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1. Základní identifikační a popisné údaje 
 
Název:   Salabka 
Kategorie:  přírodní památka 
Evidenční kód:            758 
Kategorie IUCN:  IV – řízená rezervace 
 
1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ 
 
Chráněné území bylo zřízeno vyhláškou Národního výboru hl. m. Prahy: Vyhláška o 
chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praha na lokalitách Barrandovské skály, 
Kalvárie v Motole, Baba, Dolní Šárka, Podbabské skály, Sedlecké skály, Salabka, Havránka, 
Podhoří, Trojská, Bohnické údolí, Zámky a jejich ochranných pásmech.  
 

vydal:   Národní výbor hlavního města Prahy 
dne:   1. 9. 1982 
pod číslem: 4/1982 
 

Právním předpisem: Nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška NVP č. 4/1982 Sb. NVP, 
o chráněných přírod. výtvorech v hl. m. Praze na lokalitách Barrandovské skály, Kalvarie v 
Motole, Baba, Dolní Šárka, Podbabské skály, Sedlecké skály, Salabka, Havránka, Trojská, 
Podhoří, Bohnické údolí, Zámky a jejich ochranných pásmech bylo upraveno ochranné pásmo 
PP Salabka 
 

vydal:   Magistrát hl. m. Prahy 
dne:   1.11. 2002 
pod číslem: 17/2002 

 
 

vydal:   Magistrát hl. m. Prahy 
dne:   15. 11. 1990 
pod číslem: 8/1990 

 
1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost 
k soustavě Natura 2000 
 
kraj:       - Praha 
obec s rozšířenou působností třetího stupně:   
obec:       - Praha 
katastrální území:     - Troja 
 
PP Salabka je součástí přírodního parku Drahaň – Troja zřízeného tímto právním předpisem: 
Vyhláška hl. m. Prahy č. 4/1982Sb. NVP, o zřízení oblastí klidu v hlavním městě Praze a 
vyhlašování stavební uzávěry pro tyto oblasti. 
 
PP Salabka není součástí žádného území v rámci Natura 2000, není ani součástí žádného 
velkoplošného chráněného území ve smyslu zákona 114/92 sb.  
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Příloha:  
Orientační mapa s vyznačením území 
 
 

 
 
1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 
Katastrální území: (číslo, název) 
 
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) 

1269 
k.ú. 
Troja 

 ostatní plocha ochranné pásmo jiného 
zvláště chráněného území, 
památkově chráněné 
území 

885 8 499 8 499 

Celkem 8 499 m2  

 
 
Příloha:  
Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 
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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 0 0  

zamokřená plocha  

rybník nebo nádrž  

vodní  plochy 0 0 

vodní tok   

trvalé  travní porosty   

orná půda   

ostatní zemědělské  
pozemky 

  

 

neplodná půda 8 499 ostatní plochy 8 499  

ostatní způsoby 
využití 

0 

zastavěné 
plochy a nádvoří 

0  

plocha celkem    

 

 
ad 1.5: Výměry se vypočítají z údajů uvedených v tabulkách v kapitole 1.4.  
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1.6 Hlavní předmět ochrany 
 
1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu 
 
Chráněné území bylo zřízeno vyhláškou 4/1982. Jako předmět ochrany byla ve vyhlášce 
definována společenstva vřesoviště a teplomilné pastviny na výchozech proterozoických 
hornin.  
 
1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav 
 
V současné době přetrvávají jako hlavní předmět ochrany společenstva vřesoviště a 
teplomilné pastviny na výchozech proterozoických hornin a na ně vázané organismy. Jedná se 
o jedno ze tří do současné doby dochovaných (a po přírodní památce Havránka druhé 
největší) vřesovišť na území hlavního města.  
 
A. společenstva 
 

název společenstva podíl  plochy v 
ZCHÚ (%) 

popis biotopu společenstva 

Euphorbio - Callunion 25 % 3 samostatné plochy na výchozech silicitů. 
Druhově chudé společenstvo 
v dominantním vřesem Calluna vulgaris a 
metličkou křivolakou Avenella flexuosa.  

Scabioso – Brachypodietum pinnati 64 % dominantní plocha se nachází v úžlabině 
mezi výchozy silicitů.  Kromě 
Brachipodium pinnatum jsou zde 
dominantní ještě trávy Festuca rupicola, 
Helictotrichon pratense, Arrhenathrum 
elatius a Dactylis glomerata.  

Erysimo – Festucetum valesiaceae 1 % fragment společenstva v horní části 
chráněného území (pod vyhlídkou 
přístupnou po lesní cestě z pozemku 1267.  
Dominantní je Festuca valesiaca, Carex 
humilis a Potentilla arenaria.  

nálety teplomilných keřů 10 % kolem plotu, který odděluje chráněné území 
od pozemků 1266 a 96/1  kú Troja se 
nachází pás teplomilných keřů (Rosa 
canina, Prunus spinosa spolu se semenáčky 
Quercus rubra a Betula pendula). Keře, 
semenáče bříz a částečně i dubu červeného  
jsou spolu s několika ovocnými stromy 
roztroušeny také po celé ploše PP.  

sešlapávaná plocha na vyhlídce 0,5 % v horní části pozemku 1269 k.u. Troja 
kolem dřevěné vyhlídky, kde je návštěvnost 
PP nejvyšší se od roku 2002 objevují 
Lolium perenne a Polygonum aviculare. 
Protože návštěvníci nevstupují do PP, 
nehrozí šíření do dalších částí. 

 
B. druhy 
 
V PP Salabka se nevyskytují rostlinné druhy, na něž by se vztahovala ochrana ve smyslu 
vyhlášky č.395/1992Sb. V níže uvedené tabulce jsou proto uvedeny druhy, které jsou určující 
pro rostlinná společenstva.  
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název druhu  aktuální početnost 
nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

stupeň 
ohrožení  

popis biotopu druhu 

Vřes obecný 
Calluna vulgaris 

populace málo 
vitální, dochází 
k úbytku na úkor 
druhů společenstva 
Scabioso – 
Brachypodietum 
pinnati 

na lokalitě 
silně 
ohrožen 

Dominantní druh ve společenstvu Euhorbio 
– Callunion, který se vyskytuje ve dvou 
samostatných celcích na výchozech silicitů 

Metlička křivolaká 
Avenella flexuosa 

dochází k úbytku, 
šíří se druhy 
společenstva 
Scabioso – 
Brachypodietum 
pinnati a Erysimo – 
Festucetum 
valesiaceae 

na lokalitě 
mírně na 
ústupu 

Spolu s vřesem dominantní druh ve 
společenstvu Euhorbio – Callunion, který 
se vyskytuje ve dvou samostatných celcích 
na výchozech silicitů 

Pryšec chvojka 
Euphorbia cyparissias 

stabilní populace není  
ohrožen 

Roztroušeně ve společenstvu Euhorbio – 
Callunion, který se vyskytuje ve dvou 
samostatných celcích na výchozech silicitů 

Svízel syřišťový 
Galium verum 

stabilní populace není  
ohrožen 

Roztroušeně ve společenstvu Euhorbio – 
Callunion, který se vyskytuje ve dvou 
samostatných celcích na výchozech silicitů, 
vyskytuje se také ve společenstvu Scabioso 
– Brachypodietum pinnati 

Štírovník růžkatý 
Lotus corniculatus 

stabilní populace není  
ohrožen  

Roztroušeně ve společenstvu Euhorbio – 
callunion, který se vyskytuje ve dvou 
samostatných celcích na výchozech silicitů. 
vyskytuje se také ve společenstvu Scabioso 
– Brachypodietum pinnati 

Válečka prárořitá 
Brachypodium pinnatum 

šíří se na úkor druhů 
společenstva 
Euphorbio – 
callunion 

není 
ohrožen 

vyskytuje se také ve společenstvu Scabioso 
– Brachypodietum pinnati 

Kostřava 
Festuca rupicola 

šíří se na úkor druhů 
společenstva 
Euphorbio – 
Callunion 

není  vyskytuje se také ve společenstvu Scabioso 
– Brachypodietum pinnati 

Helictotrichon pratense šíří se na úkor druhů 
společenstva 
Euphorbio – 
Callunion 

není  vyskytuje se také ve společenstvu Scabioso 
– Brachypodietum pinnati 

Arrhenathrum elatius šíří se na úkor druhů 
společenstva 
Euphorbio – 
Callunion 

není  vyskytuje se také ve společenstvu Scabioso 
– Brachypodietum pinnati 

Jetel horský 
Trifolium montanum 

stabilní populace není  vyskytuje se také ve společenstvu Scabioso 
– Brachypodietum pinnati 

Vicia tenuifolia stabilní populace není  vyskytuje se také ve společenstvu Scabioso 
– Brachypodietum pinnati 

Tužebník 
Filipendula vulgaris 

stabilní populace není  
ohrožen 

vyskytuje se také ve společenstvu Scabioso 
– Brachypodietum pinnati 

Zvonek okrouhlolistý 
Campanula rotundifolia 

stabilní populace není  
ohrožen 

vyskytuje se také ve společenstvu Scabioso 
– Brachypodietum pinnati 

Máčka ladní 
Eryngium campestre 

stabilní populace není  
ohrožen 

vyskytuje se také ve společenstvu Scabioso 
– Brachypodietum pinnati 



 7 

Kostřava valiská 
Festuca valesiaca 

mírně se šíří se na 
úkor druhů 
společenstva 
Euphorbio – 
callunion 

není  
ohrožen 

dominantní druh ve fragmentu společenstva 
v horní části chráněného území (pod 
vyhlídkou přístupnou po lesní cestě 
z pozemku 1267 

Ostřice 
Carex humilis 

šíří se na úkor druhů  
společenstva 
Euphorbio – 
callunion 

není  
ohrožen 

dominantní druh ve fragmentu společenstva 
Erysimo – Festucetum valesiaceae v horní 
části chráněného území (pod vyhlídkou 
přístupnou po lesní cestě z pozemku 1267 

Mochna písečná 
Potentilla arenari 

stabilní populace není  
ohrožen 

spolu s Festuca valesiaca ve fragmentech 
společenstva Erysimo – Festucetum 
valesiaceae v horní části chráněného území 
(pod vyhlídkou přístupnou po lesní cestě 
z pozemku 1267. 

 
 
1.7 Dlouhodobý cíl péče 
 
Předmětem ochrany PP Salabka jsou společenstva vřesoviště a teplomilné pastviny na 
výchozech proterozoických hornin a na ně vázané organismy.  
 
Protože se jedná o druhé největší vřesoviště na území hlavního města, je nutná aktivní péče o 
něj. Při ponechání území přirozenému vývoji, okamžitě jako další sukcesní stadium 
nastoupily porosty teplomilných keřů s dominantní Prunus spinosa, Crataesus sp. a Rosa 
canina.  
 
Hlavním cílem je uchování dvou samostatných ploch vřesoviště alespoň v tom rozsahu jaký 
má v současné době.  
 
Kromě uchování porostů vřesů je dalším cílem zachování celkového rázu této lokality – tedy 
bývalé pastviny. S tím souvisí pravidelné vysekávání náletů a vypásání plochy s porosty 
teplomilných pastvin ze společenstva Scabioso – Brachypodietum pinnati. 
 
Vhodný management, kterým bude uchován stávající charakter PP, podpoří i výskyt 
význačných druhů bezobratlých (střevlíkovití brouci, fytofágní hmyz, motýli aj.) i obratlovců 
(plazy).  
 

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět 
ochrany 
 
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 
 
PP Salabka se rozkládá na svahu naproti bývalé usedlosti a vinici Salabka. Svah je orientován 
k severozápadu, je dlouhý přibližně 180 m a relativní výškový rozdíl činí 25 m. Sklon svahu 
je kolem 30 – 35o. 
 
Geologický podklad tvoří fylitické břidlice, z nichž vystupují dva silicitové suky. Tyto 
horniny byly obnaženy erozní činností, při níž vzniklo nehluboké boční údolí, na jehož svahu 
chráněné území leží. Mateřské horniny jsou na většině plochy přírodní památky kryty pouze 
vrstvou zvětraliny mělkou půdou rankerového typu. Vliv hornin na vegetaci je tedy značný.  
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Pouze v horní části u dřevěné vyhlídky na hranici s pozemkem 1267 k.ú.Troja se nachází 
malá plocha, na niž do chráněného území zasahují kvartérní sedimenty.  
 
Na obou výchozech silicitů je půda minerálně velice chudá. Proto zde rostou nenároční druhy 
rostlin jako je vřes obecný (Calluna vulgaris) nebo metlička křivolaká (Avenella flexuosa).  
 
Naopak v mělkých úžlabinách mezi oběma silicitovými suky je vegetace druhově mnohem 
bohatší, protože se vyvinula na půdách vytvořených na zvětralých fylitických břidlicích. Zde 
rostou společenstva s dominancí válečky prápořité (Brachypodium pinnatum), hlaváče 
bledožlutého (Scabiosa ochroleuca) a  s dalšími doprovodnými druhy, jakými jsou např. 
kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), ovsíř luční 
(Helictotrichon pratense) nebo štírovník růžkatý (Lotus corniculatus). Ze stepních rostlin se 
zde objevuje máčka ladní (Eryngium campestre). V horní části chráněného území se objevují 
fragmenty stepních společenstev s dominantní kostřavou valiskou (Festuca valisiaca) a ostřicí 
Carex humilis.  
 
Po obou kratších stranách pozemku č.p.1269, na němž se chráněné území rozkládá, se nachází 
lemy tvořené teplomilnými křovinami s Prunus spinosa a Rosa canina. Po celém území 
vysemeňují severoamerické duby červené (Quercus rubra), jejichž semena sem byla zanesena 
z vedlejšího pozemku 1267 k.ú. Troja.  
 
K význačným druhům živočichů patří střevlíkovití brouci Amara infima, Bradycellus 
ruficolis, Harpalus rufipalpis, nosatci Trachyphloeus bifoveolatus, Trachyphoeus asperatus a 
mandelinkovití Lochmaea saturalis a Altica oleracea breddini (Farkač, Král, 2000).  
 
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
 
Nejsou. 
 
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti 
v minulosti 
 
Osídlení v Trojské kotlině je doloženo už v neolitu (na nedaleké archeologické lokalitě Na 
Farkách, která byla kontinuálně osídlena už od starší doby železné). Sídliště tohoto rozsahu 
samozřejmě ovlivnilo nejen své bezprostřední okolí (tedy stávajíc přírodní rezervaci Podhoří), 
ale celou přilehlou část Trojské kotliny.  
 
S velkou pravděpodobností můžeme usuzovat, že zde byly velice brzy vykáceny stromy a 
převážná část území získala již v době železné charakter bezlesé zemědělské krajiny, jakou si 
s malými výjimkami udržela až do druhé poloviny 19. století. 
 
V Ústředním archívu se pod číslem TrojaAPA1738 nachází mapa datovaná kolem roku 1740, 
na níž je zakreslena cesta na polnosti ze Starých Bohnic do Zadního Ovence. V této době je 
na mapě již zakreslena usedlost Salabka, ale chybí jakékoli bližší určení pozemků.  
 
Na Indikační skice stabilního katastru (pro Troji z roku 1840) je toto území bezlesé, označené 
jako pastvina. Okolní pozemky, které jej lemují jsou zahradami nebo ornou půdou. Území 
bylo zcela bezlesé. Podél cesty spojující Troju se současnými Bohnicemi (dříve 
s roztroušenými usedlostmi zvanými Pazderka) se nacházela alej ovocných dřevin, v dolní 
části svahu současné PP Salabka byla zahrada s ovocnými dřevinami. 
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Výřez z Indikační skici stabilního katastru pro Troju z roku 1840 s vyznačenou usedlostí a 
svahem (v mapě označen li Pazderkam), který je v současné době předmětem ochrany. 

 

 
 

Fotografie datovaná kolem roku 1900 byla pořízena na polnostech, které se nachází na dnes 
zalesněném sousedním pozemku 1267 k.ú. Troja, tedy v bezprostřední blízkosti přírodní 
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památky Salabka. Z ní si můžeme udělat docela jasnou představu o tom, jak vypadala okolní 
krajina. 
 

Svahu, na němž se nachází přírodní památka Salabka se nedotkla ani první větší vlna 
zalesňování v první  polovině 19. století, kdy byla část svahů v údolí potoka Haltýř nebo 
v Podhoří osázena především akátem.  

 
Lesy na sousedním pozemku 1267 k.ú. Troja byly uměle vysazeny v první polovině 60. let 
minulého století. Les tvoří z velké části severoamerický dub červený (Quercus rubra), lípa 
malolistá (Tilia cordata), borovice lesní (Pinus sylvestris), dub zimní (Quercus petraea), dub 
letní (Quercus robur), modřín opadavý (Larix decidua) a další druhy dřevin. Protože les 
vznikl na místě bývalých polí a nemá propojení na větší lesní celky, je zde jen velice chudé 
bylinné patro. 
 
V roce 1968 byla usnesením tehdejšího plenárního zasedání NVP zřízena Pražská botanická 
zahrada. Oficiálně začala existovat k 1. lednu 1969. Pozemek 1260 k.ú. Troja, na němž se 
nyní nachází přírodní památka Salabka, byl včleněn do pozemků, které byly součástí areálu 
botanické zahrady.  
 
V roce 1978 byl botanickou zahradou podán první podnět na vyhlášení chráněného naleziště 
Salabka za účelem zachování „jediného vřesoviště v Praze (pozn. doslovná citace z žádosti,  
která se nachází v archívu BZ).  
 
V archívu BZ se nachází fotografie datovaná rokem 1980, na níž je zachycena stavba oplocení 
kolem tehdy ještě neexistující PP.  
 
První rozsáhlý průzkum území byl proveden J. Kubíkovou v 80. letech minulého století za 
účelem vytvoření studie Přírodně archeologické podklady pro studii Pražské botanické 
zahrady. V pasáži věnované přírodní památce Salabka Kubíková mj. uvádí, že část plochy 
vřesoviště byla pokusně vypálena, protože již tehdy (kol. roku 1980) byly porosty vřesů 
přestárlé a nedocházelo k jejich obnově. Jako důsledek vypalování uvádí, že vypálená plocha 
velice rychle zarostla metličkou křivolakou, mezi ní se později začali šířit semenáčky vřesu.  
 
V roce 1996 vyhořela díky vandalismu velká část plochy PP (plocha cca 600 m2). Vypálená 
plocha se nacházela především v úžlabině s místem výskytu především travních společenstev  
a během první sezóny po vyhoření se zde rostlinné společenstvo bez problémů obnovilo.  
 
V červnu 2000 byla Salabka, jako jedno z prvních chráněných území v Praze vypásáno 
pomocí ovcí a koz. Výsledky analýzy (Dostálek, Frantík, 2008) ukazují, že se v průběhu let 
2000–2007 v podstatě nezměnila celková pokryvnost charakteristických druhů rostlinných 
společenstev třídy Festuco-Brometea. V důsledku pastvy nedošlo ani k nárůstu pokryvnosti 
nitrofilních a ruderálních druhů nebo celkové pokryvnosti porostů. Celková hodnota druhové 
diverzity v PP Salabka se v období 2000–2007 statisticky významně zvýšila. Úbytek byl 
zaznamenán pouze u porostu vřesů.  
 
Špryňar (Špryňar, 2002) v publikaci Bioindikační monitoring na území Trojská kotlina 2002 
hodnotí pět botanických průzkumů tohoto území (Kubíková 1976, Šuk, 1990, Sádlo 1997, 
Špryňar et Marek 2001 a Špryňar 2002). Během nich bylo na území nalezeno celkem 169 
taxonů cévnatých rostlin, ale počet taxonů v jednotlivém výzkumu nikdy nepřesáhl počet 108 
(Sádlo 1997). Špryňar sám (Špryňar, 2002) nalezl při svých výzkumech pouhých 70 taxonů 
cévnatých rostlin. Kromě stávajících druhů, psaných před rokem 2002, přibyly nové druhy 
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typické pro sešlapávaná společenstva (v horní části PP kolem vyhlídky) - poprvé byl z tohoto 
území popsán Lolum perenne a Polygonm aviculare.  
 
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
 
Generel územního rozvoje Pražské botanické zahrady v Troji, 2002 
Zřizovací listina Botanické zahrady hl. m. Prahy dne 12. 4. 2005 
Plán péče na období 2000 – 2009 pro přírodní památku Salabka (RNDr. J.Němec, středisko 
AOPK, 1998) 
 
2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 
 
V současné době dochází k úbytku rozsahu vřesů. V listopadu 2008 byla plocha vřesů poprvé 
přesně zaměřena a v nejbližší době je nutné vyhodnotit, nakolik má na jejich úbytek vliv 
pastvy (především zvýšená nitrifikace vlivem pastvy), nakolik přispívá eroze v důsledku 
přemnožení divokých prasat.  
 
Od roku 2005 se celý přírodní park Draháň – Troja potýká s problémy spojenými s 
přemnožením divokých prasat. Konkrétně v PP Salabka v současné době dochází převážně 
v porostu vřesů k rozrývání ploch na ploše téměř 50 m2. Podporuje se tím eroze a v důsledku 
opakovaného rozrývání zatím není patrný ani výrazný nárůst metličky křivolaké ani 
vysemeňování vřesu.  
 
Pravidelně je nutní vysekávat také semenáče břízy bělokoré (Betula pendula)z dominantního 
exempláře, který se nachází uprostřed chráněného území a vystříhávat semenáče dubu 
červeného (Quercus rubra). 
 
rekreace a sport 
PP Salabka se nachází v území, které je maximálně využíváno pro krátkodobou rekreaci 
obyvatel Troje a nedalekého bohnického sídliště. Intenzivní zástavba Troje a snižování 
rozsahu ploch, které jsou pro krátkodobou rekreaci vhodné zvyšuje zátěž stávajících ploch, 
tedy i přírodní památky Salabka. Problém je i s volným pobíháním psů.  
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2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 
 
Přírodní památka Salabka je nyní v péči Botanické zahrady hl. m. Prahy (viz 2.3 Související 
plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy). BZ pravidelně zajišťuje 
běžnou údržbu včetně pravidelného úklidu celé lokality, pastvu i vysekávání náletových keřů.  
 
Pro potřeby tohoto plánu péče byla lokalita poprvé řádně zaměřena. Zaměřeny byly také obě 
plochy vřesoviště na výchozech silicitů, včetně skutečného rozsahu chráněného území na 
pozemku 1269 k.ú. Troja a stávajícího oplocení a cesty oddělující PP od stejnojmenné vinice. 
Ze zaměření vyplývá, že v roce 1982 bylo chráněné území vyhlášeno na celém pozemku 1269 
k.ú. Troja, přestože jeho část zasahuje do cesty, nacházející se mezi vřesovištěm a 
stejnojmennou vinicí na protějším svahu, část pozemku 1269 se dokonce nachází na vinici 
Salabka.  
 
Od roku 2000, kdy probíhá pastva, probíhá monitorovaní tohoto území (Frantík, Dostálek 
2008). Ze sledování vyplývá, že vlivem pasty celková hodnota druhové diverzity se v období 
2000–2007 statisticky významně zvýšila. Bohužel, současně se zvyšováním druhové diverzity 
na plochách, kde se nachází teplomilné pastviny, dochází k redukci dominance vřesu (Calluna 
vulgaris). Možnými příčinami úbytku vřesu se autoři ve studii nezabývají.  
 
Na vyhlídce na hranici pozemku 1269 se nachází malá vyhlídka a panel naučné stezky.  
 
V roce 2006 byl nově postaven plot oddělující pozemek 1269 k.ú. Troja od pozemku 96/1 
k.ú. Troja (tzv. Areálu Západ botanické zahrady, v němž se nachází skleník Fata Morgana).  
 
Podél plotu mezi pozemky 1269 a 1267 k.ú. Troja vede pěšina, po níž migrují divoká prasata 
z jedné části Troje do druhé. Pobytové stopy prasat jsou zvláště nápadné v porostech vřesu, 
které jsou soustavně rozrývány. V letech 2005 - 2007 získala botanická zahrada povolení 
k mimořádnému odstřelu divokých prasata, ale reálné možnosti odstřelu jsou, v tomto hustě 
osídleném a ke krátkodobé rekreaci intenzivně využívaném území, malé. Přírůstky prasat 
jsou mnohem vyšší, než kolik činí jejich redukce odstřelem (v době odevzdání plánů péče 
mělo stádo 34 kusů).  
 
2.5.4 Základní údaje o nelesních pozemcích 
 
PP Salabka se nachází pouze na pozemku 1269 k.ú. Troja. Tento pozemek byl pro potřeby 
plánů péče rozdělen na 4 samostatné plochy podle rostlinných společenstev, které v nich 
dominují a zakreslen do plánu v měřítku 1:500, který vznikl na základě zaměření 13. 11. 
2008. Navrhovaná péče o tyto dílčí plochy je upřesněna v kapitole 3.1. Výčet, popis a 
lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ. 
 

 
2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro 
další postup 
 
Od června 2000 je PP pravidelně vypásána smíšeným stádem ovcí a koz v počtu do 30 ks. 
Pravidelný monitoring provádí BÚ AV (Frantík, Dostálek 2008). Pastva má vliv na celkové 
zvyšování druhové diverzity. Úbytek vřesů vlivem pastvy nebyl touto studií jasně prokázán, 
studie však neřeší možné příčiny.  
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3. Plán zásahů a opatření  
 
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 
 
3. 1. Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů 
v nich 
 
Dílčí plochy a zásahy na nich navrhované vychází z mapy 1: 500.  
V mapě byly pro potřeby plánu péče geodeticky zaměřeny porosty vřesů, ostatní plochy 
(teplomilné trávníky, fragment stepí a náletové dřeviny) byly odměřeny v terénu pásmem. 
 
d) nelesní pozemky 
 

označení 
plochy nebo 

objektu 

název stručný popis charakteru plochy nebo 
objektu a dlouhodobý cíl péče 

doporučený zásah naléha
vost* 

termín 
provede
ní 

interval 
provádění 

1 
(v mapě 
v kapitole 
3.1. 
označena 
červeně) 
 

vřesoviště Druhově chudé porosty vřesů 
s vtroušenou metličkou křivolakou jsou 
spolu s níže uvedených společenstvem 
teplomilných pastvin předmětem ochrany 
PP  
Hlavním cílem je zamezit úbytku vřesů a 
celkovému ústupu tohoto společenstva. 

Řízená pastva, při níž budou 
rozvolněny přestárlé porosty vřesů, 
ale zamezí vypásání semenáčků (při 
pastvě by byly dvě samostatné 
plochy, na nichž se vřesy vyskytují, 
zaploceny ohradníky a stádo by do 
nich mohlo vstoupit pouze 1 – 2 dny, 
podle potřeby).  
 
intenzivní odstřel divokých prasat 

1 červen - 
červenec 

1x x ročně 

2 
(v mapě 
v kapitole 
3.1. 
označena 
žlutě) 
 

fragment 
stepních 
společenstev 

Fragment společenstva v horní části 
chráněného území (pod vyhlídkou 
přístupnou po lesní cestě z pozemku 
1267).  Dominantní je Festuca valesiaca 
a  Carex humilis. 

pravidelná pastva 
 
vysekávání náletů 
 

1 červen - 
červenec 

1 x ročně 

3 
(v mapě 
v kapitole 
3.1. 
označena 
tmavě 
zeleně) 
 

teplomilné 
pastviny 

Dominantní plocha se nachází v úžlabině 
mezi výchozy silicitů. Spolu s fragmenty 
vřesoviště je předmětem ochrany PP. 

pravidelná pastva 
 
vysekávání náletů 
 

1 červen - 
červenec 

1 x ročně 

4 
(v mapě 
v kapitole 
3.1. světle 
zeleně) 
 

náletové 
dřeviny 

Kolem plotu, který odděluje chráněné 
území od pozemků 1266 a 96/1 k.ú. 
Troja, roztroušeně po celé PP, uprostřed 
PP 
dominantní Betula pendula 

vysekávání náletů 
 

2 období 
vegetačn
ího 
klidu 

1 x ročně  

 
 
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání 
 
b) péče o nelesní pozemky 
Pro snížení eroze je nutné eliminovat stádo divokých prasat, které se v území pohybuje. 
 
c) péče o rostliny  
Prioritou je udržovat společenstvo vřesů, teplomilných pastvin bez náletů. Pouze kolem plotů 
na hranici s okolními pozemky je vhodné ponechat souvislejší pásy teplomilných keřů, aby se 
snížila průchodnost územím. 
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e) péče o živočichy  
Vzhledem k výskytu mravkolva je vhodné udržovat porosty vřesů bez náletů, eliminovat 
semenáčky dubu  červeného a břízy.  
 
g) zásady jiných způsobů využívání území 
Bez návrhu 
 
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 
 
d) nelesní pozemky 
 
Označení 
plochy 
v mapě  
a v tabulce 
v kapitole 
3.1. 

Popis zásahu Naléhavost Perioda opakování 
(roky) 

1 pastva 1 1 
2 pastva 1 1 
3 pastva 1 1 
4 kontrola zmlazení a vysekávání 

náletů 
2 1 

 
 
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu 
zásahů a přehledu činností 
 
Bez návrhu 
 
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 
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Pro potřeby tvorby plánů péče 2009 – 2018 13.11. 2008 provedli pracovníci Geodetické 
kanceláře Nedoma & Řezník, s.r.o. zaměření přírodní památky Salabka. Polohové i výškové 
měření bylo provedeno polární metodou s připojením na body určené z předchozího měření. 
Předmětem zaměření bylo stávající oplocení, obvod vřesovišť, východní kraj asfaltové cesty a 
spodní hrana opěrné zdi vinie Salabka. 
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Mapový podklad byl vyhotoven dle ČSN 013410. 
Měřeno bylo totální stanicí Leica TC 1205 R  polární metodou s trigonometrickým určováním 
výšek. 
Výkres byl zpracován v softwarovém systému AutoCAD LT2007 ve formátu dwg. Podle 
podkladů katastrálního úřadu byly zakresleny platné hranice jednotlivých parcel.  
Originál výkresu je deponován v Botanické zahradě hl.m. Prahy, kopie byla odevzdána na 
Magistrát hl.m. Prahy, odbor ochrany prostředí.  
 
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
 
Ze zaměření citovaném v bodě 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu vyplývá, že přírodní 
památka Salabka byla v roce 1982 vyhlášena na celém pozemku 1269 k.ú. Troja a to bez 
řádného zaměření. Část tohoto pozemku vede přes cestu mezi chráněným územím a vinicí a 
pozemek částečné zasahuje i do za opěrnou zeď (v zaměření vyznačena červeně) vinice 
Salabka. Plocha pozemku 1269 k.ú.Troja je 8 499 m2, ale skutečný rozsah přírodní památky 
na severozápadním svahu tohoto pozemku je cca o 500 m2 menší.  
 
Navrhujeme proto upravit hranice přírodní památky Salabka tak, aby se nacházela na části 
pozemku 1269 k.ú.  Troja a spodní hranicí nebyla hranice pozemku 1269 k.ú. Troja, ale okraj 
cesty spojující Troju a Bohnice.  
 
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 
 
Navrhujeme v dolní části přírodní památky Salabka podél cesty spojující Troju a Bohnice 
umístit 3 informační panely s těmito texty 
 
1. Základní  informace o chráněném území 
2. Život vřesu a ve vřesu 
3. Vývoj krajiny v této části Troje 
4. Významní živočichové  
 
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring 
 
Každoročně:  
Sledovat vliv pastvy na vývoj rostlinných společenstev v PP, věnovat pozornost vlivu pastvy 
na úbytek/zmlazování vřesů.  
 
1 x za deset let:  
V souladu se studií Farkaše a Krále (Farkaš, Král, 2000) monitorovat cévnaté rostliny, 
lišejníky, měkkýše, blanokřídlý hmyz a brouky čeledi Carabidae.  
 
Z obratlovců navrhují Farkaš a Král (Farkaš, Král, 2000) sledovat výskyt plazů, ale vzhledem 
k velkému ovlivnění území krátkodobou rekreací a volnému pobíháním psů zde není 
optimistické předpokládat kladný vývoj.  
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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 
oprava terénního značení a informačního panelu 
naučné stezky 

---------- 20 000 

4 ks nových informačních panelů ve spodní části 
PP 

---------- 100 000 

 ----------  
C e l k e m (Kč) ---------- 120 000 

Opakované zásahy 
pastva na ploše 1 (2 – 3 dny za rok) 5 000 50 000 
pastva na plochách 2, 3 (do 10 dní v roce, podle 
úživnosti) 

25 000 250 000 

pravidelné vysekávání náletových keřů 10 000  100 000 
sběr odpadků 1 x měsíčně, vyvážení odpadkového 
koše z odpočívadla na vyhlídce 1 x týdně 

3 000 30 000 

C e l k e m (Kč)  430 000 
 
 
4.2 Použité podklady a zdroje informací 
 
Ústřední seznam OP – Rezervační kniha PP Salabka 
 
Anděra, m. (1999(: savci Trojské kotliny. – Ms., /nestránkováno/, /depon. In. Botanická 
zahrada hl. m. Prahy/ 
 
Dostál, j. (1987): Seznam cévnatých rostlin v Praze – Tróji (Předběžné zpracování podle 
floristického výzkumu v roce 1996 s použitím starších vlastních údajů z let 1926-1985). – 
Ms., 3-48 p. /depon. In. Botanická zahrada hl. m. Prahy/ 
 
Farkač, J. et Král, D. (2000): Návrh sledování organismů a managementu ve zvláště 
chráněných územích hlavního města Prahy. – Ms., 3-194 p. /depon. In Magistrát hl.m. Prahy/ 
 
Hrčka, D (2007): Rostliny přírodního parku Draháň – Troja. Grada Publ. et. Botanická 
zahrada hl. m. Prahy, 241 p.  
 
Kocourková, J. (2002): Studie lišejníků vytipovaných oblastí v Tróji za rok 2002. – Ms., p.1-
40. In. Výsledky bioindikačního monitoringu na území Trojská kotlina 1997., 146 p. /depon. 
In Magistrát hl. m. Prahy/ 
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Kříž, J. (1994): Inventarizační průzkum PP salabka v Troji – geologie. – Ms., 9 p.  
Kubíková, J. (1976): Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě Prahy. 
– Bohemia Centralis, Praha 5:61-105 
 
Kubíková, J (ed.): Přírodně-archeologické podklady pro studii Pražské botanické zahrady. – 
Ms., 118 p. 
 
 
Ložek, V. (1994): měkkýši chráněného území Salabka. – Ms., nestránkováno 
 
Policht, R. (2002): Avifauna. Ms., p.140. In. Výsledky bioindikačního monitoringu na území 
Trojská kotlina 1997. 146 p. /depon. In Magistrát hl. m. Prahy/ 
 
Sádlo, J. (1997): Chráněná území Trojské kotliny. Botanická inventarizace lokalit Sklenářka, 
Salabka, Havránka, Velká skála a Jabloňka. – Ms., p.2-33. In Haleš, J. (red.) MIS-IOŽP Živá 
složka. Výsledky bioindikačního monitoringu na území Trojská kotlina 1997. 146 p.(depon. 
In Magistrát hl. m. Prahy) 
 
Skružná, J., Mandáková, V. (1997): Přírodní park Draháň – Troja. Rozbor současného stavu a 
návrh managementu. Ms., /nestránkováno/ 
 
Skyva, J. (2002): Průvodní zpráva k výzkumu motýlů v Praze v rámci akce databanka v roce 
2002. – Ms., 79-80 p., In. Výsledky bioindikačního monitoringu na území Trojská kotlina 
1997. 146 p. /depon. In Magistrát hl. m. Prahy/ 
 
Strejček, J. (2002): Výsledky kontrolního průzkumu fytofágních brouků z čeledi 
CHRYSOMELIDAE. – Ms., 78 p., In. Výsledky bioindikačního monitoringu na území 
Trojská kotlina 1997. 146 p. /depon. In Magistrát hl. m. Prahy/ 
 
Šmatolánová, J. (1992): Revize chráněných a ohrožených rostlin v CHPV Podhoří, CHPV 
Havránka a CHPV Salabka. – Ms., 4-35 p. /depon. In Botanická zahrada hl. m. Prahy/ 
 
Špryňar, P. et Marek, M. (2001): Květena pražských chráněných území. Ms. 103 p. 
/deponováno in AOPK ČR/ 
 
Špryňar, P. (2002): Botanický průzkum chráněných území Trojské kotliny v roce 2002 
(Havránka, Jabloňka, Salabka, Trojská, Velká skála). Ms., 1-33 p., In. Výsledky 
bioindikačního monitoringu na území Trojská kotlina 1997. 146 p. /depon. In Magistrát hl. m. 
Prahy/ 
 
Šuk, V.(2000a): Květena pražských chráněných území. Doplňky za léta 1947 – 2000. - Ms., 7 
p. /depon. In. AOPK/ 
 
Štys, P. (1993): Zpráva o inventarizačním prúzkumu ploštic (Insecta, Heteroptera) SPR 
Salabka, Havránka, Podhoří a Jabloňka v Praze v roce 1993. Ms., 7 p. 
 
Váňa, j. (2002): Mechorosty zkoumaných území v Trojské kotlině. – Ms., nestránkováno. In. 
Výsledky bioindikačního monitoringu na území Trojská kotlina 1997. 146 p. /depon. In 
Magistrát hl. m. Prahy/ 
 



 19

Veselý, P. (2002): Bioindikační hodnocení změn fauny střevlíkovitých brouků v zájmovém 
území Trojská kotlina. Rok 2002.  – Ms., 87-93 p., In. Výsledky bioindikačního monitoringu 
na území Trojská kotlina 1997. 146 p. /depon. In Magistrát hl. m. Prahy/ 
4.3 Seznam mapových listů 

 
a) katastrální mapa (měřítko) 
číslo mapového listu: 
 

b) Státní mapa 1:5000 – mapové listy Kralupy nad. Vltavou 
číslo mapového listu: Kralupy nad. Vltavou, 7-9/24, 36 

 
c) Základní mapa České republiky 1:10000 
číslo mapového listu: 12-24-12 

 
d) Indikační skica stabilního katastru Troja, 1640 /depon. In Ústřední archív ČR/ 
 
e) Mapa archívní číslo TrojaAPA1738 /depon. In Ústřední archív ČR/ 
 

 
4.4 Seznam používaných zkratek 

 
PP   přírodní památka 
OP   ochranné pásmo 
k.ú.    katastrální území 
 
4.5 Plán péče zpracoval 
 
Věra Bidlová 
Bořivojova 98 
130 00 Praha 3 
 
25. 11. 2008 
 
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“ schválené 
Ministerstvem životního prostředí. 
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Seznam příloh:  
 
CD s fotografiemi PP Salabka 
 


