum účinnosti předpisu: 
    vydáno dne 1.8.1982, nabytí ú činnosti 1.10.1982 
 
Vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, byl chráněný přírodní 
výtvor převeden do kategorie přírodní památka. 
 
 
1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chrán ěnými územími a 
příslušnost k soustav ě Natura 2000 
 
překryv s územně-správními jednotkami: 
kraj:       - Hlavní město Praha 
okres:       - městská část Praha 5 
obec s rozšířenou působností třetího stupně: - Hlavní město Praha 
obec:       - Hlavní město Praha 
katastrální území:     - Jinonice, Hlubočepy 
 
 
překryv se soustavou Natura 2000: 
ptačí oblast:      - 
evropsky významná lokalita:    - 
(Přiloží se zákres hranic území do Základní mapy ČR vhodného měřítka.) 
 
 
překryv s jinými chráněnými územími: 
národní park: 
chráněná krajinná oblast: 
jiný typ chráněného území: 
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1.4 Vymezení území podle sou časného stavu katastru nemovitostí 
 
 
Katastrální území: 728837 Hlubočepy 
Číslo 
parcely 
podle KN  

Číslo 
parcely 
podle PK 
nebo 
jiných 
evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití 
pozemku podle KN 

Číslo 
listu 
vlastnict
ví 
 

Výměra parcely 
celková podle 
KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m 2) 

1121/1  ostatní plocha neplodná půda 1189 21025 21025 
Celkem  21025 

 
Katastrální území: 728730 Jinonice 
Číslo 
parcely 
podle KN  

Číslo 
parcely 
podle PK 
nebo 
jiných 
evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití 
pozemku podle KN 

Číslo 
listu 
vlastnict
ví 
 

Výměra parcely 
celková podle 
KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m 2) 

1187 
část 

 lesní pozemek – 
(způsob ochrany 
nemovitosti: 
pozemek určený 
k plnění funkcí 
lesa) 

994 29214 vyhláškou 
neurčeno 
(~ 5374) 

1761  trvalý travní 
porost 

– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

665 11763 11763 

1762  ostatní plocha jiná plocha 665 6002 6002 
1763  zastavěná plocha 

a nádvoří 
– 902 260 260 

1996  ostatní plocha jiná plocha 994 20486 20486 
1997 
 

 trvalý travní 
porost 

– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

816 2841 2841 

2016  ostatní plocha jiná plocha 665 463 463 
2008/1   ostatní plocha jiná plocha 764 13814 13814 
Celkem  61003 

 
Konkrétní rozloha a hranice pozemku parc.č. 1187 část nebyla vyhláškou stanovena. 
Odečtem rozlohy ostatních pozemků by rozloha části pozemku parc.č. 1187 část 
v k.ú. Jinonice měla odpovídat rozloze 53774 m2. Pozemky parc.č. 1997/1 a 2008 
v k.ú. Jinonice neodpovídají současnému katastru nemovitostí. Srovnáním 
s aktuálními mapami dle KN se v současnosti jedná o pozemky parc.č. 1997 a 
2008/1 v k.ú. Jinonice. 
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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 cca 5374   

zamokřená plocha  

rybník nebo nádrž  

vodní  plochy   

vodní tok   

trvalé  travní 
porosty 

14604  

orná půda   

ostatní 
zemědělské  
pozemky 

  

 

neplodná půda 21025 ostatní plochy 61790  

ostatní způsoby 
využití 

61003 

zastavěné 
plochy a nádvoří 

260  

plocha celkem  82028  
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1.6 Hlavní p ředmět ochrany 
 
1.6.1 Předmět ochrany podle z řizovacího p ředpisu 
 
Svahy na levém břehu Dalejského potoka, klasický geologický profil svrchním 
silurem až spodním devonem, s řadou mezinárodně významných geologických 
profilů a nalezišť zkamenělin; významná společenstva teplomilných pastvin 
s výskytem chráněných a ohrožených druhů. 
 
 
1.6.2 Hlavní p ředmět ochrany – sou časný stav 
 
Geologický profil dokumentuje vývoj pražské prvohorní pánve ve svrchním siluru a 
spodním devonu a vývoj života v těchto obdobích. Jde o mezinárodně významný 
opěrný profil ke globálnímu stratotypu hranice silur-devon v čechách a národně 
významný opěrný profil k hraničnímu stratotypu spodní hranice českého devonského 
stupně zlíchov. Na území se nachází několik mezinárodně významných typických 
nalezišť zkamenělin. Na vápencových svazích rostou druhově bohaté teplomilné 
trávníky. 
 
A. spole čenstva 
 

název spole čenstva podíl  plochy v 
ZCHÚ (%) 

popis biotopu spole čenstva 

hercynská skalní vegetace 
s kost řavou sivou 
Alysso-Festucion pallentis 

10% na neporušeném terénu na strmých 
skalních st ěnách 

úzkolisté suché trávníky 
Festucion valesiaceae 

25% mírn ější sklony na hlubší p ůdě 

subkontinentální širokolisté suché 
trávníky 
Cirsio-Brachypodion pinnati 

10% v úžlabinách a na zazemn ěné suti 

křoviny a keřová společenstva 
lesních pláštů) 
Prunion spinosae 

10% křoviny a lesní pláště 

společenstva terofyt na 
sešlapávaných stanovištích 
Polygonion avicularis 

10% sešlapávaná místa, zejména v jižní 
části 

mezofilní ovsíkové a kostřavové 
louky 
Arrhenatherion elatioris 

5% mezofilní, degradované louky, 
s expandujícími druhy tř. Galio-
Urticetea 

přirozená a antropogenní 
společenstva na mírně vlhkých 
stanovištích 
Galio-Urticetea 

10% antropogenní společenstva na vlhkých 
a mírně vysýchavých stanovištích, na 
dusíkem bohatých půdách 

další ruderální společenstva 5% okraje cest, zahrádek, polí atp. 
lesní porosty 15% výsadby dřevin a druhotné porosty na 

odvalech lomu 
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B. druhy 
 

název druhu  aktuální 
početnost nebo 
vitalita populace 
v ZCHÚ 

stupe ň 
ohrožení  

popis biotopu druhu 

    
ROSTLINY    
koniklec luční český 
(Pulsatilla pratensis 
subsp. bohemica) 

nezaznamenán, 
výskyt není 
vyloučen2 

SO, C2 výslunné stráně 

sasanka lesní 
(Anemone sylvestris) 

zřejmě 
přehlédnuta2 

O, C3 lemy keřů, suchá stanoviště 

bělozářka liliovitá 
(Anthericum liliago) 

skalnaté svahy 
roztroušeně 

O, C3 výslunná skalnatá stanoviště 

hvězdnice zlatovlásek 
(Aster linosyris) 

početná populace 
ve východní části 
ch.ú. 

O, C3 výslunné stráně 

kozinec dánský 
(Astragalus danicus) 

zřejmě přehlédnut2 O, C3  výslunné stráně 

chrpa chlumní 
(Centaurea triumfetti) 

nezaznamenána2 O, C3  výslunné stráně 

plamének přímý 
(Clematis recta) 

nezaznamenán2 O, C3  v lemech keřů, příp. na výslunných 
stráních 

dub šípák 
(Quercus pubescens) 

vzácně, příkré 
svahy 

O, C4a  lesostep 

kavyl Ivanův 
(Stipa pennata) 

nezaznamenán2 O, C3  výslunné stráně 

hlaváček letní  
(Adonis aestivalis) 

nezaznamenán2 C2 kraje polí 

dejvorec velkoplodý 
(Caucalis platycarpos) 

nezaznamenán2 C2 charakteristický průvodce krajů polí, 
může se ale vyskytovat i na stepních 
stráních 

devaterník šedý 
(Helianthemum canum) 

hojně až 
roztroušeně 

C2 výslunné stráně 

zdravínek jarní  
(Odontites vernus) 

početné populace C2 výslunné stráně 

trýzel škardolistý 
(Erysimum crepidifolium) 

velmi bohaté 
populace 

C3 výslunné stráně 

hořeček brvitý 
(Gentianella ciliata) 

nezaznamenán, 
přehlédnut? 2 

C3 výslunné stráně 

oman srstnatý 
(Inula hirta) 

nezaznamenán2 C3 výslunné stráně 

nechrastec výběžkatý 
(Jovibarba globifera) 

vzácně až 
roztroušeně 

C3 skalnatá stanoviště 

záraza bílá  
(Orobanche alba) 

nezaznamenán2 C3 výslunné stráně a skalnatá stanoviště 

záraza hřebíčková 
(Orobanche 
caryophyllacea) 

nezaznamenán2  C3 výslunné stráně a skalnatá stanoviště 

černýš rolní 
(Melampyrum arvense) 

hojný až 
roztroušený 

C3 výslunné stráně, v minulosti plevel 
polních kultur 

vlnice chlupatá 
(Oxytropis pillosa) 

hojný až 
roztroušený, 
zvláště na 
sklanatých místech 

C3 výslunné stráně i skalnatá stanoviště 

černohlávek velkokvětý 
(Prunella grandiflora) 

roztroušeně C3 výslunné stráně 



Přírodní památka Opatřilka-Červený lom  Strana 8  
 

 
Plán péče 

sesel fenyklový  
(Seseli hippomarathrum) 

hojně C3 výslunné stráně 

název druhu  aktuální 
početnost nebo 
vitalita populace 
v ZCHÚ 

stupe ň 
ohrožení  

popis biotopu druhu 

rozrazil časný 
(Veronica praecox) 

nezaznamenán, 
výskyt není 
vyloučen2 

C3 výslunné stráně 

rozrazil rozprostředný 
(Veronica prostrata) 

roztroušeně až 
hojně 

C3 výslunné stráně 

violka písečná  
(Viola rupestris) 

nezaznamenána, 
výskyt není 
vyloučen2 

C3 výslunné stráně 

silenka ušnice 
(Silene otites) 

hojně C3 výslunné stráně 

ožanka hroznatá 
(Teucrium botrys) 

níže položené sutě C3 výslunné stráně 

tařice horská  
(Alyssum montanum) 

roztroušeně až 
hojně 

C4a výslunné stráně 

vousatka prstnatá 
(Botriochloa ischaemum) 

velmi početné 
populace, zvláště 
na vychozených 
místech 

C4a výslunné stráně 

ostřice nízká  
(Carex humilis) 

početné populace C4a výslunné stráně 

čilimník řezenský 
(Chamaecytisus 
ratisbonensis) 

roztroušeně C4a výslunné stráně 

skalník celokrajný 
(Cotoneaster 
integerrimus) 

hojný až 
roztroušený 

C4a křovinné a lesostepní porosty 

kostřava sivá 
(Festuca pallens) 

běžně rozšířený 
druh na skalnatých 
místech 

C4a skalnatá stanoviště 

kostřava walliská 
(Festuca valesiaca) 

běžně rozšířený 
druh na 
výhřevných 
stráních 

C4a výslunné stráně 

oman vrbolistý 
(Inula salicina) 

početné populace C4a výslunné stráně, suché louky 

strdivka sedmihradská 
(Melica transsilvanica) 

běžně rozšířený 
druh 

C4a výslunné stráně 

mochna písečná 
(Potentilla arenaria) 

běžně rozšířený 
druh 

C4a skalnatá stanoviště i výslunné stráně 

rozrazil klasnatý 
(Pseudolysimachion 
spicatum) 

roztroušeně C4a výslunné stráně 

hrušeň polnička 
(Pyrus pyraster) 

roztroušeně C4a křovinné a lesostepní porosty 

sesel sivý 
(Seseli osseum) 

početné populace C4a výslunné stráně 

kavyl vláskovitý 
(Stipa capillata) 

početné populace C4a výslunné stráně 

mateřídouška panonská 
(Thymus pannonicus) 

početné populace C4a výslunné stráně a skalnatá stanoviště 

mateřídouška časná 
(Thymus praecox) 

skalnatá 
stanoviště, často 

C4a výslunné stráně a skalnatá stanoviště 
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jetel alpínský 
(Trifolium alpestre) 

běžně rozšířený 
druh 

C4a průvodce lemových společenstev, i 
výslunné stráně 

    
název druhu  aktuální 

početnost nebo 
vitalita populace 
v ZCHÚ 

stupe ň 
ohrožení  

popis biotopu druhu 

BEZOBRATLÍ    
    
- MĚKKÝŠI 
(Mollusca) 

   

žitovka obilná 
(Granaria frumentum) 

všeobecně 
rozšířená, místy ve 
velmi silných 
stavech 

NT stepní stráně a slunné skály 

ovsenka skalní  
(Chondrina avenacea) 

slabé populace EN lomy pod Opatřilkou, skály, doliny, 
kameniště 

zrnovka žebernatá  
(Pupilla sterri) 

hojně, 
pravděpodobně na 
ústupu 

VU lomy pod Opatřilkou, xerothermní skály 
a silně kamenité stráně 

vřetenatka lesklá 
(Bulgarica nitidosa) 

početné, 
životaschopné 
populace 

VU droliny, kameniště, úpatí skal, staré 
lomy, lesní sutě 

páskovka žíhaná 
(Cepaea vindobonensis) 

kolísavé stavy 
populací, 
v Červeném lomu 
častý výskyt 

NT stepi, úpatí skal, opuštěné lomy, náspy, 
s oblibou na okraji křovin 

    
- ČLENOVCI 
(Arthropoda) 

   

Tř. HMYZ –  
INSECTA 

   

MOTÝLI – 
LEPIDOPTERA 

   

okáč skalní  
(Chazara briseis) 

uváděný výskyt2 SO, CR stepní biotopy 

kovolesklec piplový 
(Euchalcia consona) 

uváděný výskyt2 EN stepní biotopy 

nesytka česká  
(Pennisetia bohemica) 

uváděný výskyt2 EN stepní biotopy 

zelenáček devaterníkový 
(Adscita geryon) 

uváděný výskyt2 NT stepní biotopy 

pernatuška šedavá 
(Capperia lorana) 

uváděný výskyt2 VU stepní biotopy 

můra pelyňková  
(Polia serratilinea) 

uváděný výskyt2 EN stepní biotopy 

vřetenuška chrastavcová 
(Zygaena osterodensis) 

uváděný výskyt2 EN stepní biotopy 

pouzdrovníček  
Coleophora conyzae 

uváděný výskyt2 NT stepní biotopy 

pernatuška jehlicová 
(Marasmarcha 
lunaedactyla) 

uváděný výskyt2 NT stepní biotopy 

dluohozobka 
chrastavcová (Hemaris 
tityus) 

uváděný výskyt2 EN stepní biotopy 

modrásek černočárný 
(Pseudophilotes baton) 

uváděný výskyt2 CR stepní biotopy 
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modrásek 
rozchodníkový 
(Scolitantides orion) 

uváděný výskyt2 VU stepní biotopy 

název druhu  aktuální 
početnost nebo 
vitalita populace 
v ZCHÚ 

stupe ň 
ohrožení  

popis biotopu druhu 

modrásek komonicový 
(Polyommatus dorylas) 

uváděný výskyt2 EN stepní biotopy 

modrásek vičencový 
(Polyommatus thersites) 

uváděný výskyt2 VU stepní biotopy 

šípověnka stepní  
(Simyra nervosa) 

uváděný výskyt2 NT stepní biotopy 

můra ušnicová  
(Hadena irregularis) 

uváděný výskyt2 VU stepní biotopy 

osenice bělopásná  
(Euxoa vitta) 

uváděný výskyt2 NT stepní biotopy 

    
Řád BROUCI – 
COLEOPTERA 

   

nosatec  
Trachyphloeus alternans 

nezaznamenán2 NT stepní biotopy 

nosatec 
Trachyphloeus 
spinimanus 

ojedinělý nález NT stepní biotopy 

dřepčík 
Aphtona herbigrada 

nezaznamenán2 EN stepní biotopy 

dřepčík 
Longitarsus helvolus 

nezaznamenán2 EN stepní biotopy 

mandelinka  
Timarcha goettingensis 

nezaznamenán2 CR stepní biotopy 

nosatec  
Phrydiuchus topiarius 

vzácně VU stepní biotopy 

nosatec  
Trachyphloeus alternans 

ojedinělé výskyty NT stepní biotopy 

nosatec  
Trachyphloeus 
spinimanus 

nezaznamenán2 NT stepní biotopy 

    
PLAZI    
ještěrka zelená 
(Lacerta viridis) 

v minulosti 
uváděný výskyt 
(dosud?) 

KO, 
CR/EN 

suché trávníky 

ještěrka obecná  
(Lacerta agilis) 

běžně se 
vyskytující druh 

SO, NT suché trávníky 

slepýš křehký 
(Anguis fragilis) 

ubývající SO, LC osou výskytu je koridor Dalejského 
potoka 

užovka obojková 
(Natrix natrix) 

v minulosti 
minimálně 
v blízkém 
Prokopském údolí, 
pravděpodobně již 
vymizela 

O, LC v ose Dalejského potoka 

    
PTÁCI1    
krahujec obecný 
(Accipter nisus) 

prokázané 
hnízdění-možné 
hnízdění 

SO, VU 
 

lesy, remízky, parky 
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křepelka polní  
(Coturnix coturnix) 

možné hnízdění SO, NT  
 

pole, louky, rozptýlená zeleň 

název druhu  aktuální 
početnost nebo 
vitalita populace 
v ZCHÚ 

stupe ň 
ohrožení  

popis biotopu druhu 

kavka obecná  
(Corvus monedula) 

možné hnízdění SO, NT  
 
 

lesy, remízky, parky 

krutihlav obecný  
(Jynx torquilla) 

možné hnízdění SO, VU  
 
 

lesy, remízky, parky, pole, louky, 
rozptýlená zeleň 

bělořit šedý  
(Oenanthe oenanthe) 

možné hnízdění SO, EN  
 
 

pole, louky, rozptýlená zeleň, sídliště 

chocholouš obecný 
(Galerida cristata) 

možné hnízdění O, EN  pole, louky, rozptýlená zeleň, sídliště 

jestřáb lesní  
(Accipter gentilis) 

možné hnízdění O, VU 
 

lesy, remízky, parky 

koroptev polní  
(Perdix perdix) 

pravděpodobné 
hnízdění 
 

O, NT 
 

pole, louky, rozptýlená zeleň 

vlaštovka obecná 
(Hirundo rustica) 

prokázané 
hnízdění 

O, LC  
 
 

vilové čtvrti, příměstské obce, sídliště 

slavík obecný  
(Luscinia 
megarhynchos) 

prokázané 
hnízdění 

O, LC  
 
 

lesy, remízky, parky, vody, pobřežní a 
břehová zeleň 

lejsek šedý  
(Muscicapa striata) 

možné hnízdění O, LC  
 
 

vilové čtvrti, příměstské obce, lesy, 
remízky, parky 

ťuhýk obecný  
(Lanius collurio) 

prokázané 
hnízdění 

O, VU  
 
 

lesy, remízky, parky, pole, louky, 
rozptýlená zeleň 

čejka chocholatá 
(Vanellus vanellus) 

pravděpodobné 
hnízdění 

VU  pole, louky, rozptýlená zeleň, vody, 
pobřežní a břehová zeleň 

žluna šedá  
(Picus canus) 

pravděpodobné 
hnízdění-možné 
hnízdění 

VU  lesy, remízky, parky 

jiřička obecná  
(Delichon urbica) 

prokázané 
hnízdění-možné 
hnízdění 

NT  vilové čtvrti, příměstské obce, sídliště 

lejsek bělokrký  
(Ficedula albicollis) 

možné hnízdění NT lesy, remízky, parky 

lejsek černohlavý 
(Ficedula hypoleuca) 

možné hnízdění NT lesy, remízky, parky 

vrabec domácí  
(Passer domesticus) 

prokázané 
hnízdění 

LC  střed města, sídliště, vilové čtvrti, 
příměstské obce, pole, louky, 
rozptýlená zeleň 

vrabec polní  
(Passer montanus) 

prokázané 
hnízdění-
pravděpodobné 
hnízdění 

LC  
 

sídliště, pole, louky, rozptýlená zeleň, 
lesy, remízky, parky 

žluna zelená  
(Picus viridis) 

pravděpodobné 
hnízdění 

LC  lesy, remízky, parky, vody, pobřežní a 
břehová zeleň 

datel černý  
(Dryocopus martius) 

možné hnízdění LC  lesy, remízky, parky 

kalous ušatý  
(Asio otus) 

možné hnízdění 
 

LC  
 

lesy, remízky, parky, pole, louky, 
rozptýlená zeleň 
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Kategorie ohrožení podle Červeného seznamu (Plesník & al. 2003): 
RE – pro území ČR VYMIZELÝ, CR – KRITICKY OHROŽENÝ, EN – OHROŽENÝ, VU – 
ZRANITELNÝ, NT – TÉMĚŘ OHROŽENÝ, LC – MÁLO DOTČENÝ 
 
Kategorie ohrožení podle Červeného seznamu (Procházka 2001): 
C1 – taxony kriticky ohrožené, C2 – silně ohrožené, C3 – ohrožené, C4a – vzácnější taxony vyžadující 
další pozornost (méně ohrožené), C4b – vzácnější taxony vyžadující další pozornost (dosud 
nedostatečně prostudované). 
 
Kategorie ohrožení podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
KO – kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, O – ohrožený  
 
1Přehled druhů ptáků vychází z práce Fuchs a kol. (2002): Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy, kde 
uvedené druhy byly zaznamenány ve čtvercích síťového mapování č. 1306 a 1307. 
 
2Pozn.: průzkumy byly s ohledem na pozdní zadání plánu péče zpracovávány od srpna roku 2008. 
Některé údaje o chybějících druzích tím mohou být zkreslené – týká se to zejméma jarních druhů, jako 
je např. koniklec luční český a druhů bezobratlých, včetně ptáků.   
 
 
 
1.7 Dlouhodobý cíl pé če 
 
Zachování významných geologických profilů, naleziště zkamenělin a cenných 
teplomilných stepních společenstev. Dále podpora výskytu ochranářsky významných 
druhů rostlin a živočichů (zejména bezobratlých). Dlouhodobým cílem péče je trvalá 
péče pro zachování hodnotného sukcesního stádia teplomilných trávníků. 
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2. Rozbor stavu zvlášt ě chrán ěného území s ohledem na 
předmět ochrany 
 
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho p řírodních pom ěrů 
 

Přírodní památka představuje jeden z unikátních profilů klasické oblasti 
středočeských prvohor, konkrétně geologický profil svrchním silurem až spodním 
devonem, s řadou mezinárodně významných geologických profilů a nalezišť 
zkamenělin. 

Levý svah údolí Dalejského potoka odkrývá sled svrchnosilurských a 
spodnodevonských hornin. V nejzápadnější části u Opatřilky je odkryt blok se sledem 
od svrchních poloh přídolského souvrství až do lochkovského souvrství. 
V opuštěném lomu je odkryt opěrný profil k mezinárodnímu stratotypu hranice silur-
devon. Dál pokračuje vrstevní sled spodním devonem (pražské souvrství a 
zlíchovské souvrství) odkrytým zejména v Červeném lomu. Zde je dobře odkryta 
facie biodetritických sliveneckých vápenců a řeporyjského vápence. V dalším 
nejvýchodnějším bloku je sled kopaninského a přídolského souvrství, tektonicky 
postižený. Nejvýchodnější cíp území je tvořen hranicí zlíchovského souvrství a 
dalejských břidlic za velkým zlomem. Naleziště zkamenělin, např. graptolit 
Monograptus bouceki, brachiopodi Dubaria latisinuata, Daya bohemica a trilobit 
Warburgella rugulosa rugulosa, jehož výskyt označuje začátek devonu. Hluboké je 
fosilní zvětrávání. Na sklantatých svazích jsou vyvinuty protorendziny. 

Podle geomorfologického členění se území nachází v okrsku Třebotovská 
plošina. Reliéf je erozně denudační se zarovnynými povrchy, strukturními hřbety a 
suky a hluboce zaříznutými údolími. 

Území leží v klimaticky mírně teplé oblasti, roční průměrné teploty se pohybují 
mezi 8-9°C, srážky mezi 500-550 mm. Za řízlé údolí však podmiňuje klimatickou 
inverzi. 
 Značné geomorfologické členitosti odpovídá pestrá skladba rostlinných 
společenstev. Na vápencových svazích neporušených těžební činností se vyskytují 
teplomilná společenstva skalních štěrbin, skalních stepí a teplomilných pastvin. Na 
skalních stěnách společenstvo seselu sivého a kostřavy sivé (Seseli osseum-
Festucetum pallentis), na mírnějších sklonech společenstvo trýzelu škardolistého a 
kostřavy walliské (Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiaceae), v zazemněných 
úžlabinách společenstvo hlaváče bledožlutého a válečky prapořité (Scabioso 
ochroleuceae-Brachypodietum pinnati). Na okrajích území výsadba akátu (Robinia 
pseudoacacia) a borovice černé (Pinus nigra), značný nástup křovin – trnky (Prunus 
spinosa), růže (Rosa sp.) a hlohu (Crataegus sp.). Významné druhy rostlin – 
bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), sasankovka lesní (Anemone sylvestris), chrpa 
chlumní (Centaurea triumfetii), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. 
bohemica), kavyl Ivanův (Stipa pennata) nebo černýš rolní (Melampyrum arvense). 

Také zdejší fauna je přírodovědecky hodnotná, zejméma výskyt bezobtatlých 
živočichů vázaných na stepní biotopy. Z brouků čel. střevlíkovitých je to např. 
Ophonus puncticollis a Harpalus vernalis, z mandelinkovitých Coptocephala 
rubicunda, Timarcha goettingensis, dřepčíci Aphtona pygmaea, Longitarsus 
membranaceus, Apion elongatulum a krytonosec Phrydiuchus topiarius, z plžů 
vápnobytná Chondrina avenacea a Pupilla sterri. Běžná je ještěrka obecná (Lacerta 
agilis), ale i ubývající ještěrka zelená (Lacerta viridis) a slepýš křehký (Anguis 
fragilis). Z ptáků hnízdí např. střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), budníček větší 
(Phylloscopus trochilus), budníček menší (Phylloscopus collybita), pěnice slavíková 
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(Sylvia borin) a pěvuška modrá (Prunella modularis). Savci jsou zastoupeni asi 15 
druhy, běžný je norník rudý (Clethrionomys glareolus) a myšice křovinná (Apodemus 
sylvaticus). 
 
 
Přehled zvlášt ě chrán ěných druh ů rostlin a živo čichů 
 
název druhu aktuální 

početnost nebo 
vitalita populace 
v ZCHÚ 

kategorie  
podle 
vyhlášky č. 
395/1992 Sb. 

popis biotopu druhu  

koniklec luční český 
(Pulsatilla pratensis subsp. 
bohemica) 

nezaznamenán, 
výskyt není 
vyloučen2 

SO výslunné stráně 

sasanka lesní 
(Anemone sylvestris) 

zřejmě 
přehlédnuta2 

O lemy keřů, suchá stanoviště 

bělozářka liliovitá 
(Anthericum liliago) 

skalnaté svahy 
roztroušeně 

O výslunná skalnatá stanoviště 

hvězdnice zlatovlásek 
(Aster linosyris) 

početná populace 
ve východní části 
ch.ú. 

O výslunné stráně 

kozinec dánský 
(Astragalus danicus) 

zřejmě přehlédnut2 O výslunné stráně 

chrpa chlumní 
(Centaurea triumfetti) 

nezaznamenána2 O výslunné stráně 

plamének přímý 
(Clematis recta) 

nezaznamenán2 O v lemech keřů, příp. na 
výslunných stráních 

dub šípák 
(Quercus pubescens) 

vzácně, příkré 
svahy 

O lesostep 

kavyl Ivanův 
(Stipa pennata) 

nezaznamenán2 O výslunné stráně 

okáč skalní  
(Chazara briseis) 

uváděný výskyt2 SO stepní biotopy 

ještěrka zelená 
(Lacerta viridis) 

v minulosti 
uváděný výskyt 
(dosud?) 

KO suché trávníky 

ještěrka obecná  
(Lacerta agilis) 

běžně se 
vyskytující druh 

SO suché trávníky 

slepýš křehký 
(Anguis fragilis) 

ubývající SO osou výskytu je koridor 
Dalejského potoka 

užovka obojková 
(Natrix natrix) 

v minulosti 
minimálně 
v blízkém 
Prokopském údolí, 
pravděpodobně již 
vymizela 

O v ose Dalejského potoka 

krahujec obecný (Accipter 
nisus) 

prokázané 
hnízdění-možné 
hnízdění1 

SO lesy, remízky, parky 

křepelka polní  
(Coturnix coturnix) 

možné hnízdění1 SO pole, louky, rozptýlená zeleň 

kavka obecná  
(Corvus monedula) 

možné hnízdění1 SO 
 

lesy, remízky, parky 

krutihlav obecný  
(Jynx torquilla) 

možné hnízdění1 SO 
 

lesy, remízky, parky, pole, 
louky, rozptýlená zeleň 

bělořit šedý  
(Oenanthe oenanthe) 

možné hnízdění1 SO 
 

pole, louky, rozptýlená zeleň, 
sídliště 
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název druhu aktuální 
početnost nebo 
vitalita populace 
v ZCHÚ 

kategorie  
podle 
vyhlášky č. 
395/1992 Sb. 

popis biotopu druhu  

chocholouš obecný (Galerida 
cristata) 

možné hnízdění1 O pole, louky, rozptýlená zeleň, 
sídliště 

jestřáb lesní  
(Accipter gentilis) 

možné hnízdění1 O 
 

lesy, remízky, parky 

koroptev polní  
(Perdix perdix) 

pravděpodobné 
hnízdění1 

O pole, louky, rozptýlená zeleň 

vlaštovka obecná (Hirundo 
rustica) 

prokázané 
hnízdění1 

O 
 

vilové čtvrti, příměstské obce, 
sídliště 

slavík obecný  
(Luscinia megarhynchos) 

prokázané 
hnízdění1 

O 
 

lesy, remízky, parky, vody, 
pobřežní a břehová zeleň 

lejsek šedý  
(Muscicapa striata) 

možné hnízdění1 O 
 

vilové čtvrti, příměstské obce, 
lesy, remízky, parky 

ťuhýk obecný  
(Lanius collurio) 

prokázané 
hnízdění1 

O 
 

lesy, remízky, parky, pole, 
louky, rozptýlená zeleň 

 
Kategorie ohrožení podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
KO – kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, O – ohrožený  
 
1Přehled druhů ptáků vychází z práce Fuchs a kol. (2002): Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy, kde 
uvedené druhy byly zaznamenány ve čtvercích síťového mapování č. 1306 a 1307. 
 
2Pozn.: průzkumy byly s ohledem na pozdní zadání plánu péče zpracovávány od srpna roku 2008. 
Některé údaje o chybějících druzích tím mohou být zkreslené – týká se to zejméma jarních druhů, jako 
je např. koniklec luční český a druhů bezobratlých, včetně ptáků.  
 
  
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti 
v minulosti 
 
a) ochrana p řírody 
Chráněné území bylo v dávné minulosti zarostlé lesem. Nejpozději v raném 
středověku, bylo celé dalerjské údolí téměř odlesněno a svahy využívány jako 
pastviny. Po zavedení mlýnského kola a mlýnských kamenů do Čech ve 13. století 
byla potoční niva rychle změněna při stavbě mlýnů, mlýnských náhonů a nádržek. 
V 19. stolezí byly niva i vlastní koryto potoka v podstatě přestavěny při stavbě 
železniční trati Praha – Rudná. Provozem ztrati docházelo k častému vypalování. 
 
b) lesní hospodá řství 
Podobně jako jiná chráněná území v Praze, i Opatřilku-Červený lom postihlo koncem 
19. století a začátkem 20. století široce rozšířené zalesňování „pustých svahů“, ať už 
našimi, ale zejména cizími dřevinami, jako je akát a borovice černá, v severních 
úžlabinách byl vysazen i smrk. V těchto druhotných porostech zcela zmizely druhy 
teplomilných trávníků a roste v nich jen několik ruderálních druhů. 
 
g) rekreace a sport 
Významným zásahem by mohla být další (pokračující) výstavba chat, jak v nivě 
podél potoka, tak na některých svazích a přilehlé plošině. 
 
h) těžba nerostných surovin 
Vývoj chráněného území značně ovlivnila těžba vápence. Kříž (1999) uvádí celkem 4 
lomy: kolem usedlosti Opatřilka, lomy pod Opatřilkou, Červený lom a malé lůmky 
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přiléhající k ostrohu. Vápence byly těženy nejspíš pro výrobu málo kvalitního vápna a 
jako místní zdroj stavebního kamene. 
Červený lom je dílem velkého rozsahu a vzhledem k tomu, že od ukončení těžby 
uběhlo desítky let, došlo k určitému zapojení do krajiny a tak si dnes většinou ani 
neuvědomujeme, jak velké množství odpadního materiálu při těžbě vápenců 
vznikalo. V současné době je většina plochy údolí vyplněna odvaly, které jsou z velké 
části zarostlé. 
 
 
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhod nutí a právní p ředpisy 
 
Plán péče na období let 2000-2009. 
Lesní hospodářský plán na období 1.1.2004 – 31.12.2013. 
 
 
2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v sou časnosti 
 
a) lesní hospodá řství 
 
Z lesních výsadeb je třeba odstraňovat nepůvodní dřeviny, zejména akát a borovici 
černou. 
 
b) zemědělské hospoda ření 
 
Splachy z polí v severozápadní části území mohou znamenat větší obohacení půdy 
živinami a tím negativně ovlivnit splečenstva xerotermních strání. 
 
f) rekreace a sport 
 
Území je významně ovlivněno návštěvností (blízkost sídlišť), jeho další zvyšování 
může být pro území určitým ohrožením. Ten se již dnes projevuje spíše nepřímo – 
černé skládky atp. 
 
Podrobněji se synantropizací chráněného území věnují Kučera a Sádlo (1987, 1995), 
kteří si přímo chráněné území Opatřilka-Červený lom vybrali jako modelové území 
k indikaci změn v druhovém složení a funkci ekosystému. Své výsledky publikovali 
v odstupu téměř deseti let (Kučera & Sádlo 1995). V rámci této práce je diskutován 
vyšší podíl neofytů, vysvětlovaný navazujícími zahrádkářskými koloniemi, ale i 
větším pohybem osob zejména v nižší (jižní) části chráněného území v místech 
cestní sítě. Malý přírůstek synantropních druhů (oproti jiným srovnávyným územím 
zpřed 10 let) by podle autorů mohl svědčit o určitém nasycení území těmito druhy. 
Xerotermní lokality se vůči ecesi synantropních druhů zdají být odolnějšími. 
 
g) těžba nerostných surovin 
 
Nyní bez významu. 
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h) jiné zp ůsoby využívání 
 
Možné ohrožení lokality představuje pozvolné zarůstání chráněného území, 
především úpatí geologických odkryvů, částečně i lomových stěn. Toto zarůstání je 
velmi pozvolné, neboť se projevuje vliv velmi slabého půdního horizontu.  
 
Další negativní vliv představují drobné černé skládky. 
 
 
2.5 Současný stav zvlášt ě chrán ěného území a p řehled díl čích ploch 
 
2.5.1 Základní údaje o lesích  
 
Přírodní lesní oblast 8 – Český kras a Křivoklátsko 
Lesní hospodářský celek / 
zařizovací obvod 

117201 – Městské lesy hl. m. Prahy/  
LHO Praha 

Výměra LHC v ZCHÚ (ha) cca 0,54 ha 
Období platnosti LHP (LHO) 1.1.2004 – 31.12.2013 
Organizace lesního 
hospodářství * 

Městské lesy hl. m. Prahy 

Nižší organizační jednotka ** - 
 
 
Přehled vým ěr a zastoupení soubor ů lesních typ ů 
 
Přírodní lesní oblast: 

Soubor 
lesních typ ů 

(SLT) 

Název SLT Přirozená d řevinná skladba SLT  Výměra 
(ha) 

Podíl (%)  

1C suchá habrová doubrava db80, hb10, lp10, bř 0,14 25% 
2W bohatá buková doubrava 

čedičová 
db60, bk30, (lp, hb)10, bř, jv, js 0,4 75% 

Celkem  0,54 100 % 

 
 
 
2.5.4 Základní údaje o nelesních pozemcích 
 

 
Dílčí polygon A: xerotermní spole čenstva v severní části území 
 
Tento polygon zahrnuje pestrou mozaiku xerotermních trávníků sv. Alysso-Festucion 
pallentis, Festucion valesiaceae a Cirsio-Brachypodion pinnati. Zatímco na na 
neporušeném terénu na strmých skalních stěnách převažuje hercynská skalní 
vegetace s kostřavou sivou sv. Alysso-Festucion pallentis, na mírnějších sklonech na 
hlubší půdě je střídán úzkolistými suchými trávníky sv. Festucion valesiaceae. 
Převážně v úžlabinách a na zazemněné suti dominují subkontinentální širokolisté 
suché trávníky sv. Cirsio-Brachypodion pinnati. 
Z hlediska botanického a zoologického se jedná o nejcennější části chráněného 
území. V některých částech dochází k nástupu trnky (Prunus spinosa), kterou je 
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třeba redukovat. Chráněné území a zejména tato část je předmětem sledování vlivu 
pastvy na vývoj vegetace (Dostálek, Frantík 2007).  
 
 
Dílčí polygon B: k řoviny v severní části území 
 
Polygon je tvořen začínajícím zápojem křovin a keřových společenstev sv. Prunion 
spinosae, doplněný xerotermními loukami tř. Festuco-Brometea, místy s invadujícím 
ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius). Využití polygonu jako sadu dokládají 
některé ovocné dřeviny, jako hrušně (Pyrus communis) a třešně (Prunus avium). 
Tento polygon má velký význam pro ptactvo, kterým slouží jako úkryt (u některých 
druhů v návaznosti na zahrádkářskou kolonii). Současně odcloňuje chráněné území 
od chatové osady severně od chráněného území. 
 
 
Dílčí polygon C: lesní a k řovinný porost p ři úpatí svahu v západní části území 
 
Tento polygon byl již z velké části přeměněn na les, nachází se v něm jak část 
odkryvů, tak i mozaika křovin střídaná lučními společenstvy. Zejména ve východní 
části příkrých skalnatých svahů je zastoupena také skalní vegetace s kostřavou sivou 
sv. Alysso-Festucion pallentis a v úžlabinách na zazemněné suti širokolisté suché 
trávníky sv. Cirsio-Brachypodion pinnati. 
Podstatná část lesního porostu s trnovníkem akátem (Robinia pseudoacacia) nemá 
větší přírodovědnou hodnotu, ve vetší míře jsou zastoupeny také jasany (Fraxinus 
excelsior). 
V okrajových částech lesního porostu jsou z keřů zastoupeny svída krvavá (Cornus 
sanguinea), růže (Rosa sp.), trnky (Prunus spinosa), řešetlák počistivý (Rhamnus 
cathartica), ptačím zobem obecný (Ligustrum vulgare), jabloně (Malus domestica), 
líska (Coryllus avellana) a javor babyka (Acer campestre). 
 
 
Dílčí polygon „D“: lesní a k řovinný porost ve východní části území  (mimo lesní 
pozemek parc.č. 1187) 
 
Z dřevin mají v tomto polygonu největší zastoupení akáty (Robinia pseudoacacia) a 
jasany (Fraxinus excelsior). Lesní porost je střídaný mezofilními loukami, zejména 
v okolí cest přecházející do ruderálních společenstev s jílkem vytrvalým (Lolium 
perenne), zlatobýlem kanadským (Solidago canadensis), čekankou obecnou 
(Cichorium intybus), pelyňkem černobýlem (Artemisia vulgaris), mochnou plazivou 
(Potentilla reptans), jitrocelem kopinatým (Plantago lanceolata) nebo bodlákem 
obecným (Carduus acanthoides). Místy se vyskytuje třtina křovištní (Calamagrostis 
epigejos). 
 
 
Dílčí polygon E: spodní část lomu   
 
Tato část je značně ovlivněná lidskou činností (mimo lomové činnosti především 
hustou sítí cest), v těchto místech je také soustředěno nejvyšší zastoupení 
synantropních druhů (i vzhledem k blízkosti zahrádkářské kolonie; Kučera, Sádlo 
1987, 1995).  
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Je tvořena xerotermními společenstvy třídy Festuco-Brometea, přecházejícími do 
mezofilních ovsíkových luk sv. Arrhenatherion elatioris, dále křovinami a keřovými 
společenstvy lesních pláštů sv. Prunion spinosae, na sešlapávaných místech 
společenstvy terofyt sv. Polygonion avicularis. Zejména v okolí cest a na narušených 
místech jsou hojněji zastoupena ruderální společenstva. 
 
 
Dílčí polygon F: širší okolí domu na pozemku 1763 v k.ú . Jinonice („Tereza“) 
 
Polygon zahrnující částečně keře, s bezy (Sambucus nigra), trnkami (Prunus 
spinosa) a růžemi (Rpsa sp.), částečně louky spíše mezofilního charakteru. 
 
 
Dílčí polygon G: lesní pozemek  – viz základní údaje o lesích 
 
 
2.6 Zhodnocení výsledk ů předchozí pé če a dosavadních zásah ů do území a 
závěry pro další postup 
 
Je třeba pokračovat v dosavadním způsobu péče s přihlédnutím ke zpracovávanému 
plánu péče a vývoji území (kosení, pastva, redukce dřevin, odstraňování akátu a 
borovice černé, uvolňování geologických výchozů od dřevin a likvidace černých 
skládek). 
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3. Plán zásah ů a opat ření  
 
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásah ů a opat ření v ZCHÚ  
 
3.1.1 Rámcové zásady pé če o území nebo zásady jeho jiného využívání 
 
a) péče o lesy 
 
Rámcová sm ěrnice pé če o les podle soubor ů lesních typ ů 
 
Číslo 
směrnice 

Kategorie lesa  Soubory lesních typ ů 

1 les zvláštního 
určení 

1C, 2W 

Cílová druhová skladba d řevin (%) p ři obnov ě lesa 
SLT  základní d řeviny meliora ční a zpevňující 

dřeviny 
ostatní d řeviny 

1C 
2W 

db80 
db60, bk30 

hb10, lp10, bř 
(lp, hb)10, bř, jv, js 

 

A) Porostní typ  B) Porostní typ  C) Porostní typ  
BOROVÝ DUBOVÝ  

Základní rozhodnutí 
Obmýtí Obnovní doba  Obmýtí Obnovní doba  Obmýtí Obnovní doba  

120 20 (30) 120-130 20 (30)   

Hospodá řský zp ůsob Hospodá řský zp ůsob Hospodá řský zp ůsob 
násečný 
 

výběrný 
kombinovaný: skupinovitá 
clonná seč 

 

Dlouhodobý cíl pé če o lesní porosty 
úprava druhové dřevinné 
skladby, věková, výšková a 
prostorová diferenciace 

úprava druhové dřevinné 
skladby, odstranění geograficky 
nepůvodních dřevin 

 

Způsob obnovy a obnovní postup 
přirozená obnova využít přirozené obnovy DB  

Péče o nálety, nárosty a kultury 
ožínání, úprava druhové směsi 
ve prospěch cílové skladby 
dřevin; péče klasickým 
způsobem. 

ožínání, úprava druhové směsi 
ve prospěch cílové skladby 
dřevin; průběh výchovy mlazin 
a tyčkovin vést k podpoře a 
vytváření vhodných podmínek 
pro přirozené zmlazení. 

 

Výchova porost ů 
Výchova porostů klasickým 
způsobem dle jednotlivých 
dřevin. 

Výchovné zásahy realizovat co 
nejvíce skupinovitým výběrem a 
tím vytvářet východiska obnovy. 
Zaměřit se na zdravotní výběr. 
Zásahy orientovat na úpravu 
druhové skladby a vytváření 
etážovitosti porostů. 
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Opatření ochrany lesa  
 provádět běžné sanační zásahy 
napadených jedinců 

souše listnatých dřevin pokud 
možno nevyklizovat 

 

Provád ění nahodilých t ěžeb 
    

Doporu čené technologie 
LKT, kůň a jejich kombinace 

Poznámka 
 

 
 
 
c) péče o nelesní pozemky 
 
Dílčí polygon A: xerotermní spole čenstva v severní části území 
 
V rámci managementu jsou navrženy tři varianty péče: 1) kosení, ať již samostatně 
nebo ve spojení s pastvou (myšleno obrok, nikoliv současně), 2) pastva, která je již 
v současnosti praktikována (Dostálek, Frantík 2007) a 3) vypalování. Z hlediska 
vývoje území by byla vhodnější variantou pastva, i s ohledem na předchozí využití 
těchto strání. Kosení je možné vzít jako alternativní způsob managementu, příp. oba 
způsoby každým rokem střídat. Minimálně z hlediska kosení není nezbytné pečovat 
o území každým rokem, ale postačí 1x za 2 roky (Petříček 1999). Důležitým 
momentem managementu je udržení dostatečného množství rozvolněných ploch, na 
které je vázána řada druhů xerotermních druhů rostlin i živočichů. Podobně ani 
pastvu není nezbytné provádět každým rokem. Studie ukazují, že nárazová pastva 
má nejsilnější efekt v prvních letech (Dostálek, Frantík 2007), jiné práce se shodují, 
že než žádná pastva, je účinnější nárazová pastva větším množstvím zvířat (až do 
přepasení). Často diskutovaným, ale i neoprávněně opomíjeným způsobem péče je 
vypalování (Konvička a kol. 2005). Občasné vypálení probíhalo i na území Opatřilky-
Cerveného lomu v souvislosti s provozem parních lokomotiv. 
 
 
VARIANTA 1 – Kosení 
 
Kosení by mělo být praktikováno v souladu s příslušnými doporučeními péče o 
nelesní společenstva (Petříček 1999), tedy minimálně 1x za 2 roky pro společenstva 
třídy Festuco-Brometea. 
Pro podporu bezobratlých je nezbytné kosit v pásech širokých několik (2-5) metrů 
(Konvička a kol. 2005). 
 
Typ managementu Kosení 
Vhodný interval 1x ročně  
Minimální interval 1x za 2 roky 
Prac. nástroj/hosp. zvíře Ručně, lehká mechanizace 
Kalendář pro management Červenec až srpen 
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Upřesňující podmínky kosení je třeba doplňovat vyřezáváním keřů, zejména 
trnek; 
kosit v pásech 

 
 
VARIANTA 2 - pastva 
 
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.).  
Např. Kubíková (in Petříček a kol 1999: 222) doporučuje u společenstev 
xerotermních trávníků  smíšené malé stádo ovcí a koz v počtu asi 10 ks na plochu 10 
ha. Podle dalšího autora (Hejcman, Pavlů et Krahulec 2002) by tento počet byl 
v případě pastvy trvající 5 měsíců u společenstev Festucion valesiaceae 27 zvířat, 
v případě společenstva Bromion erecti asi 40 zvířat, přičemž v létě už je doporučeno 
přidat nějakou úživnější pastvinu. Další postup však je již třeba konzultovat přímo 
s orgánem ochrany přírody současně např. s monitoringem území (botanické 
průzkumy apod.). 
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. Což je zřejmě úplně nejšťastnější řešení. 
Podle dostupných informací je v současnosti pastva praktikována každoročně 
v množství 25-35 ovcí a 2-5 koz na období 1-více týdnů (Dostálek, Frantík 2007). 
 
VARIANTA 3 - vypalování 
 
Jak bylo zmíněno výše, důležitým momentem managementu je udržení 
dostatečného množství rozvolněných ploch, na které je vázána řada druhů 
xerotermních druhů rostlin i živočichů. V případě, kdy selžou předchozí způsoby 
péče, je možné alternativně přistoupit k vypalování. V případě vhodného načasování 
(od podzimu až do brzkého jara) by nemělo uškodit jak rostlinám, tak ani 
bezobratlým (Konvička a kol. 2005). 
 
Typ managementu Vypalování 
Vhodný interval alespoň 1-2x za 10 let (pokud nebude zvolen jiný 

způsob managementu) 
Minimální interval viz výše 
Prac. nástroj/hosp. zvíře nádrže na vodu, hrábě, ... 
Kalendář pro management od podzimu až do brzkého jara (ne v době vegetační 

sezóny!) 
Upřesňující podmínky vypalování  je třeba doplňovat vyřezáváním keřů, 

zejména trnek 
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Dílčí polygon B: k řoviny v severní části území 
 
Jako vhodný zásah je doporučováno prořezávání křovin pro vytvoření mozaiky 
křoviny-luční společenstva. Je ale třeba zachovat pás odcloňující chráněné území od 
chatové osady. 
 
Typ managementu Redukce křovin  
Vhodný interval 1x za 3 roky 
Minimální interval  
Prac. nástroj/hosp. zvíře Ručně 
Kalendář pro management Září až březen 
Upřesňující podmínky Při redukci křovin je třeba zachovat pás odcloňující 

chráněné území od chat. 
 
 
Dílčí polygon C: lesní a k řovinný porost p ři úpatí svahu v západní části území 
 
V tomto polygonu je mimo lesní porost doporučována redukce keřů, zejména 
v místech skalních výchozů. V lesním porostu je třeba provádět probírky 
nežádoucích dřevin, zejména akátu, příp. i borovice a jasanu. Rozsáhlejší vyřezávání 
by bylo vhodné na hraně příkrých svahů, kde končí stepi (lesní porost ovlivňuje 
mikroklima i na vlastní stepní stráni). Do budoucna nebránit převedení lesního 
porostu zpět do bezlesí, minimálně podporovat přirozené zastoupení dřevin, zejména 
dubů. 
 
Typ managementu Redukce křovin 
Vhodný interval 1x za 3 roky 
Minimální interval  
Prac. nástroj/hosp. zvíře Ručně 
Kalendář pro management Září až březen 
Upřesňující podmínky Plocha ostatních křovinných a lesních porostů redukovat 

v případě jejich dalšího šíření, jejich redukce vhodná, 
ale ne nezbytná. 

 
Dílčí polygon „D“: lesní a k řovinný porost ve východní části území  (mimo lesní 
pozemek parc.č. 1187) 
 
Je třeba redukovat nežádoucí dřeviny, zejména akát, příp. jasan. Nebránit možnosti 
vytvoření bezlesí. 
V místech ohnišť odklízet odpadky. 
 
Typ managementu Redukce nežádoucích dřevin, zejména akátu, příp. 

jasanu 
Vhodný interval 1x za 3 roky 
Minimální interval  
Prac. nástroj/hosp. zvíře Ručně 
Kalendář pro management Září až březen 
Upřesňující podmínky  
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Dílčí polygon E: spodní část lomu   
 
Pro zachování geologického významu území je nezbytná redukce křovin z profilu 
lomu. Jako vhodný zásah je doporučováno prořezávání křovin i v další části lomu, 
resp. na dně lomu. Křovinné porosty by měly tvořit mozaiku (vhodné jako úkryt 
ptactva, ale i pro zvýšení diverzity stanoviště pro bezobratlé živočichy). V žádném 
případě by nemělo dojít ke 100% vyřezání keřů, ale ani k většímu souvislému zápoji. 
 

Typ managementu Redukce křovin z profilu lomu, příp. i ze dna lomu 
Vhodný interval 1x za 3 roky 
Minimální interval  
Prac. nástroj/hosp. zvíře Ručně 
Kalendář pro management Září až březen 
Upřesňující podmínky Prořezání křovin ze dna lomu jako vhodné; křovinné 

porosty by měly tvořit mozaiku. 
 
 
Dílčí polygon F: širší okolí domu na pozemku 1763 v k.ú . Jinonice („Tereza“) 
 
U lučních porostů provádět kosení (příp. pastva, vypalování, jako u polygonu A), 
redukovat keře. 
 
Typ managementu Kosení 
Vhodný interval 1x ročně  
Minimální interval 1x za 2 roky 
Prac. nástroj/hosp. zvíře Ručně, lehká mechanizace 
Kalendář pro management Červenec až srpen 
Upřesňující podmínky kosení je třeba doplňovat vyřezáváním keřů, zejména 

trnek; 
kosit v pásech 

 
 
Dílčí polygon G: lesní pozemek  – viz základní údaje o lesích 
 
 
f) péče o útvary neživé p řírody 
 
Významné geologické profily je nezbytné uvolňovat od keřů a bránit jejich zarůstání. 

 
 
3.2 Zásady hospodá řského nebo jiného využívání ochranného pásma v četně 
návrhu zásah ů a přehledu činností 
 
Potřeba zvláštních zásad využívaní ochranného pásma se nepředpokládají. 
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3.3 Zaměření a vyzna čení území v terénu 
 
Území je dobře označeno panely vymezujícími chráněné území. V době platnosti 
plánu péče se doporučuje obnovit pruhové značení. 
 
 
3.4 Návrhy pot řebných administrativn ě-správních opat ření v území 
 
Bylo by vhodné zaměřit hranice parcely 1187 část v k.ú. Jinonice, která je součástí 
chráněného území. 
 
 
3.5 Návrhy na regulaci rekrea čního a sportovního využívání území ve řejností 
 
Území je pod silným tlakem návštěvníků, alespoň v současnosti ale není třeba 
návštěvnost zvlášť regulovat. 
 
3.6 Návrhy na vzd ělávací využití území  
 
Alespoň v současnosti jsou základní informace o chráněném území na stojanech 
vymezujících chráněné území postačující. 
 
3.7 Návrhy na pr ůzkum či výzkum území a monitoring 
 
Chráněné území je v současnosti sledováno z důvodu vlivu pastvy na vegetaci 
(Dostálek, Frantík 2007),  podobně botanický průzkum byl prováděn v nedávné době 
(Kubíková 2004). Ke konci platnosti plánu péče se doporučuje provést minimálně 
orientační průzkum na základní skupiny živočichů a rostlin. 
Doporučuje se postupně realizovat průzkum : 
 

A. houby (Fungi), lišejníky (Lichenes); 

B. měkkýši (Mollusca), mnohonožky (Diplopoda), pavouci (Araneida), sekáči (Opilionida), jepice 
(Ephemeroptera), pošvatky (Plecoptera), kobylky (Ensifera), sarančata (Caelifera), ploštice 
(Heteroptera), střechatky (Megaloptera), síťokřídlí (Neuroptera), chrostíci (Trichoptera), motýli 
(Lepidoptera), dvoukřídlí (Diptera), blanokřídlí (Hymenoptera), brouci (Coleoptera: Carabidae, 
Gyrinidae, Dytiscidae, Histeridae, Hydrophilidae, Silphidae, Staphylinidae, Lucanidae, 
Scarabaeidae, Buprestidae, Elateridae, Cantharidae, Dermestidae, Nitidulidae, Coccinelidae, 
Mordellidae, Tenebrionidae, Cerambycidae, Chrysomelidae, Curculionidae); 

C. obojživelníci (Amphibia), plazi (Reptilia), ptáci (Aves), savci (Mammalia). 
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4. Závěrečné údaje 
 
4.1 Předpokládané orienta ční náklady hrazené orgánem ochrany p řírody podle 
jednotlivých zásah ů (druh ů prací)   
 
Druh zásahu (práce) a odhad množství 
(např. plochy)  
  

Orienta ční 
náklady za rok 
(Kč) 

Orienta ční 
náklady za 
období platnosti 
plánu pé če (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 
kosení (pastva/vypalování) 60.000,- 900.000,- 
 ----------  
 ----------  
C e l k e m (K č) 60.000,- 900.000,- 

Opakované zásahy 
redukce křovin 30.000,- 150.000,- 
redukce nežádoucích dřevin 60.000,- 320.000,- 
   
C e l k e m (K č) 90.000,- 470.000,- 
 
 
4.2 Použité podklady a zdroje informací  
 
Bouček B. (1951): Geologické vycházky do pražského okolí. Přírodovědecké 

vydavatelství, 242 s., Praha. 
Dostálek J., Frantík T. (2007): Význam pastvy ovcí a koz pro xerotermní trávníky 

v Praze. – Ochrana přírody, Praha, 6: 21-23. 
Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů 

České republiky. Bezobratlí. - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 
760 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. 

Fuchs R., Škopek J., Formánek J. & Exnerová A. (2002): Atlas hnízdního rozšíření        
ptáků Prahy 1985-1989 (aktualizace 2000-2002). - Česká společnost 
ornitologická & Consult Praha, 319 pp. 

Hejcman, Pavlů et Krahulec (2002): Pastva hospodářských zviřat a její využití v 
ochranářské praxi. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 37: 203-216. 

Jindra M. (1984): Myrmekofauna v okolí Zbraslavi. - Živa, 5: 197-198, Praha. 
Konvička M, Beneš J. a Čížek L. (2005): Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: 

ochrana a management. Sagittaria, Olomouc, 217 s. 
Kříž J. (1999): Geologické památky Prahy. ČGÚ, 280 s., Praha. 
Kubíková J. (2004): Vegetace a květena chráněných území v Dalejském údolí. - 

Natura Pragensis, 15: 51-75, Praha. 
Kubíková J., Ložek V., Špryňar P. a kol. (2005): Praha. In. Mackovčin P. a Sedláček 

M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XII. Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 304 pp. 
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Kučera T., Sádlo J. (1987): Červený lom jako modelové území. - Nika, 7(1-2): 12, 
Praha 

Kučera T., Sádlo J. (1995): Synantropizace flóry přírodních rezervací v dalejském 
údolí u Prahy během posledního desetiletí. - Muzeum a současnost, ser. 
natur., 9: 73-79, Roztoky. 

Ložek V. (1988a): Měkkýší fauna Prokopského údolí a její význam z hlediska 
ochrany přírody. - Natura Pragensis, 6: 57-87, Praha. 

Ložek V. (1988b): Páskovka žíhaná. - Živa, 9(9-10): 209-210, Praha. 
Němec J. [ed.] (2003): Prokopské a Dalejské údolí - přírodní park. Consult, 144 s., 

Praha. 
Němec J. a kol. (1997): Chráněná území ČR 2. Praha. Consult, 154 s., Praha. 
Petříček V. a 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. - Příroda,  Praha, 22: 1-90. 
Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České 

republiky (stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18: 1-166.  
Řezáč M., Kubcová L. (2002): Rozšíření pavouků (Araneae) čeledí Atypidae, 

Eresidae a Titanoecidae v České republice. - Klapalekiana, 38: 37-61, Praha. 
Rubín J. a kol. (1983): Nová chráněná území přírody ČSSR. - Ročenka Lidé a země 

84, 102-111, Praha. 
Strejček J. (2001): Katalog brouků (Coleoptera) Prahy. Sv. 1, 2. s.n., 100 s., 142 s., 

Praha. 
Vávra J. (2004): Klasifikace zvláště chráněných území Prahy na základě rozboru 

jejich motýlí fauny. - Natura Pragensis, 16: 3-185 + CD ROM, Praha. 
Veselý P. (2002): Střevlíkovití brouci Prahy (Coleoptera: Carabidae). s.n., 167 s., 

Praha. 
 
 
4.3 Seznam mapových list ů 

 
a) katastrální mapa (m ěřítko) 

číslo mapového listu:  
 

b) Státní mapa 1:5000 – odvozená 
číslo mapového listu: Praha 9-3, Praha 9-4 

 
c) Základní mapa České republiky 1:10000 

číslo mapového listu: 12-24-21 
 
 
4.5 Plán péče zpracoval  
 
Mgr. Marie Bubnová a kolektiv 
 
 
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. 
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Součástí plánu pé če jsou dále tyto p řílohy a tabulky   
 
 
 
Příloha I:  Orienta ční mapa s vyzna čením chrán ěného území . 
 
Příloha IIa: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ (západní část) . 

 
Příloha IIb Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ (východní část) . 
 
Příloha III: Lesnická mapa typologická 1:10 000 podle OPRL . 

 
Příloha IV: Mapa díl čích ploch a objekt ů. 
 
Příloha V: Popis díl čích ploch a objekt ů na nelesních pozemcích a vý čet 

plánovaných zásah ů v nich . 
 

Příloha VI: Seznamy zjišt ěných druh ů rostlin a živo čichů v roce 2008 . 
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Příloha I:  Orientační mapa s vyznačením chráněného území. 
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Příloha IIa:  Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ (západní část). 
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Příloha IIb:  Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ (východní část). 
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Příloha III:  Lesnická mapa typologická 1:10 000 podle OPRL. 
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Příloha IV: Mapa dílčích ploch a objektů. 
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Příloha V:  Popis díl čích ploch a objekt ů na nelesních pozemcích a vý čet plánovaných zásah ů v nich. 
 

označení 
plochy 
nebo 

objektu 

název vým ěra 
(ha) 

stru čný popis charakteru plochy nebo objektu a 
dlouhodobý cíl pé če 

doporu čený zásah naléhavost
* 

termín 
provede
ní 

interval 
provád ě
ní 

Dílčí 
polygon 
A 

 ca 3,8  xerotermní společenstva v severní části území kosení/ pastva/ vypalování 1 VII-VIII/ 
*/ X-III 

1x 
ročně 

Dílčí 
polygon 
B 

 ca 0,4 křoviny v severní části území redukce křovin 2-3 IX-III 1x za 3 
roky 

Dílčí 
polygon 
C 

 ca 0,8 lesní a křovinný porost při úpatí svahu 
v západní části území 

redukce křovin 2 IX-III 1x za 3 
roky 

Dílčí 
polygon 
D 

 ca 0,8 lesní a křovinný porost ve východní části 
území (mimo lesní pozemek parc.č. 1187) 

redukce nežádoucích dřevin, zejména 
akátu, příp. jasanu 

1-2 IX-III 1x za 3 
roky 

Dílčí 
polygon 
E 

 ca 1,3 spodní část lomu redukce křovin z profilu lomu, příp. i 
ze dna lomu 

2 IX-III 1x za 3 
roky 

Dílčí 
polygon 
F 

 ca 0,5 širší okolí domu na pozemku 1763 v k.ú. 
Jinonice („Tereza“) 

kosení/ pastva/ vypalování 1 VII-VIII/ 
*/ X-III 

1x 
ročně 

 
*v případě pastvy je třeba v termínu provedení zohlednit aktuální možnosti orgánu ochrany přírody a pastevce a přizpůsobit je aktuálním poznatkům a 
doporučením o vlivu pastvy na vypásaná společenstva v chráněných územích (viz předchozí části plánu péče) 
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Příloha VI:  Seznamy zjišt ěných druh ů rostlin a živo čichů v roce 2008. 
Příloha obsahuje druhy zaznamenané orientačním průzkumem v závěru roku 2008. 
 
A) Soupis rostlinných druhů pořízený aktuálním botanickým průzkumem 
 
Acer campestre 
Acer plataniodes 
Acer pseudoplatanus 
Achillea millefolium 
Agrimonia eupatoria 
Alliaria petiolata 
Alyssum montanum 
Amaranthus retroflexus 
Anthericum liliago 
Anthriscus sylvestris 
Anthylis vulneraria 
Arctium lappa 
Arrhenatherum elatius 
Artemisia campestris 
Aster linosyris 
Atriplex patula 
Ballota nigra 
Betonica officinalis 
Botriochloa ischaemum 
Bromus erectus 
Bupleurum falcatum 
Capsellla bursa pastoris 
Carduus acanthoides 
Carex humilis 
Carlina vulgaris 
Carpinus betulus 
Centaurea stoebe 
Cerasus avium 
Cerasus mahaleb 
Chelidonium majus 
Chenopodium album 
Cirsium arvense 
Clinopodium vulgare 
Cornus sanguinea 
Cotoneaster integerrimus 
Crataegus sp. 
Crepis biennis 
Dactylis glomerata 
Dianthus carthusianorum 
Echium vulgare 
Erigeron canadensis 
Eryngium campestre 
Erysimum crepidifolium 
Euonymus europaea 
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Euphorbia cyparissias 
Falcaria vulgaris 
Festuca pallens 
Festuca rupicola 
Festuca valesiaca 
Fragaria viridis 
Fraxinus excelsior 
Galinsoga parviflora 
Galium glaucum 
Galium verum 
Geranium robertianum 
Geum urbanum 
Helianthemum canum 
Heracleum sphondylium 
Hieracium pilosella 
Hypericum perforatum 
Chamaecytisus ratisbonensis 
Impatiens parviflora 
Inula salicina 
Jovibarba globifera 
Juglans regia 
Knautia arvensis 
Koeleria macrantha 
Lactuca serriola 
Larix decidua 
Leontodon hispidus 
Lonicera xylosteum 
Lycium barbarum 
Malus domestica 
Medicago falcata 
Melampyrum arvense 
Melandrium album 
Melica transsilvanica 
Odontites vernus 
Ononis spinosa 
Oxytropis pillosa 
Papaver rhoeas 
Phleum phleoides 
Picea abies 
Plantago major 
Poa angustifolia 
Polygonum aviculare 
Potentilla arenaria 
Potentilla argentea 
Potentilla reptans 
Prunella grandiflora 
Prunella vulgaris 
Prunus spinosa 
Pseudolysimachion spicatum 
Pyrus communis 
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Pyrus pyraster 
Quercus petraea 
Quercus pubescens 
Quercus robur 
Robinia pseudoacacia 
Rosa sp. 
Rubus fruticosus 
Sambucus nigra 
Sanguisorba minor 
Scabiosa ochroleuca 
Sedum album 
Sedum sexangulare 
Seseli hippomarathrum 
Seseli osseum 
Silene otites 
Sisymbrium loeselii 
Sorbus aria 
Stachys recta 
Stipa capillata 
Teucrium botrys 
Trifolium pratense 
Trifolium repens 
Thymus pannonicus 
Thymus praecox 
Trifolium alpestre 
Veronica hederifolia 
Veronica prostrata 
 
 
B) Seznam vybraných skupin živočichů - bezobratlí 
 
B1) brouci 
Acupalpus meridianus 
Anchomenus dorsalis  
Anthonomus rubi 
Aphtona cyparissiae 
Apion onopordi 
Apion simum 
Apion virens 
Bembidion articulatum articulatum 
Cassida vibex 
Ceutorhynchus erysimi 
Chaetocnema hortensis 
Harpalus affinis  
Harpalus rubripes  
Hypera postica 
Lebia chlorocephala 
Longitarsus salviae 
Luperus lyperus 
Microlestes minutulus  
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Ophonus puncticollis 
Oulema gallaecina 
Paradromius linearis  
Phrydiuchus topiarius 
Phyllotreta vittula 
Pterostichus melas melas 
Sitona humeralis 
Sitona languidis 
Sitona lineatus 
Syntomus truncatellus 
Trachyphloeus alternans 
Trachyphloeus spinimanus 
 
 
C) Seznam vybraných skupin živočichů - obratlovci 
 
C1) plazi 
ještěrka obecná (Lacerta agilis) 
 
C2) ptáci 
poštolka obecná (Falco tinnunculus) 
bažant obecný (Phasianus colchicus) 
holub hřivnáč (Columba palumbus) 
hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 
žluna zelená (Picus viridis) 
strakapoud velký (Dendrocopos major) 
konipas bílý (Motacilla cinerea) 
střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 
pěvuška modrá (Prunella modularis) 
kos černý (Tardus merula) 
drozd zpěvný (Turdus philomelos) 
pěnice slavíková (Sylvia borin) 
budníček menší (Phylloscopus collybita) 
budníček větší (Phylloscopus trochilus) 
sýkora modřinka (Parus caeruleus) 
sýkora koňadra (Parus major) 
brhlík lesní (Sitta europaea) 
sojka obecná (Garrulus glandarius) 
straka obecná (Pica pica) 
vrabec domácí (Passer domesticus) 
zvonek zelený (Carduelis chloris) 
strnad obecný (Emberiza citrinella) 
 
C3) savci 
bělozubka šedá (Crocidura suaveolens) 
myšice křovinná (Apodemus sylvaticus) 
rejsek obecný (Sorex araneus) 
myšice křovinná (Apodemus sylvaticus) 
norník rudý (Clethrionomys glareolus) 
ježek západní (Erinaceus europaeus) 
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veverka obecná (Sciurus vulgaris) 
zajíc polní (Lepus europaeus) 
jelen lesní (Cevus elaphus) 
srnec (Capreolus capreolus) 
prase divoké (Sus scrofa) 
 
 


