
 

 
 
 
 
 

Plán péče 
o přírodní památku 

 

 SKALKA 
 
 

 
 
 
 

na období 
2020–2029 

 
 
 
 
 
 
 
 



plán péče PP Skalka 2020–2029 

 st 2/41  

Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji  a 
současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve 
zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném 
pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany 
přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný. Realizaci plánu péče zajišťuje orgán ochrany přírody příslušný ke 
schválení péče, a to v součinnosti s vlastníky a nájemci dotčených pozemků postupy podle § 68 zákona č. 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ 
 
1.1 Základní identifikační údaje  
 
evidenční číslo:      387 
kategorie ochrany:      PP 
název území:       Skalka 
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: Vyhláška hl. m. Prahy 
orgán, který předpis vydal:      Vyhl. NVP  
číslo předpisu:       č.5/1968 Sb. 
datum platnosti předpisu:     29.4.1968 
datum účinnosti předpisu:      29.4.1968 
 
 
1.2 Údaje o lokalizaci území 
 
kraj:        Hl. m. Praha 
okres:        Hl. m. Praha  
obec s rozšířenou působností:    Hl. m. Praha  
obec s pověřeným obecním úřadem:   Hl. m. Praha  
obec:        Hl. m. Praha  
katastrální území:      Smíchov 
 
Příloha:  
M1 – Orientační mapa s vyznačením území 
 
 
1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 

Katastrální území: 729051 Smíchov 
(zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) 

Číslo 
parcely 

podle KN 

Číslo parcely 
podle PK 

nebo jiných 
evidencí 

Druh pozemku podle 
KN 

Způsob využití pozemku 
podle KN 

Číslo listu 
vlastnictví 

 

Výměra parcely 
celková podle KN 

(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m2) 

4735  lesní pozemek památkově chráněno 13890 51583 51583 
4759/1  lesní pozemek památkově chráněno 13890 7538 7538 
4761/1  lesní pozemek památkově chráněno 2820 6998 6998 
4761/2  lesní pozemek památkově chráněno 13890 2769 2769 
4757  lesní pozemek památkově chráněno 13890 34196 34196 
4760  lesní pozemek památkově chráněno 13890 1438 1438 
4759/2  ostatní plocha památkově chráněno 2981 1417 1417 

Celkem  105 939 

 
        Poznámka: 

− od vyhlášení došlo k rozdělení původní parcely č. 4759 na parcely č. 4759/1 a 4759/2 a 
parcely č. 4761 na parcely číslo 4761/1 a 4761/2 

− ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle §37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do 
vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma  
 

Druh pozemku ZCHÚ 
plocha v ha 

OP 
plocha v ha 

Způsob využití 
pozemku 

ZCHÚ 
plocha v ha 

lesní pozemky 10,4522   

vodní plochy   zamokřená 
plocha 

 

rybník nebo nádrž  
vodní tok   

trvalé travní porosty    

orná půda   

ostatní zemědělské 
pozemky 

  

ostatní plochy 0,1417  neplodná půda  
ostatní způsoby 
využití 

0,1417 

zastavěné 
plochy a nádvoří 

   

plocha celkem  10,5939 (dle KN) 11,5685 (dle GIS) 

        
 

Přehled výměr v různých zdrojích 
 

Přehled výměr v různých zdrojích (ha) 

 výměra CHÚ výměra ochranného 
pásma 

vyhláška 9,8227 ze zákona pás 50 m 
GIS 10,5912 11,5686 
katastr nemovitostí 10,5939 – 
oficiální údaj dle ÚSOP 10,5912 11,5633 

 
 

1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími 
 
národní park:     – 
chráněná krajinná oblast:   – 
jiný typ chráněného území:   – 
 
Natura 2000 
ptačí oblast:     – 
evropsky významná lokalita:   – 
 
 
1.6 Kategorie IUCN 
 

III. – přírodní památka nebo prvek 
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1.7 Předmět ochrany ZCHÚ 
 
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu 

Význačný geologický a krajinný prvek, převážně zalesněný. 
 

 
1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav 
 
A. ekosystémy 
 

ekosystém podíl plochy 
v ZCHÚ (%) popis ekosystému 

kód 
předmětu 
ochrany* 

S1.2 Štěrbinová vegetace 
sil ikátových skal a drolin (NT) 

5 

Srázy skalních výchozů a stěny starých lomů na podloží 
křemencových vrstev. Jak polohy osluněné, např. sleziník 
severní (Asplenium septentionale) na ploše 1, tak 
polozastíněné ve spodních částech skal. stěn, např. 
osladič obecný (Polypodium vulgare) ploše 1. Pod řídkým 
porostem zakrslých dubů se na ploše 1 vyskytuje 
chránění bělozářka l i l iovitá (Antericum liliago) (v horní 
části plochy 1) – vizte mapa M3 

c 

L3.1 Hercynské dubohabřiny 

35 

Lesy s převahou dubu zimního (Quercus robur) na 
živinami bohatších hlubších půdách – zde na chladnějších 
a vlhčích severních svazích a malém údolí. V bylinném 
patře jsou zastoupeny mezofilní lesní druhy 

c 

L7.1 Suché acidofilní doubravy 

60 

Světlé doubravy s dominancí dubu zimního (Quercus 
petraea) s druhově chudým, místy až velmi chudým 
bylinným patrem – zde na strmých jižních svazích 
chudých živinami na podloží křemenců. Stromové patro 
je spíše nízké (J svah), zakrslé (plocha 2, 4a, 4b, 4c) až 
extrémně zakrslé (zvláště plocha 1 a 4c). Oligotrofní půdy 
jsou středně hluboké až mělké (hřebeny, výchozy), 
čerstvé až si lně vysýchavé (zvláště výchozy). V bylinném 
patře se na živinami velmi chudých půdách vyskytují 
traviny Avenella flexuosa a na mezičtějších stanovištích 
Luzula luzuloides a Poa nemoralis. Z druhů typických pro 
acidofilní doubravy byly zaznamenány Convallaria 

 majalis, Hieracium lachenalii či Luzula luzuloides.
Na sušším stanovišti plochy 3 se vyskytuje porost vřesu 
obecného (Calluna vulgaris) s brusnicí borůvkou 
(Vaccinium myrtillus), jestřábníky jestřábník Lachenalův 
(Hieracium lachenalii, jestřábmík savojský (H. sabaudum) 

c 

 
B. druhy 

– 
 
C. útvary neživé přírody  
 

útvar geologická charakteristika popis útvaru kód předmětu 
ochrany* 

dva geomorfologické 
útvary tzv. „kozí hřbety“  

tvořené ordovickými 
horninami  

výchozy a skalky na zalesněném 
vrchu  a 

 
* kód předmětu ochrany: 

a – předmět ochrany spadá pod definici předmětu ochrany dle zřizovacího předpisu ZCHÚ 
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b – předmět ochrany překrývající se EVL/PO (v závorce je uveden kód stanoviště dle vyhl. č. 166/2005 Sb., 
hvězdičkou (*) jsou označena prioritní stanoviště a druhy) 

c – další významný ekosystém nebo jeho složka, který je navržen k doplnění mezi předměty ochrany ZCHÚ (vizte i  
kap. 3.4) 

 
 

1.8 Cíl ochrany 
 

A. ekosystémy 
 

ekosystém cíl ochrany indikátory cílového stavu 
S1.2 Štěrbinová 
vegetace sil ikátových 
skal a drolin 

Zachování ploch xerotermní vegetace 
zvláště na ploše 1 (J stěna pod vrchním 
platem) 

• výskyt diagnostických druhů rostlin – 
kapradin Asplenium septentrionale, 
Polypodium vulgare, bylina 
Polygonatum odoratum 

• absence výskytu eutrofních druhů 
L3.1 Hercynské 
dubohabřiny 
L7.1 Suché acidofilní 
doubravy 

Zachování přirozeného charakteru 
suchých acidofilních doubrav a 
dubohabřin 

• přirozené druhové složení a věková 
struktura porostů 

• klasifikace stupně přirozenosti „Les 
přírodě blízký 3c“ 

• úplná absence invazních druhů 
 

B. druhy 
– 

 
C. útvary neživé přírody  
 

útvar cíl ochrany indikátory cílového stavu 
dva geomorfologické 
útvary tzv. „kozí hřbety“ 

Nepoškozené geologické výchozy, 
které nejsou zarostlé dřevinami  

• nepoškozené skalní stěny (náletovými 
dřevinami, mrazem, erozí) 
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2. ROZBOR STAVU ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ S OHLEDEM NA 
PŘEDMĚT OCHRANY 

 
2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 
 
2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů 

 
Území se rozkládá na svahu Motolského údolí mezi ulicemi Plzeňská, U Kotlářky a Pod Skalkou. 

Ze SZ k němu přiléhá stejnojmenná barokní usedlost. 
Ze zalesněného vrchu zde vystupují dva geomorfologické útvary tzv. „kozí hřbety“ tvořené 

ordovickými horninami. 
Území je pokryté převážně kyselými doubravami a dubohabřinami s poměrně přirozenou 

dřevinou skladbou. V minulosti však bylo území zcela odlesněno a bylo užíváno jako lůmky 
(dlažební kostky, stavební kámen) a pastviny. Současný pokryv lesem je tedy tvořen druhotnou 
výsadbou. Bylinné patro lesního porostu je v důsledku podkladu chudého živinami velice 
jednoduché. 

Vedle přírodní hodnoty je velice cenná i estetické hodnota tohoto krajinného prostoru. Lesní 
porosty mají na velké části území charakter starého až mystického lesa, hlavně díky zakrslým a 
pokrouceným dubům ve vyšších partiích. Mnohá místa lesa v kombinaci s velmi starými zbytky 
lomů a skalními výchozy mají vysokou krajinářskou hodnotu. Jednotlivé krajinné prvky zde působí 
velice harmonicky – např. přechody z lesa na louku (je v ochranném pásmu) a naopak, staré nízké 
a pokroucené duby v prostoru starých lomů a kolem nich, hřebenové cesty lemované starými 
duby, skalní výchozy se zakrslými duby a s výhledy do krajiny atd. Zvláště v pozdním podzimu jsou 
tato místa vizuálně „dechberoucí“ (obzvlášť v kontextu okolní silně urbanizované městské 
zástavby). 

Nejzajímavější místa s vysokou krajinářkou hodnotou byla vylišena jako samostatné dílčí 
plochy (plochy 4a, 4b, 4c). 

V území nebyly již dlouhou dobu prováděny lesnické zásahy (resp. vyjma plošně velice malé 
plochy 618Ca2), díky čemuž májí porosty v území výše popsaný charakter. Jakékoliv jiné lesnické 
obnovní zásahy než jednotlivý výběr (výběr jednotlivých stromů či skupin stromů) významně naruší 
celkový charakter území (zvláště díky jeho malé ploše). 

V ochranném pásmu se nalézají louky, z části neplodná půda a téměř ze tří stran přímo na 
hranice území navazuje zástavba.  

Území je, vzhledem ke své poloze (obklopeno zástavbou), pod stálým silným antropickým 
tlakem. 

 

Klimatické poměry 

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

Průměrný roční úhrn srážek v Praze (1951–1990) je 542 mm. 
Dlouhodobý roční průměr teploty vzduchu (r. 1961–1990; Praha, Karlov/Praha, Ruzyně) se 

pohybuje od 9,4/7,9 °C. Dlouhodobý teplotní průměr v měsíci lednu je -0,9/-2,4 °C, v červenci 
19,1/17,5 °C (za období 1961–1990). 

Průměr ročních maxim výšky sněhu je na 12 cm (Karlov). 
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Průměrná roční rychlost větru na Ruzyni 4.3 m/s, na Karlově 3.0 m/ s. Nejčetnější směry jsou 
jihozápad a západ. 

Klima je zde navíc ovlivňováno vlivem přítomností velkoměsta se specifickými klimatickými 
podmínkami (změny v záření, teplotě, vlhkosti a aerodynamických vlastnostech vzduchu). 

 

Geomorfologie 

 
 

 
Regionace: 

 
 
 

 

Geologie 

 Z geologického hlediska zaujímá PP oblast jižně od pražského zlomu, na němž je v Motolském 
údolí zaklesnuta velká tektonická kra siluru do starších ordovických souvrství, jež tvoří vlastní 
ZCHÚ. Jmenovitě se jedná o šárecké souvrství, skalecké křemence, dobrotivské břidlice, řevnické 
křemence a libeňské souvrství. Území je známo výskytem jílovitých závalků a skolitů v řevnických 
křemencích.  

V hlavním lomu se těžily řevnické (drabovské) křemence na výrobu dlažebních kostek (tzv. 
kočičích hlav) především v 19. století, těžba probíhala ještě před 1. světovou válkou. 

V nejsevernější části území vycházejí na povrch břidlice šáreckého souvrství ordoviku v podloží 
mocných skaleckých křemenců, jež vytvářejí severní skalní hřbet protažený ZJZ – SVS směrem. 
Mocnost křemenců se pohybuje kolem 70 metrů. 

Směrem k jihu tvoří nadloží skaleckých křemenců jílovité břidlice dobrotivského souvrství o 
mocnosti kolem sto metrů. 

 Směrem do nadloží pokračují řevnické křemence. Jejich mocnost se pohybuje kolem 45 
metrů. Tvoří výrazný skalní hřbet ZJZ – VSV směru, rovnoběžný se hřbetem v severní části území. 
Asi 100 metrů západně od nejvyššího bodu kopce je křemencový hřbet porušen zlomem. Východní 
část je proti západní posunuta k JV o 20 až 25 metrů. Ve skutečnosti se jedná o vertikální posun 
ukloněných vrstev, který se na povrch promítá jako horizontální posunutí. Zlom rovněž porušuje a 
posunuje průběh severního pruhu skaleckých křemenců. Při nejvýchodnějším okraji CHÚ omezuje 
dobrotivské souvrství velký zlom SZ – JV směru, podél kterého je posunut blok skaleckých 
křemenců, tvořící území východně od ZCHÚ, k jihu. 

V opuštěném lomu na západním konci pruhu řevnických křemenců jsou jemnozrnné až siltové 
křemité pískovce až křemence. Na povrchu nejmocnější lavice ve svrchní části křemencového 
pruhu jsou velmi hojné, drobné, asi 5 milimetrů velké vyvětrané jamky, které na průřezu pokračují 
do nitra lavice jako rourky. Jsou to stopy po vyhynulých červech popsané jako Tigillites vertebralis. 
(SKÁLA 1999) 

 

Pedologie 

Minimální nadmořská výška (m): 240 
Maximální nadmořská výška (m): 308 

Bioregion  1.2 – Řipský  
Fytogeografické členění  9 – Dolní Povltaví  
Geomorfologická jednotka  VA2 Pražská plošina  
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Půdami jsou rankery a oligobazické hnědé lesní půdy na chudém substrátu. Místy v dolních 
částech svahů jsou plochy úživnějšího substrátu (hnědozemě na spraších). (SKÁLA 1999) 

 

Botanika, fytocenologie 
 

Seznam druhů invazivních (I), vysazených (V) či  zplanělých (Z) cévnatých 
rostlin zaznamenaných v PP Skalka v Praze v roce 2018: 

 
Abies alba V 

Cerasus avium V 

Juglans regia V 

Quercus rubra V 

Pinus strobus V 

Amelanchier sp. Z 

Lonicera periclymenum Z 

Syringa vulgaris Z 

Taxus baccata Z 

Impatiens parviflora I 

Mahonia aquifolium I 

Robinia pseudacacia I 

Symphoricarpos albus  

 
Většina území (vyjma částí podél hranic se zástavbou, zvláště ulice Plzeňská, Pod Kotlářkou) 

nemá problém s invazivními druhy. V porostech se místy objevuje dub červený a borovice 
vejmutovka, podél zástaveb akát. Hojněji se vyskytuje zplaňující pámelník a mahonie – místy tvoří 
porosty (vizte mapa M3 – Mapa obrysová a dílčích ploch) 

 
Jedná se o skalnatý útvar na minerálně chudém křemenci z převážné většiny porostlý druhově 

ve vrcholových partiích přistupují chudou acidofilní doubravou (Genisto germanicae-Quercion) 
zakrslé doubravy plochy 1, 2. Na skalních výchozech (zvláště ) se místy udržuje světlomilná 
xerotermní vegetace, jejíž součástí jsou některé ochranářsky zajímavější druhy včetně všech tří zde 
zaznamenaných druhů z červeného seznamu (cca deset jedinců chráněné bělozářky liliovité 
(Anthericum liliago), několik keřů skalníku celokrajného (Cotoneaster integerrimus) a několik 
jedinců dubu žlutavého (Quercus dalechampii)). Z dalších světlomilných druhů charakteristických 
pro vřesoviště či acidofilní stepní trávníky byly zaznamenány druhy Euphorbia cyparissias, Festuca 
rupicola, Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Potentilla argentea, Rumex acetosella, 

 Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Polygonatum odoratum, Calluna vulgaris, Scleranthus anuus 
 (plocha 1  a Sedum maximum. Na příkré skále ) byly zaznamenány kapradiny Asplenium 

septentrionale a Polypodium vulgare. 
Bylinné patro lesní vegetace je vzhledem k živinami chudému podkladu druhově velice chudé, 

z druhů typických pro acidofilní doubravy byly zaznamenány Convallaria majalis, Hieracium 
lachenalii či Luzula luzuloides.  

Společenstva v této přírodní památce jsou poměrně stabilní i bez managementových 
opatření, prioritou je odstranění vysazených nepůvodních druhů stromů (Quercus rubra, Pinus 
strobus) či expandujících druhů dřevin (Robinia pseudacacia a Mahonia aquifolium). 
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Zoologie 

Z měkkýšů byli v lese zaznamenáni plži keřovka plavá (Fruticicola fruticum), v Praze poměrně 
vzácná, a vrkoč Vertigo pusilla, na nelesních stanovištích teplomilné druhy Pupilla muscorum, 
Xerolenta obvia a ustupující Cepaea vindobonensis. Na xerotermním okraji lesa byly z fytofágních 
nosatcovitých brouků zjištěny na čilimníkovci černajícím (Lembotropis nigricans) druhy Apion 
corniculatum a Sitona striatellus, dále z reliktních druhů Apion penetrans a stepní bezkřídlí 
Trachyphloeus angustisetulus a T. asperatus. Druhy brouků, dokládajících kontinuálnost zalesnění, 
zde nebyly nalezeny. 

 
Vyskytuje se zde několik druhů ptáků. Běžný je např. drozd zpěvný, kos černý, hrdlička 

zahradní, dále se vyskytuje např. strakapoud malý, strakapoud velký, brhlík lesní, budníček lesní, 
budníček menší, budníček větší, pěnice černohlavá, pěnice hnědokřídlá, pěnice pokřovní, pěnice 
slavíková, puštík obecný, sýkora babka, sýkora koňadra, sýkora modřinka, šoupálek dlouhoprstý, 
žluna zelená. (dle http://www.wmap.cz/opk/) 

Byl uváděn dudek chocholatý, sýček obecný – v současnosti se již údajně nevyskytují. 
 

Lepidoptera (Dle Vávra 2008; http://www.wmap.cz/opk/) 
Na lokalitě bylo zaevidováno celkem 601 druhů motýlů, z toho indikátor 1. stupně, 17 druhů 

(2,83 %) jsou indikátory 2. stupně, 142 druhů (23,63 %) jsou indikátory 3. stupně, 301 druhů (50,08 
%) jsou indikátory 4. stupně a 141 druhů (23,46 %) jsou indikátory 5. stupně. S ohledem na 
vegetační chudost lokality je i motýlí fauna druhově chudá, typická pro převažující kyselé 
doubravy. Na lokalitě obklopené intenzivně urbanizovanou krajinou logicky chybí řada citlivějších 
druhů. 

 
 

2.1.2 Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
 

Seznam druhů cévnatých rostlin vedených v červeném seznamu a v seznamu zvláště chráněných druhů 
(ZCHD) zaznamenaných v PP Skalka terénním průzkumem v roce 2019 

Název druhu 

Aktuální 
početnost nebo 
vitalita populace 

v ZCHÚ 

Stupeň ohrožení podle 
vyhl. 395/1992 Sb. a 
červených seznamů popis biotopu druhu 

a další poznámky 
2017 2012 

druhová 
ochrana 

bělozářka l i l iovitá 
(Anthericum liliago) okolo 10 jedinců NT C3 §O L7.1; skalní výchoz na ploše 1 

dub žlutavý 
(Quercus dalechampii) jednotlivé stromy DD C4b – L6.5; hřeben a jižní svah porostu 

118C11/5 
skalník celokrajný 
(Cotoneaster integerrimus) jednotlivé keře NT C4a – 

L7.1; okraje skalek; plocha 1, 2 

 
– výčet všech cévnatých rostlin nalezených v roce 2019 vizte příloha „Seznam botanických druhů v roce 
2018“ na konci plánu péče. 
 

 
Legenda:  

Červený seznam  

http://www.wmap.cz/opk/
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2017 (Grulich a Chobot 2017): 
CR – critically endangered (kriticky ohrožený) 
EN – endangered (ohrožený) 
VU – vulnerable (zranitelný) 
NT – near threatened (téměř ohrožený) 
LC – least concern (málo dotčený) 
DD – data deficient (druh, o němž jsou nedostatečné 

údaje 

2012 (Grulich 2012): 
C1t – kriticky ohrožený kvůli  trendu mizení 
C2t – silně ohrožený kvůli  trendu mizení 
C2r – silně ohrožený kvůli  vzácnosti  
C2b – silně ohrožený kvůli  trendu mizení i  kvůli  vzácnosti 
C3 – ohrožený 
C4a – vzácnější taxon vyžadující další pozornost, méně 

ohrožený 
C4b – vzácnější taxon vyžadující další pozornost, dosud 

nedostatečně prostudovaný 

Druhová ochrana – Zvláště chráněné druhy (ZCHD; zákon 114/1992 Sb., vyhl. 395) 

§ O – chráněný v kategorii  ohroženýK kriticky  
§SO – chráněný v kategorii  si lně ohrožený 
§O – chráněný v kategorii  ohrožený 

 
 

2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území 
v minulosti a současnosti 

 
a) abiotické disturbanční činitele 

Plochy skalních výchozů můžou být ohroženy rozpadem a sesuvem skal (narušení kořeny 
náletových dřevin, následně voda a mráz, eroze). 

Oslabování lesních porostů silným imisním zatížením oblasti (oblast je zařazena ve stupni C). 
 

b) biotické disturbanční činitele 
Dubové porosty jsou napadeny tracheomykózou. 
 

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, 
současnosti a blízké budoucnosti 

 
a) lesní hospodářství 
Je možné, že v dávné minulosti bylo území zcela bezlesé a využívané jako pastviny a lomy 

(SKÁLA 1999). Dle ortofotomapy z roku 1938 je však většina území (zvláště okolí skalních výchozů 
stráně) porostlá souvislým porostem. Menší část porostů pochází z druhotných výsadeb. 
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(zákres hranic je přibližný) 

 
b) zemědělské hospodaření 
V dávné minulosti bylo území zřejmě odlesněno a vedle těžby kamene sloužilo jako pastviny. 

Část jižního svah sloužil jako vinice, po kterých jsou patrné zbytky teras (SKÁLA 1999). 
 
c) rekreace a sport 
Prostor přírodní památky je obklopen hustou městskou zástavbou a velmi frekventovanou 

ulicí. Plocha je silně využívána jako rekreační les. Plní spíše úlohu parku. Je protkána sítí cest a 
cestiček a využívána pro procházky, hry dětí apod. 

Místy zde dochází, vzhledem k členitému reliéfu, k eroznímu působení jako následkům sešlapu 
– typicky na skal. výchozech s místy dalekého rozhledu (plochy 1, 2), cesty ve svazích. Následkem 
sešlapu trpí vegetace bylinná i dřevinná (narušování kořenových náběhů stromů, zvláště v horních 
partiích). Negativním jevem je i časté odhazování odpadků (opět typicky na místech skalních 
výchozů s výhledem) návštěvníky a mimo to také bezdomovci, kteří bydlících zde v několika 
stanech, a to i přímo na „hlavním“ skalním Velkém výchozu (plocha 1) a též na Malém výchozu na 
ploše č. 2. V území je několik ohnišť opět na skalních výchozech i vyvýšených místech v porostech. 

V posledních letech se šíří sjíždění na horských kolech po skalních výchozech. 
 
d) těžba nerostných surovin 
V minulosti bylo území zcela odlesněno a bylo užíváno jako lůmky na dlažební kostky a 

stavební kámen. Na mapách Císařských otisků stabilního katastru 1836 je vyznačen jižní svah 
směrem k usedlosti Ladronka a Zámečnice jako souvislý les bez zakreslených lomů. Je tedy zřejmé, 
že těžba křemenců započala nejspíše ve druhé polovině 19. století. Lesní porosty tím jistě velmi 
silně utrpěly. [NĚMEC & SLAVÍK (2016)] 

 
 

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
LHP 1. 1. 2014 – 31. 12. 2023, Praha, Chuchle. 
LHO Praha, Zbraslav – 1. 1. 2014 – 31. 12. 2023.  
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2.4 SOUČASNÝ STAV ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ A PŘEHLED DÍLČÍCH PLOCH 
 
2.4.1 Základní údaje o lesích  
 

Lesní porosty jsou zařazeny do lesů zvláštního určení a v rámci této kategorie do subkategorie 
lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí. 

Lesní porosty jsou zařazené do kategorie silné imisní zátěže (imisní pásmo C). 
 
Většina lesních porostů v území má charakter starého lesa díky starým dubům, ve vrcholových 

partiích a na výchozech velmi zakrslého vzrůstu (vizte též popis krajinářské hodnoty území v kap 
2.1.1). 

Věk porostních skupin je nejspíše poměrně paušalizovaný a v porostech se vyskytuje množství 
mnohem starších jedinců, než je věk udávaný pro porost. 

Druhovým složením se porosty téměř blíží přirozenému zastoupení (je však méně habru a více 
jasanu). Věková struktura porostů je v rozmezí 50–150 let, chybí pouze mladé porosty. Avšak na 
mnoha místech se vyskytuje druhá etáž a četné perspektivní nárosty. Takže celkově se porosty 
v území svým druhovým složením i vývojovými fázemi přibližují přirozenému stavu. 

Zastoupení nepůvodních a invazivních druhů je nízké. Vyšší výskyt je zvláště podél hranic se 
zástavbou (ulice Plzeňská, Pod Kotlářkou). Vyskytuje je se dub červený, borovice vejmutovka, akát. 

Dubové porosty jsou napadeny tracheomykózou. 
 
 

Přírodní lesní oblast 17 – Polabí 
Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod LHC Hl. m. Praha 
Výměra LHC (zařizovacího obvodu) v ZCHÚ (ha) 9,8939 ha (93,4 %) – odhad 
Období platnosti LHP (LHO) LHP 1. 1. 2014 – 31. 12. 2023 
Organizace lesního hospodářství  
Nižší organizační jednotka  
 
Přírodní lesní oblast 17 – Polabí 
Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod 117801 LHO Praha, Zbraslav 
Výměra LHC (zařizovacího obvodu) v ZCHÚ (ha) 0,7 ha (6,6 %) 
Období platnosti LHP (LHO) LHO 1. 1. 2014 – 31. 12. 2023 
Organizace lesního hospodářství  
Nižší organizační jednotka  
 
 
PŘEHLED VÝMĚR A ZASTOUPENÍ SOUBORŮ LESNÍCH TYPŮ (dle OPRL) 
Přírodní lesní oblast: 17 – Polabí 
Soubor lesních 

typů (SLT) Název SLT 
Přirozená dřevinná skladba SLT 

Plíva 1971 
Výměra 

(ha) Podíl (%) 

1C2 SUCHÁ HABROVÁ DOUBRAVA 
l ipnicová 

DBZ 7-9 HB+1 LP 1-2 DBP+ BŘK+1 JV 
MK dřín 1,4 13 

1K1 KYSELÁ DOUBRAVA 
kostřavová DBZ 6-9 BŘ 2-3 LP+ HB+ JŘ+ BO 1,8 30 

1B7 
BOHATÁ HABROVÁ 
DOUBRAVA 

DBZ 2-5 DBL 3-5 LP 2-3 HB 1-2 JV+1 
BB+1 BK BŘK JS 1,7 

16 

1Z1 ZAKRSLÁ DOUBRAVA 
tol i tová DBZ 6-9 BŘ+2 HB+2 LP+2 BO+1 BK+1 1,2 11 

1D1 OBOHACENÁ HABROVÁ 
DOUBRAVA 

DB 6-8 LP 1-2 JV+1 HB+1 (JS JL)+1 0,5 5 
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1D3 OBOHACENÁ HABROVÁ 
DOUBRAVA DB 6-8 LP 1-2 JV+1 HB+1 (JS JL)+1 1,4 13 

1C7 SUCHÁ HABROVÁ DOUBRAVA DBZ 7-9 HB+1 LP 1-2 DBP+ BŘK+1 JV 
MK dřín 1,3 12 

Celkem  10,5939 100 % 

 
Porovnání přirozené a současné skladby lesa 

Zkrat-
ka Název dřeviny Současné 

zastoupení (ha) 
Současné 

zastoupení (%) 
Přirozené 

zastoupení (ha) 
Přirozené 

zastoupení (%) 
Jehličnany 

BO borovice lesní -   + 
Listnáče 

DBL dub letní   0,53–0,74 5–7 
BB bříza bělokorá 0,701 6,6 0,6 6 
BR bříza 0,806 7,6 1,06–1,59 10–15 

BŘK javor břek   +–0,85 +–8 
DBP dub pýřitý    + 
DBZ dub zimní 7,300 68,91 7,42–9,53 70–90 
Dřín dřín    + 
HB habr 0,120 1,4 0,42–0,74 4-7 
JL ji lm    + 
JS jasan 0,8 7,55  + 
JV javor 1,5 14,16 0,53–1,06 5–10 
LP l ípa   1,06–1,27 10–12 

MK jeřáb muk    + 
Celkem 10,5939  ----- ----- 

 
Přílohy:  
T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich 
M3 – Mapa obrysová a dílčích ploch 
M4 – Lesnická mapa typologická 
M5 – Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů 
 

2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích  
– v území se nevyskytují 
 

2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody 
Jedná se dva hřbety – výchozy a skalky ve vyšších partiích území. 
Geologická charakteristika vizte kap. 2.1. 
Zákres dílčích ploch vizte mapa M3 – Mapa obrysová a dílčích ploch. 
 

Ohrožením pro skalní výchozy je jejich zarůstání náletovými dřevinami – v současné době stav 
zarůstání ploch skalních výchozů náletovými dřevinami vyžaduje zásah. 

 
Plocha Velkého výchozu ve východní části území (plocha 1) – plošně malé vrchní plato 

skalního výchozu je téměř bez bylinného pokryvu pouze s odhalenou mateční horninou. V jižní 
stěně pod platem se vyskytují zbytky xerotermní vegetace (S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových 
skal a drolin; např. s chráněnou bělozářkou liliovitou) v zastínění zakrslým porostem dubu. V patě 
stěny se nalézá zajímavý geologický útvar závalek průměru cca 1 m. 

Na vrchním platu stabilně bydlí ve stanu bezdomovci a všechny odpadky házejí dolů do jižní 
stěny. 
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Malý výchoz na ostrohu s lomem v západní části území (plocha 2) – skalní výchoz na 
skalnatém ostrohu. Místy také bez bylinné vegetace. V minulosti provedeno částečně odstranění 
dřevin na vrcholové cestě v místech hluboké stěny starého lomu cca 30 m od ostrohu. 

 
2.4.4 Základní údaje o plochách mimo lesní pozemky 

– nelesní pozemky se v území nevyskytují 
 

2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních 
ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup 

 
Péče o území se v minulosti soustředila pouze na obnovu značení. 
V lesních porostech nebyly již dlouhou dobu prováděny lesnické zásahy (resp. vyjma plošně 

velice malé plochy 618Ca2). Také díky tomu mají lesní porosty z velké většiny charakter starého 
původního lesa. Jakékoliv jiné lesnické obnovní zásahy než jednotlivý výběr (výběr jednotlivých 
stromů či skupin stromů) významně naruší celkový charakter území. 

Další péčí sledovat zarůstání partií výchozů a provádět výřez dřevin a keřů. To je nutné 
případně i pro udržení teplomilných druhů bylin (prosvětlování; plocha 1 a 3). 

Celkově jsou společenstva, včetně lesních, v této přírodní památce poměrně stabilní i bez 
 managementových opatření.

 
 

A. ekosystémy 
 

ekosystém:  S1.2 Štěrbinová vegetace sil ikátových skal a drolin 
indikátory cílového 
stavu 

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve 
vztahu k provedené péči a působícím vlivům 

výskyt diagnostických 
druhů rostlin – 
kapradin Asplenium 
septentrionale, 
Polypodium vulgare, 
bylina Polygonatum 
odoratum 
 

Jedná se o nepočetné populace druhů biotopu S1.2 – společenstva na skalních 
výchozech jsou zde dlouhodobě poměrně stabilní. Společenstvo může být ohroženo 
zarůstáním náletovými dřevinami, které zde však vzhledem k velice chudému 
podkladu, výsušnému stanovišti  a odhalenému matečnému podkladu není si lné 

stav: dobrý až zhoršený 
trend vývoje: setrvalý 

absence výskytu 
eutrofních druhů 

Eutrofní druhy na výchozech nebyly zaznamenány 
stav: dobrý 

trend vývoje: setrvalý 
 

ekosystém:  L3.1 Hercynské dubohabřiny a L7.1 Suché acidofilní doubravy 
indikátory cílového 
stavu 

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve 
vztahu k provedené péči a působícím vlivům 

přirozené druhové 
složení a věková 
struktura porostů 

Druhové složení lesních porostů je velice blízké až identické se zastoupením 
přirozeným (jen s  nízkým zastoupením habru a vysokým jasanu). 
Věková struktura převážně dubových porostů je dána rozpětím 50–150 let. Mladé 
věkové třídy chybí, ale poměrně hojně se v porostech vyskytuje druhá etáž a místy 
hojně nárosty 

stav: dobrý 
trend vývoje: setrvalý 
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klasifikace stupně 
přirozenosti „Les 
přírodě blízký 3c“ 

Ve stupni „Les přírodě blízký 3c“ je zařazeno 8,6 ha, tj. 81 % z plochy lesních 
porostů. Při zachování současného minimálního managementu, který zde 
dlouhodobě „probíhá“, by mohlo dojít ke snížení stupně snad jen zvyšováním 
zastoupení geograficky nepůvodních druhů.  
Managementem mrtvé hmoty, l ikvidací geograficky a stanovištně nepůvodních 
druhů a postupným ponecháváním samovolnému vývoji  lze stupně postupně 
zvyšovat 

stav: dobrý 
trend vývoje: zlepšující se 

úplná absence 
invazních druhů 

Většina území (vyjma částí podél hranic se zástavbou, zvláště ulice Plzeňská, Pod 
Kotlářkou) nemá problém s invazivními druhy. V porostech se místy objevuje dub 
červený a borovice vejmutovka, podél zástaveb akát. Hojněji  se vyskytuje zplaňující 
pámelník a mahonie – místy tvoří porosty (vizte mapa M3 – Mapa obrysová a 
dílčích ploch) 

stav: většina území dobrý; podél zástaveb zhoršený 
trend vývoje: setrvalý; podél zástaveb setrvalý či  zhoršující se 

 
B. druhy 

– 
 

C. útvary neživé přírody  
 

útvar neživé přírody:  Skalní výchozy 
indikátory cílového 
stavu 

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje útvaru neživé 
přírody ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům 

nepoškozené skalní 
stěny (náletovými 
dřevinami, mrazem, 
erozí) 

Stěny skalních výchozů jsou v současné době v dobrém stavu. Odstraňování dřevin 
ze skalních a lomových stěn zde v minulosti sice nebylo prováděno, ale exponované 
výchozy (plocha 1, 2) zarůstají vzhledem k extrémním podmínkám pomalu (chudý 
podklad, výsušné stanoviště, odhalený matečný podklad) 

stav: zhoršený 
trend vývoje: setrvalý až zhoršující se 

 
Legenda 
 
Stav předmětů ochrany: 

− dobrý – stav předmětu ochrany odpovídá cílovému stavu indikátoru) 
− zhoršený – stav předmětu ochrany je z hlediska cílového stavu indikátoru zhoršený, méně závažné 

nedostatky v kvantitativních nebo kvalitativních charakteristikách předmětu ochrany) 
− špatný – stav předmětu ochrany je z hlediska cílového stavu indikátoru výrazně zhoršený, závažné 

nedostatky v kvantitativních nebo kvalitativních charakteristikách předmětu ochrany) 
 

Trend vývoje stavu předmětu ochrany:  
− zlepšující se  
− setrvalý  
− zhoršující se 

 
 
 

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 
Kolize se nepředpokládají.  
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3. PLÁN ZÁSAHŮ A OPATŘENÍ  
 
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 
 
3.1.1 RÁMCOVÉ ZÁSADY PÉČE O EKOSYSTÉMY A JEJICH SLOŽKY NEBO ZÁSADY JEJICH 

JINÉHO VYUŽÍVÁNÍ 
 
a) péče o lesní ekosystémy na lesních pozemcích 

 
Příloha:  

• M4 – Lesnická mapa typologická 
• M5 – Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů 

 
 
Dlouhodobý cíl: 
Dlouhodobým cílem v péči o porosty je zachování charakteru starého lesa. 
Zachování a podpora starých stromů zvláště dubů a jejich ponechání na dožití. 
Zakrslé porosty na skalních výchozech, hřebenových cestách a v jejich okolí ponechávat 

samovolnému vývoji. 
Odstraňování stanovištně a geograficky nepůvodních dřevin. 
 
 

Všeobecné zásady k rámcovým směrnicím hospodaření: 
 

− v porostech hospodařit výběrným způsobem. Obnovu provádět jednotlivým výběrem a 
výběrem malých skupin 

− odstraňovat geograficky a stanovištně nepůvodní druhy a důsledná likvidace a kontrola 
výmladků a zmlazování (např. akát na východním okraji horní louky) 

– podporovat přirozenou obnovu a v maximální možné míře využívat přirozeného zmlazení a 
nárostů – využívat případné plochy po zdravotním výběru, světlin po odstraněných 
nepůvodních dřevinách, uvolňování míst s perspektivním zmlazením. Při zdaru či dostatku 
př. zmlazení uvolňování jednotlivým výběrem dospělých stromů 

– dosadbu provádět dle SLT. Je nepřípustná výsadba dřevin stanovištně nevhodných či 
geograficky nepůvodních 

– v rámci podpory biodiverzity je doporučeno celkové prosvětlování porostů 
– v přirozeném zmlazení a nárostech redukovat agresivní jasan a zvláště javor (zvláště porost 

118C3) tak, aby nepřevládl – zastoupení dle SLT 
– uvolňovat nadějné jedince druhé etáže 
– věková, výšková a prostorová diferenciace 
– dle potřeby provádět zdravotní výběr tracheomykozních jedinců – vzniklé světliny využívat 

jako prvků obnovy 
– nezasahovat do porostního pláště kolem horní louky (je v ochranném pásmu) na hranici 

s dílčí plochou 4c – krajinotvorné hledisko 
– používat šetrně těžební technologie. Dřevo bude dočasně skladováno na takových místech, 

kde nemůže negativně ovlivnit předmět ochrany 
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Ponechávání starých stromů na dožití jako „kostry ekologické stability lesního ekosystému“ 
Vytvoření trvalé kostry porostů z vybraných jedinců. Vybrané staré stromy a výstavky zvláště 

dubů ale i ostatních druhů ponechávat na dožití (platí pro celé území, a zvláště na vybraných 
dílčích plochách 4a, b, c). Dále též postupně v čase vybírat a ponechávat dostatečné množství 
nových potencionálních jedinců na dožití jako náhradu za jedince postupně odumírající. O tyto 
jedince pečovat, např. v případě potřeby je osvětlit obsekem (staré i ty mladé náhradníky). 

Doporučuje se vybrat a trvale vyznačit jedince ponechané na dožití a zanést do LHP a map, 
resp. zajistit ponechání konkrétních jedinců ve velmi dlouhém horizontu. 
 
 

Ponechávání výstavků a uvolňování solitérů 
(managementové opatření na podporu biodiverzity) 
(částečně se může kombinovat a překrývat s opatřením v předchozím odstavci) 
Ponechávat určitý vybraný počet výstavků či cíleně uvolňovat vybrané vzrostlé jedince na kraji 

porostů a porostních stěn či uvnitř porostů. Preferovat dub. 
Vedle obecné ekologické funkce výstavků a solitérů v ekosystému jsou vzrostlé stromy na 

slunečném, prohřátém místě významným biotopem pro řadu druhů bezobratlých. Vybrané jedince 
udržovat hlavně z jižní, slunečné strany, obsekem osvětlené. 

Výstavky či budoucí solitéry ze zapojených porostů na uvolnění postupně připravit, neboť 
hrozí při jejich náhlém osvětlení naopak masivní napadení xylofágním hmyzem a jejich následné 
předčasné odumření. Výstavky také ponechávat na dožití. 

 
 
Doupné stromy 
V porostech a celkově v území ponechávat doupné stromy i vhodné stojící suché stromy 

(potencionální doupné stromy) v počtu min. 15 ks/ha; nejlépe vyznačit). 
 
 
Management mrtvého dřeva (managementové opatření na podporu biodiverzity a celkově 

ekosystému) 
Ponechávání dostatečného množství mrtvého dřeva v porostech je nezbytné pro zdárné 

fungování ekosystému. Zvláště jsou na něj vázaní saproxyličtí brouci, jako významná složka 
koloběhu hmoty/živin v ekosystému. 

Ač území, obklopeno městskou zástavbou, slouží významně pro rekreaci, ve vztahu 
k autoregulaci je plošně malé a lesní porosty nejsou hlavním předmětem ochrany, je vhodné i zde 
řešit ponechávání mrtvého dřeva. Velká část území je dosti nepřístupná a návštěvníci se v drtivé 
většině soustřeďují na průchod cestami a návštěvu vyhlídek na výchozech.  

a) vývraty a mrtvé dřevo 
Na vhodných místech ponechávat vývraty a mrtvé dřevo k samovolnému rozpadu 
 

b) ponechávání pařezů 30–40 cm vysokých 
Pařezy jsou důležitým, resp. mnohdy jediným osluněným mrtvým dřevem větších rozměrů 
v našich současných lesích. Ponechávat alespoň 10–15 % pařezů listnatých dřevin 30–40 cm 
vysokých. Případně je též vhodné ponechávat velmi vysoké pařezy až torza kmenů 1,5–2 m 
vysokých 
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c) celkové množství mrtvého dřeva 
Doporučené celkové množství mrtvého dřeva v porostech je 30–40 m3/ha. 

 
 
Řízená lesní pastva 
V rámci udržení a zvýšení biodiverzity by byla vhodná řízená lesní pastva (ovce, kozy).  

 
Rámcová směrnice péče o lesní porosty na lesních pozemcích  
Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Cílový předmět ochrany 

 les zvl. určení 1C2, 1K1, 1B7, 1Z1, 
1D1, 1D3, 1C7 

Zachování charakteru starého lesa. Zachování a podpora 
starých stromů zvláště dubů. Zakrslé porosty na 
výchozech a kolem nich ponechávat samovolnému 
vývoji. Dbát na estetiku/krajinářské hledisko. Na podporu 
biodiverzity udržovat prosvětlený les  

Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin 
SLT  Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) 
1C2 
1K1 
1B7 
1Z1 
1D1 
1D3 
1C7 

DBZ 7-9 HB+1 LP 1-2 DBP+ BŘK+1 JV MK 
DBZ 6-9 BŘ 2-3 LP+ HB+ JŘ+ BO 
DBZ 2-5 DBL 3-5 LP 2-3 HB 1-2 JV+1 BB+1 BK BŘK JS 
DBZ 6-9 BŘ+2 HB+2 LP+2 BO+1 BK+1 
DB 6-8 LP 1-2 JV+1 HB+1 (JS JL)+1 
DB 6-8 LP 1-2 JV+1 HB+1 (JS JL)+1 
DBZ 7-9 HB+1 LP 1-2 DBP+ BŘK+1 JV MK 

Porostní typ A Porostní typ B Porostní typ C 

porosty dubu s příměsí odstraňování nepůvodních dřevin  

Základní rozhodnutí 

Hospodářský způsob (forma) Hospodářský způsob (forma) Hospodářský způsob 
(forma) 

V – výběrná seč 
(jednotlivě výběrná seč, výběr skupin) jednotlivý výběr  

Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 
150(200) až 
fyzický věk 

nepřetržitá     

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Šetrné hospodaření jednotlivým výběrem. 
Porostům zakrslé doubravy věnovat zvýšenou 
péči a dbát o co nejšetrnější případné zásahy. 
Zajištovat přirozenou druhovou skladbu, 
prostorovou a věkovou diferenciaci porostů. 
Udržovat porosty prosvětlené 

Odstranění všech nepůvodních 
dřevin jako dub červený, borovice 
vejmutovka, akát, případně další. 
Následné důsledné odstraňování 
výmladků a několikaletá kontrola 

 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Využívat nárostů a přirozeného zmlazení. 
Včasné uvolňování spodních etáží. 
Doplňovat ostatní dřeviny dle SLT. 

  

Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu 
   

Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) 
SLT druh dřeviny komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově 
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Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů,  
 Při výchově upravovat druhovou skladbu 
směrem k přirozené 

  

Opatření ochrany lesa včetně provádění nahodilých těžeb 
 Provádět zdravotní výběr tracheomykózních dubů. 
Nahodilé těžby dle pokynů orgánu ochrany přírody. 

Poznámka 
Likvidace akátu vizte směrnice „Likvidace akátu“ níže v této kap. 
Nedílnou součástí této směrnice jsou „Všeobecné zásady k rámcovým směrnicím hospodaření“ ze začátku kapitoly 

 
 

Typ managementu Likvidace pámelníku a mahonie 
Vhodný interval zpočátku 2–3 × ročně (i  vícekrát) 
Minimální interval 1 × ročně 
Prac. nástroj/hosp. zvíře křovinořez, pila, krumpáč, dotyková hůl, štětec 
Kalendář pro management jaro, podzim 
Upřesňující podmínky Pámelník bílý – l ikvidace celé populace výřezem keřů, bodovou aplikací herbicidu, 

případné vykopávání obrůstajících kořenů (keře pámelníku vizte mapa M3 – 
Mapa obrysová a dílčích ploch) 

 
Typ managementu Likvidace akátu 

Vhodný interval – těžba dle situace 
– l ikvidace zmlazení každoročně 

Minimální interval – těžba dle situace 
– l ikvidace zmlazení každoročně 

Prac. nástroj/hosp. zvíře pila, křovinořez 

Kalendář pro management 
– konec srpna: na vysoký pařez s  následným odstraněním výmladků na podzim 
– jaro: kroužková metoda 
– aplikace arboricidu: ideálně IX.–X. 

Upřesňující podmínky 

Těžbu provádět buď: 
– přímou těžbou na vysoký pařez (min. 0,5 m lépe 1 m) pro omezení kořenové 
výmladnosti. Odstranění pařezu v dalších letech po plném odumření. Provádí 
se koncem srpna s  následným podzimním odstraněním výmladků. Při 
oloupání kůry pahýlu se počet výmladků podstatně sníží 
– kroužkovou metodou, kdy je v jarních měsících zhruba ve výšce prsou 
odstraněn 5–10 cm široký pruh kůry na 90 % obvodu. Strom se snaží zbytkem 
lýka vyživit korunu a na výmladky již nemá tolik síly. Odtěžen může být až po 
úplném uschnutí 
– těžba na nízký pařez je méně vhodnou technikou a je nutno ji  provést od 
druhé poloviny srpna až začátku září, aby nezdřevnatělé výmladky pře zimu 
pomrzly 
– dále též injektáž či záseky (možné i  koncem jara) 

– následné důsledné každoroční odstraňování výmladků po několik let do jejich 
úplné l ikvidace 
– použití herbicidu – bez aplikace herbicidu se zásah většinou míjí účinkem. 
Aplikace na pařez či prut zmlazení musí být po kácení/vyžínání okamžitá, resp. 
v řádu minut; nejlépe neředěný roztok. Aplikace herbicidu na pařez v jarním a 
časném letním termínu se dle praxe míjí účinkem 

 
V případech zapojených porostů může být další možností (však časově 

dlouhodobou) ponechání akátových porostů samovolnému rozpadu a dožití 
(pokud se však intenzivně nešíří do okolí). Tento způsob nebyl zatím nikde zcela 
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vyzkoušen, ale z pozorování a studií vyplývá, že zásadním faktorem „spouštění“ 
akátového zmlazení a výmladnosti je světelný faktor – to je vidět v současné době 
například v PP Nad Závodištěm, kde se na celé jeho ploše vyskytuje přestárlá a 
rozpadající se akátina, ve které se v podrostu již začínají objevovat domácí keře i  
dřeviny bez zmlazujícího akátu. Na současných nových holinách a jejich okolí se 
však akátové zmlazení vyskytuje se stejnou silou, jako po těžbě akátových porostů 
mladých a zdravých. Východiskem může být použití kotlíků či velice úzkých 
pruhových sečí, méně osvětlených než běžné seče 

 
 
Péče o rostliny  
Výskyt teplomilných rostlin je vázán na skalní výchozy a skalky a hlavním jejich ohrožujícím 

faktorem je zarůstání náletovými dřevinami. Rámcová směrnice je společná s péčí o útvary neživé 
přírody (bod f) kapitoly).  
 
 
b) péče o vodní ekosystémy 

Vodní ekosystémy se v území nevyskytují. 
 

c) péče o ekosystémy mimo lesní pozemky 
Nelesní pozemky se na území PP Skalka nevyskytují. 

 
d) péče o populace a biotopy rostlin a hub 

Péče je obsažen v hospodaření/péči o lesní ekosystémy a skalní výchozy. 
 

e) péče o populace a biotopy živočichů 
Péče o živočichy, zvláště hmyz a ptáky je obsažen v hospodaření/péči o lesní ekosystémy (bod 

a) této kapitoly 3.1.1) a to ponecháváním doupných stromů, výstavků, vysokých pařezů, mrtvého 
dřeva. 

 
f) péče o útvary neživé přírody 

Péče spočívá v pravidelném odstraňování náletových dřevin ze stěn a okrajů skalních výchozů 
či stěn starých lomů. 

 
Typ managementu Vyřezávání dřevin, křovin a náletu 
Vhodný interval 1 × za 3 roky 
Minimální interval 1 × za 5 let 
Prac. nástroj/hosp. zvíře motorová pila, křovinořez, ruční pila, pákové nůžky 
Kalendář pro management X.–III. 
Upřesňující podmínky Použití herbicidu (na bázi glyfosátu) vždy zvážit. Aplikace na pařez či prut zmlazení 

musí být po kácení/vyžínání okamžitá, resp. v řádu minut; nejlépe neředěný 
roztok. Aplikace herbicidu na pařez v jarním a časném letním termínu se dle praxe 
míjí účinkem 
  

 
g) zásady jiných způsobů využívání území 

– 
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3.1.2 PODROBNÝ VÝČET NAVRHOVANÝCH ZÁSAHŮ A ČINNOSTÍ V ÚZEMÍ 
 
a) lesy na lesních pozemcích 

 
Příloha:  

• tabulka T1A – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich 
• tabulka T1B – Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich na lesní půdě nad 

rámec dělení lesních ploch 
• mapa M3 – Mapa obrysová a dílčích ploch 

 
b) rybníky (nádrže) 

– 
 

c) vodní toky 
– 

 
d) útvary neživé přírody 

Přistoupit k výřezu dřevin ze začátku platnosti toho plánu péče – vizte příloha tabulka T1B. 
 
Příloha:  

• tabulka T1B – Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich na lesní půdě nad 
rámec dělení lesních ploch 

• mapa M3 – Mapa obrysová a dílčích ploch 
 
 
e) ekosystémy mimo lesní pozemky 

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

Z jižní, západní a části východní strany prochází ochranné pásmo městskou zástavbou a 
zahrádkami, ze S a části východní strany částí lesem, loukami, a porosty křovin. 

Na horních loukách (jsou v ochranném pásmu) hospodařit bez používání hnojiv (ať statkových 
či průmyslových) a chem. postřiků a jiných chem. přípravků. Ohrožením by bylo, pokud by se začali 
hnojit či chem. ošetřovat – všechny splachy by zasáhly níže položená společenstva chráněného 
území, která zde vznikla právě díky živinami chudé půdě. 

 
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 

Tabule se státním znakem jsou v dezolátním stavu (vizte fotodokumentace). Pruhového 
značení je v obstojném stavu ale místy zcela chybí či by potřebovalo doplnit. 

Na horním platu byla zřejmě umístěna i informační tabule – její zbytek s popisem území leží 
pod kolmou skalní stěnou plochy 1. 

Doporučuje se instalovat tabule s malou informační tabulkou o území na cesty vstupující do 
území (např. vstup z ulice Pod Kotlářkou, vstupy z velké horní louky – zvláště k Velkému výchozu 
plocha 1, a i na samotném Velkém výchozu na ploše 1; vizte zákresy v mapě M3). Na tabulkách 
zmínit i vysokou krajinářskou hodnotu – srozumitelně laické veřejnosti. 

 
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
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a) vyhlašovací dokumentace 

 
Doporučuje se zařadit lesní společenstva a společenstva rostlin (vizte tabulka v kap. 1.7.2) 

do hlavního předmětu ochrany, tj. do kódu předmětu ochrany „a“. 
 

 
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 

V případě zvýšení sešlapu ve vrcholových partiích výchozů podniknout patřičná opatření 
k eliminaci. Doporučuje se instalace tabulí s kompletními informacemi o omezení pohybu, důvodu 
omezení a možných důsledcích zvýšené zátěže pro území. V současné době se úroveň sešlapu jeví 
jako setrvalá, nové cesty nevznikají. Nejfrekventovanější jsou skalní výchozy a vyhlídky na nich. 

V případě zvyšující se zátěže jízdou horských kol v lese a na vyhlídkách přijmout opatření k 
jejich omezení (informační cedule, zákazové, zábrany). 

Vhledem k pravidelnému stanování bezdomovců i neukázněných návštěvníků se doporučuje 
stávající ohniště zrušit. Provádět kontroly. 

 
3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území 

Instalace informačních tabulek popsaná v kap. 3.3. 
 
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území 

Doporučuje se provést průzkum a monitoring xylofágních živočichů. 
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4. ZÁVĚREČNÉ ÚDAJE 
 
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých 
zásahů (druhů činností)  
 

Druh zásahu (činnost) 
Odhad množství 

(např. plochy) 
Četnost zásahu za 
období plánu péče 

Orientační náklady 
za období platnosti 

plánu péče (Kč) 
výřez náletových dřevin a keřů z výchozů 
(rizikové podmínky) * 

cca 0,25 ha 3 × 90 000 

– oprava stávajících tabulí se státním znakem 
– přidání nových 
– doinstalace informační tabulek o území (na 
stejné stojany pod tab. se stát. znakem) 

2 stávající 
3 nové 

3–4 nové informační 
instalace 1 × 30 000 

obnova pruhového značení a tabulí obvod území 2,5 km 2 × 
(včetně údržby tabulí) 

30 000 

l ikvidace pámelníku a mahonie 
cca 500 m2 

odhad 3 × první rok 
a další 4 zásahy 140 000 

Likvidace akátu – hrubý odhad plochy i  částky cca 500 m2 3 až vícekrát 60 000 
Náklady celkem (Kč) 350 000 

* jedná se o výřez dřevin na lesní půdě 
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Konzultace, ústní sdělení: 
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4.3 Seznam používaných zkratek 

 
Zkratky dřevin (DB, KL, OS, JIV…) použité v tabulkách a v textu odpovídají příloze č.4 k vyhlášce Mze č. 84/1996 
Sb. o lesním hospodářském plánování. 

http://drusop.nature.cz/portal
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php
http://webgis.nature.cz/mapomat/
http://geoportal.uhul.cz/OprlMap
http://geoportal.uhul.cz/mapy/mapylho.html
http://eagri.cz/public/app/uhul/ds_lho/
http://envis.praha-mesto.cz/(2hqxto55zgjviuqtqfplo4rt)/default.aspx?ido=4590&sh=-1768601381
http://envis.praha-mesto.cz/(2hqxto55zgjviuqtqfplo4rt)/default.aspx?ido=4590&sh=-1768601381


plán péče PP Skalka 2020–2029 

 st 27/41  

 
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny 
JPRL – jednotka prostorového rozdělení lesa 
IUCN – Mezinárodní svaz ochrany přírody a 

přírodních zdrojů (International Union for 
the Conservation of Nature and Natural 
Resources) 

LHP – lesní hospodářský plán 
KN – katastr nemovitostí 
MO – místní organizace 
MŽP – Ministerstvo životního prostředí ČR 

OP – ochranné pásmo 
OCP MHMP (dříve OOP MHMP) – Odbor ochrany 

prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
PR – přírodní rezervace 
PP – přírodní památka 
SLT – skupina lesních typů 
ÚSES – územní systém ekologické stabil ity 
ZCHD – zvláště chráněné druhy 
ZCHÚ, CHÚ – zvláště chráněné území 

 
 

4.4 Plán péče zpracoval  
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[Plán péče není dílem autorským, ale úředním podle § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon)] 

 
 
5. PŘÍLOHY 
 
Tabulkové přílohy:   

− T1A – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich 
(Tabulka k bodu 2.4.1 a k bodu 3.1.2) 

− T1B – Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich na lesní půdě nad rámec dělení 
lesních ploch 

− Seznam cévnatých rostlin zaznamenaných v PP Skalka v roce 2019 
− Karta stupňů přirozenosti lesních porostů (.xls) 

 
Mapové přílohy: 

− M1 – Orientační mapa s vyznačením území  
− M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma  
− M3 – Mapa lesnická obrysová se zákresem dílčích ploch  
− M4 – Lesnická mapa typologická  
− M5 – Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů 

 
Vrstvy: 

− Příloha V1 – Digitální grafické znázornění průběhu hranic dílčích ploch  
 

Fotografie: 
− vybraná fotodokumentace na konci tohoto plánu péče 
− fotodokumentace v počtu cca 90 fotografií na přiloženém CD 

 
Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče schvaluje  





 

PŘÍLOHA: TABULKA T1A – „POPIS LESNÍCH POROSTŮ A VÝČET PLÁNOVANÝCH ZÁSAHŮ V NICH“ 
PP Skalka 2020–2029 

označení 
JPRL/dílčí 

plochy 
dílčí plocha výměr

a (ha) 
dřeviny 

zastoupe
ní dřevin 

(%) 
věk 

stupeň 
přiroze
-nosti 

doporučený zásah naléha-
vost 

poznámka 

LHP Praha, Chuchle 

118C2  0,8 
část 

JV 65 42  Probírka. Druhový výběr a podpora DB 
Omezit si lné zmlazení a nárosty JV. Podpora DB zmlazení a nárostu 2 Velice si lné zmlazení a nárosty JV. 

HR+, TR+,JS+  DBZ 35 
118C3  0,35 DBZ 45 42  Redukce javoru, jasanu. 

Případně zdravotní výběr tracheomykózních dubů – využít 
k podpoře př. zmlazení či  nárostů. 
Likvidace keřů zimolezu 

2 
Výškově a tloušťkově rozrůzněné. 
HR+, TR+. Výskyt keřů zimolezu, 
růže 

 JS 35 
 JV 20 

118C6  1,05 BB 65 61  Probírka  2 Podrost břečťanu a hloh, BB+, JV+ 
 JS 35 

118C8/5 
etáž 05 
 

 1,4 DBZ 75 55  Postupné uvolňování této spodní etáže  
2 

Horní etáž výškově a tloušťkově 
diferencována. 
Prudký svah 

 JV 20 
 HB 5 

118C8/5 
etáž 08 
 

  DBZ 90 108 3c Postupné uvolňování spodní etáže a nárostů. 
Případně zdravotní výběr tracheomykózních dubů – využít 
k podpoře př. zmlazení či  nárostů. 
Jinak bez zásahu 

2  JV 5 
HB 5 

118C9 plocha 4b 2,29 DBZ 80 108 3c Bez zásahu. Případně zdravotní výběr tracheomykózních dubů – 
využít k podpoře př. zmlazení či  nárostů. 
V porostu vylišena dílčí managementové plocha 4b s  vlastním 
managementem – ponechávání starých dubů podél hřebenové 
cesty, odstranění nepůvodních druhů (AK) 

3 Dvě části. V Z části zakrslé až si lně 
zakrslé porosty. Místy nárosty 

JV 20 

118C10/4 
etáž 04 
 

 4,06 DBZ 60 55 3c Bez zásahu či se pokusit se postupně uvolňovat tuto spodní etáž 
s  redukcí JS. Odstranit akát, dub červený 2 Horní etáž výšk. a tloušť. 

diferencována. Hojně nárosty  JS 25 
 BR 15 

118C10/4 
etáž 10 
 

plochy 
1, 2, 3, 
4a, 4c 

 DBZ 100 120 3c Bez zásahu či se postupným jednotlivým výběrem pokusit uvolňovat 
spodní etáž a nárosty. Případně zdravotní výběr tracheomykózních 
dubů – využít k podpoře př. zmlazení či  nárostů. Odstranit jedince 
akátu. 
V porostu vylišeny dílčí managementové plochy 1, 2, 3, 4a a 4c 
s  vlastním managementem – ponechávání starých zakrslých a 
pokroucených dubů podél hřebenové cesty, prosvětlení plochy 3, 
odstranění náletových dřevin ze stěn výchozů a lomů, bezzásahové 
plochy v zakrslých dubech  

2 

Jádrové porosty území. V JZ části 
kolem ostrohu, podél hřebené 
cesty a J svahu zakrslé por. dubu 
(vysoká krajinářská hodnota) 
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označení 
JPRL/dílčí 

plochy 
dílčí plocha 

výměr
a (ha) dřeviny 

zastoupe
ní dřevin 

(%) 
věk 

stupeň 
přiroze
-nosti 

doporučený zásah 
naléha-

vost poznámka 

LHP Praha, Chuchle 

118C11 
 

plocha 1 1,05 
část 

DBZ 70 150 3c Bez zásahu či se pokusit postupně uvolňovat místy nárosty až 
druhou etáž. 
Případně zdravotní výběr tracheomykózních dubů – využít 
k podpoře př. zmlazení či  nárostů, odstranění akátu 

2  HB 15 
KS 
BB 

10 
5 

LHO (Lesní hospodářské osnovy, LHO Praha, Zbraslav) 
618Ca5  0,61 JS 30 58  Probírka, redukce JV, JS, uvolnění DB, udržovat snížené zakměnení 

2 

Řídká tyčovina 
JV 30 
DB 20 
HR 20 

618Ca2  0,09 DB 100 34  Probírka 2 Řídká tyčovina 
 
naléhavost – stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění: 

1. stupeň – zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany) 
2. stupeň – zásah vhodný 
3. stupeň – zásah odložitelný 
         obnovní těžba či rekonstrukce 
         výchovný zásah 
         bez zásahu či pouze zdravotní výběr 
         porosty ponechané samovolnému vývoji v dlouhodobém horizontu 

 
 

Hodnocení přirozenosti lesních porostů: 
a) přirozené lesy  

1 – Les původní (prales) 
2 – Les přírodní 
3a – Les přírodě blízký 
3b – Les přírodě blízký 
3c – Les přírodě blízký 

b) ostatní lesy 
4 – Les nově ponechaný samovolnému vývoji 
5 – Les významný pro biodiverzitu 
6 – les produkční/stanovištně původní 
7 – Les nepůvodní 
SV – Lesní porosty ve stavu samovolného vývoje (samovolný vývoj) 
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TABULKA T1B – „POPIS DÍLČÍCH PLOCH A VÝČET PLÁNOVANÝCH ZÁSAHŮ V NICH NA LESNÍ PŮDĚ NAD RÁMEC DĚLENÍ LESNÍCH PLOCH“ 
 

označení 
dílčí 

plochy 
název výměra 

(ha) 
stručný popis charakteru plochy nebo objektu a 

dlouhodobý cíl péče doporučený zásah naléhavost termín 
provedení interval provádění 

1 Velký výchoz 

0,26 
(vlastní 
stěna 

600 m2) 

Vrchní plato, svahy skalního výchozu a kolmá skalní 
stěna. Nádherná vyhlídka. Vrchní plato je téměř bez 
bylinného pokryvu pouze s odhalenou mateční 
horninou. Zvláště na J svahu pod platem se vyskytují 
zbytky xerotermní vegetace (S1.2 Štěrbinová vegetace 
silikátových skal a drolin; např. s chráněnou bělozářkou 
li l iovitou, na kolmé skalní stěně byly zaznamenány 
kapradiny sleziník severní (Asplenium septentrionale) a 
osladič obecný (Polypodium vulgare). Bylinné patro 
lesní vegetace je vzhledem) v zastínění velmi řídkého 
zakrslého porostu dubu. Xerotermní rostlinná 
společenstva jsou zde poměrně stabilní i  bez 
managementových opatření. 
Kolmá J skalní stěna výchozu je z části porostlá 
mladými náletovými dřevinami a vyžaduje jejich 
odstranění. 
V patě kolmé stěny se nalézá zajímavý geologický útvar 
závalek průměru cca 1 m. 
Vrchní partie i  okolí jsou porostlé jedinci velice 
zakrslých dubů a společně s  výchozy skalek nabývá 
tento krajinný prostor vysoké estetické hodnoty. 
Na vrchním platu stabilně bydlí ve stanu bezdomovci a 
všechny odpadky házejí dolů do jižní stěny 

Cíl péče: zabránění zvětrávání výchozu, zvláště 
prudké/kolmé skalní stěny, tzn. odstraňování 
náletových dřevin z kolmé stěny a její horní hrany 
(předěl horního plata a stěny). 

Dále udržení xerotermní vegetace, tzn. zajištění 
dostatečného prosvětlení porostů s  jejím výskytem 

a) Vyřezávání dřevin, křovin a náletu 
Vyřezat dřeviny na prudké/kolmé 
stěně skalního výchozu. Stromy u paty 
stěny není nutné odstraňovat či jen 
z části – je zde výskyt stínomilnějších 
druhů společenstva S1.2 (např. 
kapradiny osladiče obecného), 
odstranění akátu v SV části  
 
b) Bezzásahová část 
Výřez dřevin provádět pouze na skalní 
stěně – na celé horní ploše plata až 
směrem na Z se vyskytují jedinci či  
skupinky extrémně zakrslých dubů a 
tuto plochu ponechávat bez zásahu 
natrvalo 
 
c) Umístění informační tabule 
Plocha horního „plata“ je 
nejprotěžovanějším místem chrá. 
území a bylo by vhodné v rámci osvěty 
umístění stojanu s  informační 
tabulkou o biologické i  krajinářské 
hodnotě území a nutnosti chováním 
ekosystémy nenarušovat 
 
Zrušit ohniště a dobře „zamaskovat“ 
 
 

a) 1 
b) 1 a) IX.–III. a) 1 × 3 roky 
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označení 
dílčí 

plochy 
název výměra 

(ha) 
stručný popis charakteru plochy nebo objektu a 

dlouhodobý cíl péče doporučený zásah naléhavost termín 
provedení interval provádění 

2 
Malý výchoz 
na ostrohu 

s lomem 
0,15 

Skalní výchoz v Z části území na ostrohu (nádherná 
vyhlídka). Pod ostrohem v minulosti zřejmě lom. Cca 
30 m před ostrohem po levé straně je kolmá stěna 
dalšího křemencového lomu. 
Svahy výchozu a stěny lomů jsou z části zarostlé 
náletovými dřevinami a keři. 
Též se i  sem stahují bezdomovci. 

Cíl péče: zabránění zvětrávání výchozu a stěn 
lomů  

a) Vyřezávání dřevin, křovin a náletu 
Vyřezat dřeviny na prudkých stěnách a 
svazích skalního výchozu. 
Nezasahovat ve vrcholové partii  
ostrohu se zakrslými jedinci estetické 
hodnoty (vyjma míst s  fragmenty 
vřesovišť). V malém lomu cca 30 m 
před ostrohem u hřebenové cesty není 
nutné odstraňovat stromy z jeho dna. 
Odstranit vzrostlého jedince borovice 
vejmutovky. 
Zrušit ohniště a dobře „zamaskovat“ 

1 IX.–III. 1 × za 3 roky 

3 Vřesoviště 300 m2 

Zbytky vřesoviště s  vřesem obecným (Calluna vulgaris) 
a borůvkou (Vaccinium myrtillus) společenstva „L7.1 
Suché acidofilní doubravy“ (Calluno-Quercetum) na 
S svahu úzkého hřbetu. Dále hojný porost jestřábníku 
savojského (Hieracium sabaudum) a konvalinky vonné 
(Convallaria majalis). 
Zastíněno řídkým porostem dubu. V minulosti lehce 
prosvětleno. 

Cíl péče: zachování společenstva s porosty vřesu a 
jeho podpora zvláště dostatečným prosvětlením 

a) Vyřezávání dřevin, křovin a náletu 
Prosvětlit plochu i  okolí 

1 IX.–III. 1 × za 3 roky 

4a 

Hřebenová 
cesta 

k Malému 
výchozu 

(krajinářský 
prvek) 

 

0,1 
(délka 
140 m) 

Krajinářsky hodnotný prvek hřebenové cesty na velice 
úzkém hřbetu (místy pouze cca 1 m).  
Cesta je lemována porosty starých nízkých a bizarně 
pokroucených dubů a společně s  malými výchozy 
skalek, malých těžebních jam i  výhledů do krajiny 
nabývá tento krajinný prvek vysoké estetické hodnoty 

Cíl péče: zachování prastarého rázu této 
hřebenové cesty 

Hřebenová cesta je lemována starými 
nízkými a bizarně pokroucenými duby 
– tyto jedince ponechávat i  s  jedinci v 
okolí bez zásahu – – 
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označení 
dílčí 

plochy 
název výměra 

(ha) 
stručný popis charakteru plochy nebo objektu a 

dlouhodobý cíl péče doporučený zásah naléhavost termín 
provedení interval provádění 

4b 

Severní ostroh 
s hřebenovou 

cestou 
(krajinářský 

prvek) 

0,18 

Krajinářsky hodnotný prvek plochého ostrohu 
s  výhledem a vrcholové cesty lemované starými duby 
na hřbetu jdoucí od skalního ostrohu k loukám. 
Malý ostroh s  výhledem do krajiny je porostlý velice 
řídkým porostem starých zakrslejších dubů. 
Cesta je lemována jedinci starých dubů velkých 
průměrů 

Cíl péče: zachování řídce zarostlého ostrohu se 
starými zakrslými duby s  výhledem do krajiny. 
Zachování hřebenové cesty s  rázem staré dubové aleje 

Na samotném ostrohu není nyní zásah 
nutný. 
Hřebenová cesta je lemována starými 
duby – tyto jedince ponechávat.  
Popadané kmeny podél cesty 
neodstraňovat – jednak plní funkci 
mrtvého dřeva a také v kontextu 
krajinářsko-estetického kontextu 
smyslu této plochy doplňují celkový 
dojem místa 

bez zásahu – – 

4c 
Kuželovitý 

lom 
(krajinářský 

prvek) 

0,35 

Krajinářsky hodnotný prvek s  velice starým lomem 
kuželovitého tvaru (trychtýře, „závrtu“) a jeho okolí se 
starými jedinci dubu a velice estetickým vstupem 
z louky do lesa 

Cíl péče: zachování krajinářského rázu 

Ponechat v dlouhodobém horizontu 
bez zásahu. 
Ohniště v Z části plochy zrušit a zbytky 
dobře „zamaskovat“ 

bez zásahu – – 

pámelník Porosty 
pámelníku 400 m2 

Porosty pámelníku za zahradami šířící se do lesních 
porostů podél cesty (vizte mapa dílčích ploch) 

Cíl péče: l ikvidace porostu 

Likvidace keřů pámelníku – vizte 
směrnice v kap. 3.1.1 a) 1 jaro, podzim 

2–3 × za první rok; 
pak dle potřeby 1–2 × 

ročně do úplné 
l ikvidace 

mahonie Porosty 
mahonie 

jednotlivé 
keře či  
malé 

skupiny 

Porosty mahonie za zahradami a zástavbami šířící se do 
lesních porostů (vizte mapa dílčích ploch) 

Cíl péče: l ikvidace porostu 

Likvidace keřů mahonie. Zvláště ve 
spodní části porostu 118C10 podél 
zahrádek jsou četné keře a skupinky 
keřů 

1 jaro, podzim 

1–2 × za první rok; 
pak dle potřeby 1–2 × 

ročně do úplné 
l ikvidace 

 
 
naléhavost – stupně naléhavosti jednotlivých zásahů pro období platnosti plánu péče se uvádí podle následujícího členění: 

1. stupeň – zásah nutný (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany) 
2. stupeň – zásah potřebný (jeho neprovedení neohrožuje existenci předmětu ochrany, zhorší však jeho kvalitu) 
3. stupeň – zásah doporučený (odložitelný, jeho neprovedení neohrožuje existenci ani kvalitu předmětu ochrany v období platnosti plánu 

péče, jeho provedení však povede k jeho zlepšení) 
 
 
 

 



 

SEZNAM DRUHŮ CÉVNATÝCH ROSTLIN ZAZNAMENANÝCH 
V PP SKALKA V PRAZE V ROCE 2019 
(terénní šetření k plánu péče; RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.) 

 
 

Abies alba 
Acer campestre 
Acer platanoides 
Agrostis capillaris 
Alliaria petiolata 
Amelanchier sp. 
Anthericum liliago 
Asplenium septentrionale 
Avenella flexuosa 
Betula pendula 
Calluna vulgaris 
Cerasus avium 
Convallaria majalis 
Corylus avellana 
Cotoneaster integerrimus 
Crataegus monogyna 
Dryopteris filix-mas 
Euonymus europaea 
Euphorbia cyparissias 
Fallopia convolvulus 
Festuca rupicola 
Frangula alnus 
Fraxinus excelsior 
Galium aparine 
Geranium robertianum 
Hieracium lachenalii 
Hieracium pilosella 
Hieracium sabaudum 
Hypericum perforatum 

Impatiens parviflora 
Juglans regia 
Lathyrus niger 
Lolium perenne 
Lonicera periclymenum 
Luzula luzuloides 
Mahonia aquifolium 
Pinus strobus 
Poa nemoralis 
Polygonatum odoratum 
Polygonum aviculare 
Polypodium vulgare 
Potentilla argentea 
Quercus dalechampii 
Quercus petraea 
Quercus rubra 
Robinia pseudacacia 
Rosa canina 
Rumex acetosella 
Scleranthus anuus 
Sedum maximum 
Sorbus aucuparia 
Stellaria media 
Syringa vulgaris 
Taraxacum sect. Ruderalia 
Taxus baccata 
Vaccinium myrtillus 
Viola odorata 
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VYBRANÁ FOTODOKUMENTACE 
 
 

 
Plocha 4c – Kuželový lom – zleva vstup z horní louky do plochy 4c; pohled na východ 

 
Pohled z plochy 4c na sever na horní louku 

 
Pohled ze stejného místa plochy 4c ale na jih dolů do porostu 118C10/4 
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Pohled na JZ z vyhlídky z horního plata plochy 1 

 

Plocha 1 – hlavní stěna Velkého skalního výchozu (pohled směrem na JZ) 
 Plocha 1 – horní plato Velkého skalního výchozu (pohled směrem na Z) 
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Pod stěnou Velkého výchozu (pod plochou 1) 

 
Pohled do porostu 118C10/4 – jižní svah pod hřebenovou cestou (pod plochou 4a) 

 
Plocha 4a – hřebenová cesta 
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Plocha 4a – hřebenová cesta 

 
Plocha 4a – hřebenová cesta 
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Plocha 4a – hřebenová cesta 

 

 
Plocha 2 – starý lom; pohled na Z 
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Plocha 2 – Malý výchoz; pohled na Z 

 
Plocha 4b – hřebenová cesta směrem na Z k Severnímu ostrohu  

 
Plocha 4b – hřebenová cesta směrem na V k horní louce 
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Plocha 1 – horní plato Velkého skalního výchozu (pohled směrem na Z); stan bezdomovců 

 

 
Plocha 1 – úpatí stěny Velkého skalního výchozu – „závalek“ / bělozářka liliovitá a kokořík vonný 

 

 
Pěšina směrem k ploše 1; porost 118C10/4; nalevo jižní svah 
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Název lokality (území):
Dílčí plocha:
Výměra dílčí plochy:

1 2 3a 3b 3c 4 5 6 7

les původní les přírodní les přírodě 
blízký a)

les přírodě 
blízký b)

les přírodě 
blízký c)

A1 žádná těžba v minulosti anebo pouze toulavá těžba před více než 100 lety
A2 obnovní nebo nahodilá těžba se vznikem holiny před více než 100 lety s 

přirozenou obnovou a následnou neřízenou sukcesí (žádné výchovné zásahy)

A3 obnovní nebo nahodilá těžba se vznikem holiny před více než 50 lety s 
přirozenou obnovou a následnou neřízenou sukcesí (žádné výchovné zásahy)

A4 obnovní nebo nahodilá těžba se vznikem holiny v posledních 50 letech s 
přirozenou obnovou a následnou neřízenou sukcesí (žádné výchovné zásahy)

A5 obnovní, toulavá nebo nahodilá těžba živých (aktivních) stromů bez vzniku holiny 
před více než 50 lety

A6 obnovní, toulavá nebo nahodilá těžba živých (aktivních) stromů bez vzniku holiny 
v posledních 50 letech x

A7 obnovní nebo nahodilá těžba živých (aktivních) stromů se vznikem holiny a s 
umělou/přirozenou obnovou před více než 150 lety

A8 obnovní nebo nahodilá těžba živých (aktivních) stromů se vznikem holiny a s 
umělou/přirozenou obnovou, včetně záměrných výchovných zásahů před více 
než 50 lety

A9 obnovní nebo nahodilá těžba živých (aktivních) stromů se vznikem holiny a s 
umělou/přirozenou obnovou, včetně záměrných výchovných zásahů v 
posledních 50 letech, nyní již ukončené

A10 obnovní nebo nahodilá těžba živých (aktivních) stromů se vznikem holiny a s 
umělou/přirozenou obnovou, včetně záměrných výchovných zásahů jako 
hospodářská opatření (zaměřená na podporu produkce dříví anebo jiných funkcí 
lesa) v posledních 50 letech, dosud probíhající

A11 záměrné výchovné zásahy (nikoliv obnova nebo nahodilá těžba) jako 
hospodářská opatření v posledních 50 letech, nyní již ukončená

A12 záměrné výchovné zásahy (nikoliv obnova nebo nahodilá těžba) jako 
hospodářská opatření (zaměřená na podporu produkce dříví anebo jiných funkcí 
lesa) v posledních 50 letech, dosud probíhající

A13 obnovní managementová opatření před více než 50 lety a následný samovolný 
vývoj

A14 obnovní managementová opatření v posledních 50 letech, nyní již ukončená a 
následný samovolný vývoj

A15 obnovní managementová opatření dosud probíhající - extenzivní

les nepů-vodní

přirozené lesy Kritéria hodnocení - ovlivnění vývoje porostů člověkem v minulosti

Míra ovlivnění vývoje dílčí plochy v minulosti a v současnosti

les nově 
ponechaný 

samovol-nému 
vývoji

A - Přímé ovlivnění vývoje porostu formou lesnických opatření

les význam-ný 
pro 

biodiverzitu

les produkč-ní 
– stanovi-štně 

původní

HODNOCENÍ PŘIROZENOSTI LESNÍCH POROSTŮ
PP Skalka (Praha)

porosty 118C11/5, 118C12, 118C10, 118C9/6
8,6 ha



A16 udržovací managementová opatření trvale probíhající - extenzivní x
A17 obnovní nebo udržovací managementová opatření dosud probíhající - intenzivní

A18 zásahy eliminující sekundární negativní antropické vlivy (viz vyhláška)

B1 tlející dřevo se neodváželo nikdy nebo před více než 100 lety
B2 odvoz tlejícího dřeva před 50-100 lety
B3 odvoz tlejícího dřeva v posledních 50 letech, nyní již ukončený x
B4 pouze částečné ponechávání dřeva (ležících nebo stojících kmenů stromů) k 

zetlení v současnosti
B5 žádné nebo téměř žádné ponechávání dřeva k zetlení v současnosti

C1 nejsou patrné známky negativního vlivu spárkaté zvěře na lesní ekosystém 
anebo pouze vliv historické pastvy dobytka na vývoj struktury a textury porostu, 
který je již nepatrný a lze dovodit pouze teoretické ovlivnění dřevinné skladby

x

C2 dlouhodobě vysoké stavy spárkaté zvěře v posledních 50 letech, mající vliv na 
vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobě 
jdoucích tloušťkových třídách), v hodnoceném území probíhá přirozená obnova 
většiny hlavních dřevin alespoň mozaikovitě

C3 dlouhodobě vysoké stavy spárkaté zvěře v posledních 50 letech, mající vliv na 
vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobě 
jdoucích tloušťkových třídách), na celé ploše hodnoceného území je v 
současnosti blokovaná přirozená obnova hlavních dřevin

D1 nepřítomnost některé z hlavních stanovištně původníchD) dřevin lesa 
závěrečného typu v případě, že celá plocha není rannější sukcesní stadium

D2 nepřítomnost reprodukce schopných jedinců u některých hlavních stanovištně 
původních dřevinD) lesa závěrečného typu v případě, že celá plocha není 
rannější sukcesní stadium

D3 přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin vtroušeně do 20% v zastoupení
D4 přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin od 21% do 50% v zastoupení
D5 přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin od 51% do 100 % v zastoupení
D6 přítomnost geograficky nepůvodních dřevin vtroušeně do 20% v zastoupení
D7 přítomnost geograficky nepůvodních dřevin od 21% do 50% v zastoupení
D8 přítomnost geograficky nepůvodních dřevin od 51% do 100 % v zastoupení
D9 krátkodobá a přechodná přítomnost stanovištně a/nebo geograficky 

nepůvodních dřevin do 5% v zastoupení x

D10 porosty geneticky nepůvodní (nepůvodní populace dřevin atd.)

les původní les přírodní les přírodě 
blízký a)

les přírodě 
blízký b)

les přírodě 
blízký c)

x

les nově 
ponechaný 

samovolné-mu 
vývoji

les význam-ný 
pro 

biodiverzitu

les produ-kční 
– stanovištně 

původní
les nepů-vodní

přirozené lesy 

B - Tlející dřevo

C - Nepřímé ovlivnění vývoje porostu působením člověka

D - Současná dřevinná skladba v porovnání s potenciální přirozenou dřevinnou skladbou

Zařazení do stupně přirozenosti:

Stupně přirozenosti



ANO

Poznámka: 
Datum zpracování: 4.9.2019

Je (dílčí plocha) ponechána samovolnému vývoji? (Ano/Ne) ANO NE NE

Pokud ano, odkdy? (alespoň odhad)
Hodnocení provedl: Ing. Václav Kohlík

I I I 
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