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1. Základní identifika ční a popisné údaje 
 
1.1 Eviden ční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN  
 
 
Název:   U Závisti 
Kategorie:                       Přírodní památka 
Evidenční kód:                   1108 
Kategorie podle IUCN:       III. přírodní památka 
 
 
1.2 Platný právní p ředpis o vyhlášení ZCHÚ  
 
druh právního předpisu:  Vyhláška, kterou se ur čují CHPV v hl. m. Praze 
vydal:     Národní výbor hl.m. Prahy 
číslo:     č. 5/1988 Sb. NVP, kterou se ur čují chrán ěné přírodní 
výtvory v hlavním    m ěstě Praze ve znění vyhlášky č. 23/1991 Sb. hl. m. Prahy a 
ve znění nařízení  č.4/2006 Sb. hl. m. Prahy 
 
datum platnosti a datum účinnosti předpisu: platnost a účinnost: 4.7.1988; 1.9. 1988 
 
Vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, byl chráněný přírodní 
výtvor převeden do kategorie přírodní památka. 
 
 
1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chrán ěnými územími a 
příslušnost k soustav ě Natura 2000 
 
překryv s územně-správními jednotkami: 
kraj:       - Hlavní město Praha 
okres:       - městská část Praha 5 
obec s rozšířenou působností třetího stupně: - Hlavní město Praha 
obec:       - Hlavní město Praha 
katastrální území:     - Zbraslav 
 
 
překryv se soustavou Natura 2000: 
ptačí oblast:      - 
evropsky významná lokalita:   - EVL Břežanské údolí  
 
 
překryv s jinými chráněnými územími: 
národní park: 
chráněná krajinná oblast: 
jiný typ chráněného území: 
 
 
 
1.4 Vymezení území podle sou časného stavu katastru nemovitostí 
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Katastrální území: 791733 Zbraslav 
Číslo 
parcely 
podle KN  

Číslo 
parcely 
podle PK 
nebo 
jiných 
evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití 
pozemku podle KN 

Číslo 
listu 
vlastnict
ví 
 

Výměra parcely 
celková podle 
KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m 2) 

3098  ostatní plocha neplodná půda 145 2618 2618 
3099/1  ostatní plocha zeleň 1707 4153 4153 
3099/2  ostatní plocha zeleň 985 79 79 
3099/3  ostatní plocha zeleň 2897 29 29 

Celkem  6879 

 
Poznámka: Pozemek parc.č. 3099 v k.ú. Zbraslav byl oproti předchozímu stavu 
v době vyhlášení chráněného území přečíslován na pozemky parc.č. 3099/1, 3099/2 
a 3099/3 v k.ú. Zbraslav. Celková výměra 6879 m2 se liší oproti zřizovacímu předpisu 
(7100 m2). Na základě mapového podkladu k vyhlášce a na základě podkladů 
zaslaných odborem ochrany prostředí MHMP je součástí chráněného území také 
parcela 3207/2 v k.ú. Zbraslav, která do chráněného zasahuje přibližně 2 m2. Tato 
parcela však není zahrnuta do výčtu pozemků v chráněném území (a ostatně ani 
mapový podklad k vyhlášení není úplně přesvědčivý, vzhledem k hrubému měřítku – 
zákres v mapě 1:5000). Více informací by poskytl geometrický plán, příp. srovnávací 
sestavení parcel.  
 
 
1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma  
 
Druh pozemku ZCHÚ  

plocha v 0,6879 ha 
OP 
plocha v 0,0000 ha 

Způsob využití 
pozemku 

ZCHÚ  
plocha v 0,6850 ha 

lesní  pozemky    

zamokřená plocha  

rybník nebo nádrž  

vodní  plochy   

vodní tok   

trvalé  travní 
porosty 

  

orná půda   

ostatní 
zemědělské  
pozemky 

  

 

neplodná půda 2618 ostatní plochy 6879  

ostatní způsoby 
využití 

4261 

zastavěné 
plochy a nádvoří 

  

plocha celkem  6879  

 

 
Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do 
vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ. 
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1.6 Hlavní p ředmět ochrany 
 
1.6.1 Předmět ochrany podle z řizovacího p ředpisu 
 
Odkryv letenského souvrství ordoviku. 
 
 
1.6.2 Hlavní p ředmět ochrany – sou časný stav 
 
Současný předmět ochrany zůstává stejný jako ve zřizovacím předpisu, jedná se 
stále o jeden z nejlepších profilů letenským souvrstvím na území pražské pánve. 
 
A. & B.  Společenstva ani druhy nejsou předmětem ochrany. 
 
 
C. útvary neživé p řírody  
 

útvar  geologické podloží popis výskytu útvaru 

geologický profil 
letenským souvrstvím 

drobové břidlice, 
křemenné pískovce 

skalnatý výchoz v zářezu silnice 

 
 
1.7 Dlouhodobý cíl pé če 
 
Zachování významného geologického profilu letenským souvrstvím na území 
pražské pánve. 
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2. Rozbor stavu zvlášt ě chrán ěného území s ohledem na 
předmět ochrany 
 
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho p řírodních pom ěrů 

 
Silniční zářez je přibližně 400 m dlouhý a vznikl při výstavbě silnice a 

železnice Modřany-Zbraslav. Představuje jeden z unikátních profilů letenským 
souvrstvím nejenom na území Prahy, ale i pražské pánve. Velmi dobře dokumentuje 
probíhající sedimentaci po dobu mnoha desítek tisíc let. Blízkost odkryvu 
závistskému zlomu, podél něhož jsou odděleny starší prvohory od proterozoika, 
vypovídá o tektonickém stylu přesmyku, kdy v nejjižnější části profilu sou vrstvy až 
překocené. 

Defilé je tvořenon souvrstvím téměř monotónně se střídajících poloh tmavých 
slídnatých drobových břidlic a drob s polohami křemenných pískovců až křemenců 
různé mocnosti, která se většinou pohybuje kolem 5-7 cm, ale výjimečně (v jižní části 
odkryvu) až 50 cm. Ve svrchní části profilu, v jádře synklinály, obsahuje souvrství 
méně křemencových vložek a více drob. Asi ve středu celkové mocnosti profilu 
přecházejí některé křemencové vložky výjimečně do velkých prachovito-váponitých 
konkrecí o mocnosti přes 1 metr. V jižní části profilu jsou na některých vrstevních 
plochách písčitějších vložek vyvinuty stopy po lezení živočichů a čeřiny. Stopy po 
pohybu organismů se vyskytují na vrstevních plochách v podobě chodbiček 
vyplněných jílem a úlomkovitou slídou. 

Na profilu je možné demonstrovat střídavé usazování vrstev pískovců a 
drobových břidlic na dně moře v době usazování ordovických uloženin. V neposlední 
řadě jde o atraktivní přírodní fenomén. 

Květenu na více méně holém svahu reprezentuje iniciálné stádium 
společenstva Allyso-Festucion pallentis s tařicí skalní (Aurinia saxatilis) a 
rozchodníky. Jinak se ve spárách uchytávají druhy náročné na živiny (např. 
vlaštovičník větší – Chelidonium majus), zřemě i z důvodu existence převážně 
akátového háje nad stěnou. 

Zoologicky není území významné, na stěnu skály jsou vázané některé druhy 
petrofilních bezobratlých, především pavouků. 
 
 
Přehled zvlášt ě chrán ěných druh ů rostlin a živo čichů 
 
název druhu aktuální 

početnost nebo 
vitalita populace 
v ZCHÚ 

kategorie  
podle 
vyhlášky č. 
395/1992 Sb. a 
podle 
červených 
seznamů  

popis biotopu druhu  

tařice skalní 
(Aurinia saxatilis) 

jednotlivě O, C4a skalnatý výchoz 

 
Kategorie ohrožení podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
KO – kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, O – ohrožený  
 

 
Kategorie ohrožení podle Červeného seznamu (Procházka 2001): 
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C1 – taxony kriticky ohrožené, C2 – silně ohrožené, C3 – ohrožené, C4a – vzácnější taxony vyžadující 
další pozornost (méně ohrožené), C4b – vzácnější taxony vyžadující další pozornost (dosud 
nedostatečně prostudované). 
 
  
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti 
v minulosti 
 
a) ochrana p řírody 
 
Profil není v současné době ohrožen lidskou činností. Pozvolna však zarůstá 
trnovníkem akátem a dalšími keři (nutná redukce).  
 
 
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhod nutí a právní p ředpisy 
 
Plán péče na období let 1999-2009. 
 
 
2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v sou časnosti 
 
a) rekreace a sport 
 
Území prakticky není ovlivněno návštěvností. 
 
b) jiné zp ůsoby využívání 
 
Možné ohrožení lokality představuje pozvolné zarůstání chráněného území, zejména 
lomových stěn. Toto zarůstání je velmi pozvolné, neboť se projevuje vliv velmi 
slabého půdního horizontu.  
 
Další negativní vliv představují drobné černé skládky. 
 
Sledovat případné rekonstrukční práce na komunikaci neboť v této souvislosti by se 
mohl vyskytnout nápad na zpevnění profilu betonovým obložením, což je zcela 
nepřípustné. 
 
 
2.5 Současný stav zvlášt ě chrán ěného území a p řehled díl čích ploch 
 
Dílčí polygon A 
 
Téměř svislá stěna představující vlastní geologický fenomén. Příkré stěny jsou 
prakticky holé a zejména v příkrých částech výrazně nezarůstají. Pouze místy (v 
místech ne tak příkrého svahu) a při okrajích iniciální stádium Allyso-Festucion 
pallentis s některými xerotermními druhy (Festuca pallens, Centaurea stoebe, 
Echium vulgare, Stipa), pro vlastní předmět ochrany zatím nepředstavují ohrožení.  
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Dílčí polygon B  
 
Zarostlé svahy nad skalní stěnou. Tvoří ji z největší části výsadby akátu, které jsou 
postupně redukovány. Podrost je značně nitrofilní. 
 
 
2.5.3 Základní údaje o útvarech neživé p řírody 
 
Viz kapitola 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů. 
 
 
2.6 Zhodnocení výsledk ů předchozí pé če a dosavadních zásah ů do území a 
závěry pro další postup 
 
Pokračovat v dosavadním způsobu péče s přihlédnutím ke zpracovávanému plánu 
péče a vývoji území (zejména odstraňování akátu a dalších dřevin ze skalnatého 
srázu a svahu nad ním). 
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3. Plán zásah ů a opat ření  
 
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásah ů a opat ření v ZCHÚ  
 
a) péče o nelesní pozemky 
 
Dílčí polygon A 
 
Vyřezávat případné keře ze stěny. 
 
Typ managementu redukce keřů  ze skalnatého srázu 
Vhodný interval průběžně 
Minimální interval cca 1x za 3 roky 

optimální interval upravit podle rychlosti zarůstání  
Prac. nástroj/hosp. zvíře pilka, nůžky, mačeta, v přístupnějších místech 

křovinořez 
Kalendář pro management v období vegetačního klidu, X-II 
Upřesňující podmínky horolezecky 
 
 
Dílčí polygon B  
 
Péče by měla spočívat v pokračování redukce akátu. Důvodem je co největší 
eliminace zarůstání dřevin a keřů (zejména akátu) ve vlastním geologickém profilu 
(dílčím polygonu A), který je předmětem ochrany. Při zadávání prací je však vhodné 
posoudit, zda energetická a finanční náročnost zásahu nepřevýší jeho účelnost (po 
vyřezání akátu počítat s dalšími náklady na redukci výmladků). Vhodnou metodou 
redukce akátu je tzv. kroužkování, při kterém se přeruší cévní svazky vzrostlého 
akátu ve výšce cca 1-1,5 m nad zemí, který tak nemůže přijímat látky z kořenů. 
Vzrostlé uschlé stromy se potom vyřežou standartním způsobem. Prioritně by měly 
být vyžezávány keře přímo nad hranou skalnatého srázu. 
 
Typ managementu redukce akátu ad. keřů ze svahu nad skalnatým srázem 
Vhodný interval jednorázově, rozložení po částech a dovyřezávání 

výmladků 
Minimální interval jednorázově, rozložení po částech a dovyřezávání 

výmladků 
Prac. nástroj/hosp. zvíře pila 
Kalendář pro management v období vegetačního klidu, X-II 
Upřesňující podmínky horolezecky 
 
b) péče o rostliny a živo čichy 
Bez návrhu 
 
c) péče o útvary neživé p řírody 
 
Významné geologické profily je nezbytné uvolňovat od keřů a bránit jejich zarůstání. 
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3.2 Zásady hospodá řského nebo jiného využívání ochranného pásma v četně 
návrhu zásah ů a přehledu činností 
 
Potřeba zvláštních zásad využívaní ochranného pásma se nepředpokládají. 
 
 
3.3 Zaměření a vyzna čení území v terénu 
 
Území je vyznačeno jednou cedulí se státním znakem v severovýchodní (horní) části 
chráněného území. Smaltovaná tabulka se státním znakem chybí na křižovatce dole 
u mostu, tady by se hodil i informační text. V době platnosti plánu péče obnovit 
pruhové značení (na místech, kde je to možné – horní část chráněného území) nebo 
doplnit značení o další ceduli. 
 
 
3.4 Návrhy pot řebných administrativn ě-správních opat ření v území 
 
U chráněného území nebylo zvlášť vyhlášeno ochranné pásmo, které tím pádem 
zasahuje až na těleso komunikace (50 m od hranice chráněného území). Stálo by za 
úvahu změnit vedení ochranného pásma, aby nebylo nutné při každé úpravě 
komunikace vydávat povolení. 
 
Vzhledem k nejednoznačnému vedení hranice chráněného území, zejména co se 
týče zahrnutí parcely 3207/2 v k.ú. Zbraslav, by bylo vhodné vytvoření nového 
geometrického plánu nebo v lepším případě zajištění srovnávacího sestavení parcel. 
Také viz bod 1.4. 
 
 
3.5 Návrhy na regulaci rekrea čního a sportovního využívání území ve řejností 
 
Alespoň v současnosti není třeba návštěvnost zvlášť regulovat. 
 
 
3.6 Návrhy na vzd ělávací využití území  
 
Alespoň v současnosti jsou základní informace o chráněném území na stojanech 
vymezujících chráněné území postačující. 
 
3.7 Návrhy na pr ůzkum či výzkum území a monitoring 
 
Jakékoliv další průzkumy a výzkum jsou vhodné, nicméně pro další existenci lokality 
(geologická památka) nijak zásadní.  
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4. Závěrečné údaje 
 
4.1 Předpokládané orienta ční náklady hrazené orgánem ochrany p řírody podle 
jednotlivých zásah ů (druh ů prací)   
 
Druh zásahu (práce) a odhad množství 
(např. plochy)  
  

Orienta ční 
náklady za rok 
(Kč) 

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

Jednorázové a časově omezené zásahy 
pruhové značení, cedule 10.000,- 10.000,- 
 ----------  
 ----------  
C e l k e m (K č) 10.000,- 10.000,- 

Opakované zásahy 
redukce dřevin na téměř svislé stěně a nad ní 30.000,- 120.000,- 
   
   
C e l k e m (K č) 30.000,- max. 120.000,- 
 
 
4.2 Použité podklady a zdroje informací  
 

Farkač J., Král D. (2000): Návrh sledování organismů a managementu ve zvláště 
chráněných územích hlavního města Prahy. 

Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů 
České republiky. Bezobratlí. - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 
760 pp. 

Frynta D., Vohralík V., Řezníček J. (1994): Small mammals (Insectivora, Rodentia) in 
the city of Prague: distributional patterns. – Acta Soc. Zool. Bohem., 58: 151-
176, Praha. 

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

Chlupáč I. (1988): Geologické zajímavosti pražského okolí. Academia, 252 s., Praha. 
Jindra M. (1984): Myrmekofauna v okolí Zbraslavi. - Živa, 5: 197-198, Praha. 
Kříž J. (1999): Geologické památky Prahy. ČGÚ, 280 s., Praha. 
Kubíková J., Ložek V., Špryňar P. a kol. (2005): Praha. In. Mackovčin P. a Sedláček 

M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XII. Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 304 pp. 

Ložek V. (1981): Měkkýši v Praze. – Nika, 4: 12-14, Praha. 
Ložek V. (1985): Měkkýši Prahy. – Staletá Praha, 15: 151-162, Praha. 
Němec J. a kol. (1997): Chráněná území ČR 2. Praha. Consult, 154 s., Praha. 
Pádr Z. (1990): Studie výskytu žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera – Akuleata) 

na území Prahy. – Natura Pragensis, 7: 1-179, Praha. 
Petříček V. a kol. (1999): Péče o chráněná území. I. Nelesní společenstva - AOPK 

ČR, Praha, 1-451. 
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Plesník J., Hanzal V. & Brejšková L. [eds.] (2003): Červený seznam ohrožených 
druhů České republiky. Obratlovci. - Příroda,  Praha, 22: 1-90. 

Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České 
republiky (stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18: 1-166.  

Skyva J., Číla P. (1993): Výsledek průzkumu vybraných čeledí motýlů v hl. m. Praze. 
– Natura Pragensis, 10: 1-51, Praha. 

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

Šifner F. (1995): Druhy čeledi Scathophagidae (Diptera) pražských chráněných 
území České republiky a druhy rodu Norellisoma Wahlgren palearktické 
oblasti. – Bohemia centralis, 24: 89-128, Praha. 

Vávra J. (2004): Klasifikace zvláště chráněných území Prahy na základě rozboru 
jejich motýlí fauny. - Natura Pragensis, 16: 3-185 + CD ROM, Praha. 

Veselý P. (2002): Střevlíkovití brouci Prahy (Coleoptera: Carabidae). s.n., 167 s., 
Praha. 

 
 
 
 
4.3 Seznam mapových list ů 

 
a) katastrální mapa (m ěřítko) 

číslo mapového listu:  
 

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

 
c) Základní mapa České republiky 1:10000 

číslo mapového listu: 12-24-21 
 
 
4.4 Plán péče zpracoval  
 
Marie Bubnová a kolektiv 
e-mail: mbubnova@seznam.cz 
 
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“  vydané Ministerstvem životního prostředí. 
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Součástí plánu pé če jsou dále tyto p řílohy a tabulky   
 
 
Příloha I:  Orienta ční mapa s vyzna čením chrán ěného území . 
 
Příloha II: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ . 

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

plánovaných zásah ů v nich . 
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Příloha I:  Orientační mapa s vyznačením chráněného území. 
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Příloha II:  Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ. 
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Příloha III: Mapa dílčích ploch a objektů. 
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Příloha IV:  Popis díl čích ploch a objekt ů na nelesních pozemcích a vý čet plánovaných zásah ů v nich. 
 

označení 
plochy 
nebo 

objektu 

název vým ěra 
(ha) 

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

doporu čený zásah naléhavost* termín 
provedení 

interval provád ění 

Dílčí 
polygon 
A 

téměř svislá 
stěna 

0,2  udržet viditelný nezarostlý geol. 
profil 

redukce keřů na téměř svislé 
stěně 

1-2 X-II průběžně, podle 
potřeby, cca 1x za 2-3 
roky 

Dílčí 
polygon 
B 

svah nad 
stěnou 

0,5  omezit akát nalétávající na vlastní 
geologický profil 

redukce dřevin na téměř 
svislé stěně 

2-3 X-II jednorázově, redukce 
výmladků cca 1x za 2-
3 roky 

 
 

 
 
 

 
 
 


