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přírodní památku Xaverovský háj
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1. Základní údaje o zvláště chráněném území
1.1 Základní identifikační údaje
evidenční číslo:
…
kategorie ochrany:
Přírodní památka
název území:
Xaverovský háj
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:
orgán, který předpis vydal:
hl. m. Praha
číslo předpisu:
nařízení Rady HMP č.1/2014
datum platnosti předpisu:
7.1.2014
datum účinnosti předpisu:
25.1.2014
1.2 Údaje o lokalizaci území
kraj:
okres:
obec s rozšířenou působností:
obec s pověřeným obecním úřadem:
obec:
katastrální území:

Hl. m. Praha
Praha
Praha
Běchovice, Dolní Počernice, Horní Počernice

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Zvláště chráněné území:
Katastrální území: 601527 Běchovice
Číslo
parcely
podle KN

1363/1
1363/3
1363/4
1366
Celkem

Číslo
parcely
podle PK
nebo jiných
evidencí

Druh pozemku
podle KN

Způsob využití pozemku
podle KN

(zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)
Číslo listu Výměra parcely
Výměra parcely
vlastnictví celková podle KN v ZCHÚ (m2)
(m2)

lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
orná půda

674
590
590
726

238
14389
77
6342

Katastrální území: 629952 Dolní Počernice
Číslo parcely
podle KN

1460/1
1460/2(část)
1460/4
1460/9
1460/10
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Číslo
parcely
podle PK
nebo jiných
evidencí

Druh pozemku
podle KN

lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
ostatní plocha

Způsob využití pozemku
podle KN

Číslo listu
vlastnictví

238
14389
77
6342
21046

(zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)
Výměra parcely
Výměra parcely
celková podle KN v ZCHÚ (m2)
(m2)

10136

10136

871

361403
1169

285997
1169

868

2916
1397

2916
1397

parcela není
zapsána na
LV
parcela není
zapsána na
LV

868

lesní pozemek

1461/1
1461/2
1461/3
1461/4
1461/5
1636
Celkem

parcela není
zapsána na
LV
1039

lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
vodní plocha

871

Katastrální území: 643777 Horní Počernice
Číslo parcely
podle KN

4295(část)
4296/1(část)
4300
4321/6
4321/10
4321/15
4321/16
4321/17
4321/18
4321/21
4321/24
4323/1
4323/2(část)
Celkem

Číslo parcely
podle PK
nebo jiných
evidencí

Druh pozemku podle
KN

Způsob využití
pozemku podle
KN

ostatní plocha
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
vodní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
lesní pozemek
lesní pozemek

1349

1349

66
318411
312
594
1621

66
318411
312
594
1621
623968

(zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)
Číslo listu Výměra parcely
Výměra parcely
vlastnictví celková podle KN v ZCHÚ (m2)
(m2)

2459
2459
2459
není
3831
3831
3831
3831
3831
2757
2757
2976
2963

34813
35070
4003
1672
745
47
82
203
204
698
106
234
9004

24900
18119
4003
1672
745
47
82
203
204
698
106
234
8467
59480

1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma
Druh pozemku

ZCHÚ
plocha v 0,0000 ha

lesní pozemky

64,36 m2

Způsob využití
OP
plocha v 0,0000 ha pozemku

vodní plochy

zamokřená plocha

ZCHÚ
plocha v 0,0000
ha
-

rybník nebo nádrž
vodní tok

-

neplodná půda

-

trvalé travní porosty orná půda

-

ostatní zemědělské
pozemky
ostatní plochy

-

ostatní způsoby
využití
zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem

70,1 ha(dle KN)

Rozloha navrhované přírodní památky je 70,1 ha.
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1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími
národní park:
chráněná krajinná oblast:
jiný typ chráněného území:
Natura 2000
ptačí oblast:
evropsky významná lokalita:

–
–
Oblast klidu „Klánovice – Čihadla; vyhláška č. 3/1991
Sb. HMP Klánovice - Čihadla
–
CZ0110142 Blatov a Xaverovský háj

1.6 Kategorie IUCN
IV. – řízená rezervace
1.7 Předmět ochrany ZCHÚ
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ
Dubový les zastoupený v několika přirozených typech - Dubohabřiny asociace GalioCarpinetum(L3.1) , Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých
pláních (L7.1), lipová doubrava, biková doubrava, bezkolencová doubrava.
1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav
A. ekosystémy
název ekosystému
as. Molinio arundinaceae-Quercetum
kyselé doubravy (L7.2)
as. Luzulo-Quercetum
biková doubrava (L7.1).
Tilio-Betuletum
lipové doubravy (L3.1)
Melampyro nemorosi-Carpinetum
černýšové dubohabřiny (L3.1)
Pruno-Fraxinetum
jasonovo-olšový luh (L2.2)

podíl plochy v
ZCHÚ (%)
40,8

popis ekosystému
mělčí a chudší půdy ve střední části území

18,5

mělčí a chudší půdy ve střední části území

10,0
3,0

na hlubších, ale ne příliš vlhkých
hnědozemích
převážně Z část území

3,8

úzký pruh přiléhající k rybníku

Katalog biotopů ČR
L2.2B Potoční a degradované jasanovoolšové luhy
L7.1 Suché acidofilní doubravy
L3.1 Hercynské dubohabřiny

3.8

úzký pruh podél potoka rybníka

18.5
13,0

L7.2 Vlhké acidofilní doubravy

40,8

mělčí a chudší půdy ve střední části území
na hlubších, ale ne příliš vlhkých
hnědozemích
většina území

pozn.: biotop L2.2B potoční a jasanovo-olšový luh není v předmět ochrany podle
zřizovacího předpisu uváděn, zřejmě pro jeho malou rozlohu. Jedná se však o cenné
společenstvo na území památky .

1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu
4

Evropsky významná lokalita (EVL) Blatov a Xaverovský háj – CZ 0110142
A. typy přírodních stanovišť
kód a název typu přírodního stanoviště
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové
luhy
L3.1 Hercynské dubohabřiny
(9170 Dubohabřiny asociace GalioCarpinetum)
L7.1 Suché acidofilní doubravy
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy
(9190 Staré acidofilní doubravy s dubem
letním (Quercus robur) na písčitých pláních)

podíl plochy popis biotopu typu přírodního stanoviště
v ZCHÚ (%)
3.8
úzký pruh přiléhající k rybníku
13,0

na hlubších, ale ne příliš vlhkých
hnědozemích
předmět ochrany EVL

18.5
40,8

mělčí a chudší půdy ve střední části území,
většina území
předmět ochrany EVL

1.9 Cíl ochrany
Dlouhodobým cílem ochrany území je zachování (minimálně ve stavu stávajícím) lesních
porostů a rostlinných společenstev se všemi jejich ekologickými vazbami (i na živočišné
složky, motýli, ptáci, atd.) a vytvářením vhodných podmínek managementovými zásahy jejich
stav zlepšovat.
Konkrétně pak se jedná o odstranění a odstraňování nepůvodních dřevin z území, o
úpravu druhového složení porostů podporou a výsadbou stanovištně vhodných druhů dřevin a
postupný přechod na podrostní hospodaření.

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět
ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Území se nachází na východním okraji Prahy u obcí Svépravice a Xaverov na poměrně
plochém reliéfu. Směrem k městské části Běchovice v jižní části přírodní památky je plošina,
v části severní se plošina sklání do údolí Svépravického potoka, západní část pak do širšího
údolí, které je za dálnicí.
Území je lesním komplexem s dominantními acidofilními doubravami a chudými
dubohabřinami.
Ochranné pásmo je tvořeno ze S a částečně i z J loukami a poli. Po téměř celé J straně
území se táhne plot a tvoří tak významnou bariéru proti antropickým vlivům okolí. Plot
odděluje komplex zástavby. V S části ochr. pásma se nalézá několik chat.. K severní hranici
území přiléhají dva rybníky. Na obnaženém dně a v pobřeží rybníků rostou Iris pseudacorus a
Cyperus fuscus (C3). V závěru rybníka se vyskytují porosty vodních makrofyt s Utricularia
australis.

Klimatické poměry
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Klimaticky spadá území do okrsku B2 – mírně teplé a mírně suchá podoblast, pro kterou
je typické dlouhé, teplé a suché léto a teplé až mírně teplé jaro a podzim. Zima je krátká,
chudá na srážky.
Klimatické hodnoty pro území:

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

Geomorfologie
Minimální nadmořská výška (m):
Maximální nadmořská výška (m):

240
270

Geologická charakteristika
Geologicky podloží představují ordovické jílovité a písčité břidlice, cenomanské
pískovce a aluviální náplavy v severozápadní části. Pískovce jsou na východní části území
překryty málo mocnými písčitými až slepencovými rozpadavými uloženinami peruckých
vrstev svrchní křídy. Nepropustné ordovické břidlice způsobují stagnaci srážkové vody v
depresích. Na bázi peruckých vrstev je vázán zvodnělý horizont, který se na výchozech
projevuje prameny. (NATURA 2000)
Na plošině v jižní části území se ve vlhkém období hromadí poměrně dosti vody (je zde i
jedna obtížně zalesnitelná holina z tohoto důvodu, dnes výsadby DB), pro tento případ je zde
vybudována určitá odvodňovací soustava, ta ovšem v době přísušků zcela vysychá a je beze
stopy vlhkosti.
Pedologie
Pedologicky území charakterizují středně bohaté půdy, písčitohlinité až jílovitohlinité,
půdy deluviálních usazenin, půdy flyšovitých hornin; typově se řadí k hnědým půdám. Půdy
často oglejené. Ve střední části území se objevují půdy mělčí s místy vystupujícím skeletem.

Biogeografické členění
Bioregion
Fytogeografické členění
Geomorfologická jednotka

Hydrologie
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Kód

Název

1.5
10a
VA2

Českobrodský
Jenštejnská tabule
Pražská plošina

SV hranici území tvoří Svépravický potok napájející i přilehlou soustavu rybníků.
Na plošině v jižní části území se ve vlhkém období hromadí poměrně dosti vody (je zde i
jedna obtížně zalesnitelná holina z tohoto důvodu), pro tento případ je zde vybudována určitá
odvodňovací soustava, ta ovšem v době přísušků zcela vysychá a je beze stopy vlhkosti.
Botanika, fytocenologie
Botanicky je území hodnoceno jako chudší.
Entomologie
Z brouků je významný výskyt brouka z čeledi roháčovitých Aesalus scarabaeoides
(Strejček 2005). Pulpán (1992) zjistil výskyt velkých střevlíků, a to hajního a svraštělého, a
zjistil zde 110 druhů střevlíkovitých z u nás známých 555 druhů, 16 druhů vzácných a
ohrožených a dalších 16 pozoruhodných.
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
a) ochrana přírody
Viz kap. 2.5
b) lesní hospodářství
Není známo, do jaké míry bylo území v minulosti odlesněno. Blízká oblast klánovického
lesa nebyla souvisle zalesněna, na území lesního komplexu se nalézalo několik vesnic, které
po jejich zániku během třicetileté války pohltil i s okolními polnostmi les. (NATURA 2000)
Historický průzkum lesů (PP 2000–2009):
Historický průzkum lesů lesního hospodářského celku Brandýs nad Labem zpracoval Dr.
Josef Tlapák z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem. Dle těchto údajů
Xaverovský háj náležel k velkostatku Dolní Počernice. V předbělohorské době byl
velkostatek v držení rodu Čejků z Olbramovic. V 2. polovině 17. stol. patří po řadu let
Colloredům. Od 18. stol. jej postupně drží rody Swers, Ehrenfeldové, Dohalští a Enisové.
Od počátku druhé poloviny 19. stol. je velkostatek Dolní Počernice v majetku rodiny
Derecsenyi až do první pozemkové reformy, kdy velkostatek koupila pražská obec. V roce
1953 převzal tento majetek čsl. stát, v roce 1956 převzaly správu Státní lesy. Organizačně
bylo území zařazeno k polesí Újezd nad Lesy, nejdříve Lesní závod Brandýs n. Labem,
později LZ Zbraslav. Dnes patří lesy do majetku hl.m. Prahy. Převážná část území patří do
katastru obce Dolní Počernice, malá část okolo rybníků na S patří k obci Horní Počernice, cíp
na V území pak do k.ú. Běchovice.
Vývoj hospodaření:
V topografickém materiálu z Eichlerovy sbírky je záznam z roku 1825, kde se uvádí les
při Dolních Počernicích, zvaný Háj o výměře 97 jiter a 599 sáhů (asi 55,5 ha), poskytující
ročně k domácí spotřebě 70 sáhů (132 m3) smíšeného palivového dříví. Bližší údaje
neexistují, archiv velkostatku byl údajně při prodeji Praze zničen včetně novějších materiálů.
V knize hraničních popisů sousedícího panství Uhříněves z roku 1662 se uvádí jako hraniční
stromy duby.
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V období 1950-1959 v lesním hospodářském plánu pro LHC Úvaly byly lesní porosty
obhospodařovány ve dvou hospodářských skupinách: les vysoký s obmýtím 90 let a les nízký
s obmýtím 40 let. V LHP se také klade důraz na převod pařezin a výchovu porostů. V období
1961-1972 jsou lesní porosty zařazeny do hospodářské skupiny A 100 lesa hospodářského
s obmýtní dobou 100 let. Tehdy patřil Xaverovský háj do lesního hospodářského celku
Brandýs n. Labem. V obnově porostů se začíná ve zvýšené míře uplatňovat borovice, modřín
a smrk, pokračuje se v převodu pařezin.
K původnímu lesnímu komplexu byly přičleněny v letech 1950 až 1972 původní
zemědělské pozemky, určené k zalesnění a to jsou současné mladší porosty v západní části
lesního celku mimo území přírodní památky. Jsou to skupinovitě i jednotlivě smíšené porosty
se zastoupením dubu, lípy, dubu červeného, javoru klenu, jasanu většinou amerického, topolu
kanadského, borovice černé a modřínu.
V lesním hospodářském plánu na léta 1972-1981 je již celá plocha lesního komplexu
součástí lesního půdního fondu. Z výměry 97,61 ha (tehdejší výměra dle LHP) zaujímá
porostní půda 96,83 ha a bezlesí 0,78 ha. V ploše bezlesí jsou plochy rozdělovací sítě (0,45
ha), elektrovod 0,18 ha a ostatní vodní plochy 0,15 ha na severním okraji území. Lesní
porosty byly zařazeny do hospodářské skupiny IIA100- lesů účelových rekreačních se 100
letou dobou obmýtní, provozního souboru č. 12 s výhledovým provozním cílem SM 1, BO 3,
MD 1, DB 3, BŘ 1, LP 1. V tomto období byla plánována mýtní úmyslná těžba 3258 m3,
probírky na ploše 47,58 ha (z toho na ploše 13,74 ha 2x).Prořezávky pak na ploše 50,12 ha,
z toho na ploše 17,14 ha 2x. Zalesnění na ploše 14,31 ha (holiny z těžby), holiny z min.
období 1,51 ha a doplnění kultur 0,15 ha. Uvedené hodnoty odpovídají tehdejšímu pojetí
výchovy (násobné plochy probírek), na dubové porosty krátká obmýtní doba (pouze 100 let).
Z toho bylo realizováno: mýtní úmyslná těžba 2590 m3, probírky 23,86 ha, prořezávky 40,64
ha, zalesnění holin 11,13 ha, starých holin 1,51 ha, opakované zalesnění 2,16 ha. To svědčí o
určitém přizpůsobení předpisu LHP skutečným potřebám lesa.
V letech 1979 a 1981 bylo realizováno odlesnění v západní části Xaverovského háje pro
výstavbu dálničního okruhu ve výměře 2,62 ha(dnes mimo území památky).
Podle genetické klasifikace porostů z LHP tohoto období nebyly v tomto chráněném
území žádné porosty uznané pro sběr osiva (kategorie IA, IIA, IIB), ale starší porosty byly
zařazeny do kategorie IIC, tedy porosty s možností přirozené obnovy.
Na období 1982-1991 byly pro LHC Zbraslav porosty chráněného území prohlášeny za
lesy zvláštního určení podle tehdy platných předpisů a to jako porosty, které vyžadují zvláštní
způsob obhospodařování z důvodu zájmů státní ochrany přírody. Porosty byly začleněny do
samostatného hospodářského souboru. Je respektována ochrana zbytků starých lipových a
kyselých doubrav, uvolnění stávajících kultur a mlazin se navrhovalo jednotlivým výběrem na
okrajích rozpracovaných porostů. Skladba obnovního cíle byla tehdy poprvé volena podle
příslušného lesního typu, což mělo vést k rekonstrukci přirozené dřevinné skladby. V rámci
výchovy porostů byla skladba porostů usměrňována směrem k přirozené skladbě porostů
preferováním dubu a lípy ve smíšených porostech. Takový přístup odpovídá i zásadám péče o
toto území.
Další poznatky k území:
Vcelku porosty s převládajícím zastoupením dřevin, odpovídajících příslušnému lesnímu
typu zaujímaly v polovině 80. let 49,3% plochy území. Mezi dřevinami v porostech PP
převládá dub letní a zimní, dále jsou zastoupeny smrk ztepilý, borovice lesní, borovice černá,
modřín evropský, dub červený, břízy, habr obecný, jasan americký (Fraxinus americana), lípa
srdčitá,atd. V plánu péče 2000–2009 je údaj o výskytu olše zelené. K okrajům PP přiléhají
pozemky, které byly dříve zahradami (např. u bývalé hájenky).Ojediněle se objevují druhy
ovocných odrůd. Z výčtu zastoupených dřevin je vidět velice pestré zastoupení dřevin, které
napovídá o biodiverzitě chráněného území.
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Ve východní části území se dochovaly jednotlivé dubové výstavky, které pravděpodobně
bývaly hraničními stromy. Jde o stromy značných dimenzí. V SV části území přiléhá k území
PP plocha, která byla pravděpodobně parkem u panského sídla a je zde řada velmi zajímavých
dřevin mohutných dimenzí. Tato plocha je od plochy PP oddělena polorozbořenou zdí.
V 70. létech byly zdejší lesní porosty zařazeny do lesů účelových-rekreačních
s plánovaným využitím pro rekreaci obyvatel. Přesto naštěstí zde není žádný rekreační objekt
uvnitř PP, je zde pouze původní hájenka, kdysi zřejmě architektonicky zajímavý objekt se
zdmi, vyztuženými opěrnými pilíři (používanými např. v renesančním stavitelství). Dnes je
hájenka využívána nájemníky, je ve špatném stavebním stavu a byly zde provedeny nevhodné
stavební úpravy, které stavbu znehodnotily. U objektu je menší udržovaná zahrada oplocená
(v ní také např. jablka řehtáče soudkovité), další část zahrady mimo oplocení je dlouhodobě
neudržovaná, do které vrůstá pomalu les.
c) zemědělské hospodaření
Týká se pouze ochranného pásma. V současné době je intenzivně obhospodařovaná orná
půda při části SZ hranici území. Ostatní jsou louky.
d) rybníkářství
V ochranném pásmu je chovný horní rybník. V minulých letech došlo údajně
k hromadnému úhynu ryb z nezjištěných příčin. V současné době je rybí populace v dobrém
stavu a úhynům již nedochází. (ústní podání rybáře)
e) rybářství
Rybníky v ochranném pásmu je rybářským revírem spodní rybník.
f) rekreace a sport
Územím vede turistická stezka. Část plochy je využívána pro jízdu na koních.
Část PP okolo dvou rybníků mimo území PP slouží intenzivně k rekreaci, zejména jako
zázemí koupaliště. Na lesní půdě v severní části okolo koupaliště se intenzivně projevuje
sešlap půdy.
g) těžba nerostných surovin
V porostu 165H8 jsou v terénu lehce patrné staré jámy a malé valy po těžbě.
h) jiné způsoby využívání
Na území PP jsou dva elektrovody a také vysokotlaký plynovod. Tato území jsou
odlesněna dle stanovených norem.
Ve střední části u pěšiny dolů od hájenky je pískovcem vyzděná studna.
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2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
LHP 1.1. 2003 – 31.12. 2012
(v období přehlašování PP Xaverovský háj bylo zahájeno schvalování nového LHP pro
období 1.1.2014 - 31.12.2023)
Vyhláška č. 3/1991 Sb. HMP o zřízení oblastí klidu v hlavním městě Praze a vyhlášení
stavební uzávěry pro tyto oblasti: oblast klidu „Klánovice – Čihadla.
Plán péče 2010–2019.
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
2.4.1 Základní údaje o lesích
Přírodní lesní oblast
Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod
Období platnosti LHP (LHO)
Organizace lesního hospodářství
Nižší organizační jednotka

17 Polabí
Mělník
1.1. 2014 – 31.12. 2021.
Lesní správa Mělník
revír Újezd nad Lesy

Přehled zastoupení souborů lesních typů
Soubor lesních
typů (SLT)
1H4
1I4
1O8
1O9
1V1
1V2
1K7

Název SLT

SPRAŠOVÁ HABROVÁ
DOUBRAVA
ULÉHAVÁ (HABROVÁ)
DOUBRAVA
LIPOVÁ DOUBRAVA
LIPOVÁ DOUBRAVA
VLHKÁ HABROVÁ
DOUBRAVA
VLHKÁ HABROVÁ
DOUBRAVA
KYSELÁ DOUBRAVA

Přirozená dřevinná skladba SLT
Průša 1971
DB 8 HB+2 LP+1 DBP+ JV BB BŘK
DBZ 6-8 HB+2 LP+2 BŘ+ BO+
DBL 3-4 DBZ 3-4 HB 1-2 LP 1-2 (OS OL)+1
(BŘ BK)+ (BO SM) 1
DBL 3-4 DBZ 3-4 HB 1-2 LP 1-2 (OS OL)+1
(BŘ BK)+ (BO SM) 1
DBZ 2-3 DBL 2-3 JS 1-2 JL+1 LP 1-2 HB 1-2
(JD OL)+1
DBZ 2-3 DBL 2-3 JS 1-2 JL+1 LP 1-2 HB 1-2
(JD OL)+1
DBZ 6-9 BŘ 2-3 LP+ HB+ JŘ+ BO

Porovnání přirozené a současné skladby lesa
Zkrat- Název dřeviny
ka
Jehličnany
borovice
VJ
vejmutovka
BO
borovice lesní
BOC
borovice černá
SM
smrk ztepilý
MD
modřín
Listnáče
kaštan
KS
buk
BK
bříza
BR
dub letní
DB
dub zimní
DBZ
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Současné
zastoupení (ha)
0,0689

Současné
zastoupení (%)

6,1379
3,0822
4,7492
0,5635

0,07
6,52
3,27
5,04
0,60

0,1028

0,11

0,1081
9,1426
35,5745
17,1759

0,11
9,71
37,77
18,23

Přirozené
zastoupení (ha)

Přirozené
zastoupení (%)

-

-

do 1
-

+–1
+
-

+
do 2
25–35
15–20

+
+–2
25–35
15–20

DBC
DBP
HB
JSA
JS
JV
KL
LP
OL
OS
Tr
JR
STR
TPX
BRK
Celkem

dub červený
dub pýřitý
habr
jasan americký
jasan
javor
javor klen
lípa
olše
osika
třešeň
jeřáb
střemcha
topol kultivar
břek

4,5328
1,769
0,1645
3,4811
0,0564
0,1661
8,214
0,304
0,335
+
+
+
0,455
94,1956

4,81
1,88
0,17
3,70
0,06
0,18
8,72
0,32
0,36

+
5–12
do 2
5–10
do 1
do 1

0,48

-

100 %

-----

+
5–12
+–2
5–10
+–1
+–1
+
+
+
+
-----

2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území
a závěry pro další postup
V roce 2006 proběhlo zpevňování hlavních spojovacích cest. Provedení mohlo být
realizováno šetrněji.
V nedávné době byly realizovány pěkné zásahy na uvolnění přirozených nárostů
v porostu 165F5. Dále zásahy na úpravu druhového složení v mladých březových porostech.
Ohledně stanovištně nepůvodních dřevin jako smrku, jasanu amerického, borovice černé a
ostatních nebyly zásahy dostatečné.
V další péči o porosty se soustředit na odstraňování stanovištně a geograficky
nepůvodních dřevin, uvolňování nárostů, vytváření podmínek pro přirozené zmlazení.
Dále také zajistit výměnu a doplnění onačení tabulemi se státním znakem.
2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
Kolize se nepředpokládají.

11

3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání
a) péče o lesy
Viz příloha: „Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů“.
Dlouhodobý cíl:
a) Dlouhodobým cílem v péči o porosty je postupný přechod na podrostní hospodaření se
skupinovitou výběrnou sečí a jednotlivým výběrem.
b) Odstranění porostů a jedinců stanovištně nevhodných dřevin z celého území; likvidace
a kontrola zmlazování vejmutovky.
c) Dbát na úpravu druhové skladby dle SLT. Odstraňování stanovištně a geograficky
nepůvodních druhů.
d) Udržet charakter starého háje se starými stromy – ponechávání starých výstavků na
dožití, obnova malými skupinami.
Všeobecné zásady k rámcovým směrnicím hospodaření:
– do porostních okrajů na celém území nezasahovat, neotevírat, opatrné zásahy!
– odstranit veškeré jedince, nálet a nárosty VJ (vejmutovka) z území
– v maximální možné míře využívat přirozeného zmlazení a nárostů
– obnovné zásahy vázat na semenné roky příslušných dominantních dřevin (stanovištně
vhodných)
– v celém území chránit keřové patro
– výchovnými zásahy podporovat porosní etáže
– předčasná obnova v 165H6
– provádět zdravotní výběr tracheomykózních dubů
– do kraje porostů podél rybníka zasahovat jen v minimální míře
– vybrané jedince stromů ponechávat na dožití. V případě silného napadení
tracheomykozou postupovat dle pokynů orgánu ochrany přírody. (viz kap. 3.1.2 a)
– ponechávat na dožití přimísenou hrušeň a jiné ovocné dřeviny
– podporovat přimísenou třešeň (TR)
– u všech kácených dřevin (vyjma stanovištně a geograficky nepůvodních) ponechávat
pařezy alespoň 30 cm vysoké, lépe 40 cm – vytvoření biotopu pro bezobratlé
– ponechávat doupné stromy vč. pařezů (ptáci, netopýři, bezobratlí) – min. 5 stromů/ha
– ponechávat část dřevní hmoty v porostech
– ponechávat určitý vybraný počet solitérů, výstavků, či vzrostlých uvolněných jedinců
na kraji porostů či porostních stěn – jedinci na slunečném, prohřátém místě, jsou
významným biotopem pro řadu druhů bezobratlých (viz bod f) kapitoly). Jedince
udržovat hlavně z jižní, slunečné strany obsekem osvětlené. Vhodné jedince
k ponechání doporučí a vyznačí příslušný orgán ochrany přírody
– je nežádoucí používat těžkou lesní techniku
– nesmí se zavádět geograficky a stanovištně nepůvodní druhy dřevin
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3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
a) lesy
Lesní porosty viz příloha – „Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich“.
Celkem vybrat min. 4–5 stromů na hektar. Stromy označit. Nechat na dožití. V případě
silného napadení tracheomykozou u DB postupovat dle pokynů orgánu ochrany přírody.
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu
zásahů a přehledu činností
Ve východní a jihovýchodní části ochranného pásma (v ochranném pásmu vysokého
napětí) se velmi doporučuje zavedení výmladkového hospodaření. Jednak dojde k hosp.
využití těchto ploch a také dojde k vytvoření biotopů pro mnoho bezobratlých živočichů.
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
Značení červenými pruhy je v relativně dobrém stavu. Nutná obnova značení v rámci
nového vyhlášení.
Označení tabulemi je provedeno starým typem tabulí; je v ucházejícím stavu. Staré tabule
vyměnit za nový typ s robustnějšími stojany.
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
Rekonstrukce porostu – předčasné smýcení
Dle § 33 odst. 4 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, (dále jen zákon o lesích), je
zakázáno provádět těžbu mýtní úmyslnou v porostech mladších než 80 let. Provedení
rekonstrukce je podmíněno výjimkou orgánu státní správy lesů (dále jen SSL) z tohoto
zákazu, kterou může orgán SSL povolit. Předčasná mýtní těžba v porostu 165H6.
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
Nejsou nutné.
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
–
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
Provedené průzkumy:
Jaroš, V. (1988): IP Fytocentologický
Valešová, H. (1982):
IP na lesním půdním fondu
Šimek, L. (1987): IP Savci
Pulpán, J. (1992): IP střevlíkovitých brouků
Karel, Dirlbek (1989): Přehled zjištěných dvoukřídlých (Diptera, Insecta); Inventarizační
průzkum
Karel, Dirlbek (1988): Přehled zjištěných dvoukřídlých (Diptera, Insecta) na čtyřech
pražských CHPV; Inventarizační průzkum
Pipek, P. (1989): Výsledky Lepidopterického výzkumu
Mareš, S. (1992): Zpráva o průzkumu Lepidoptera
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4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle
jednotlivých zásahů (druhů prací)
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např.
Orientační
Orientační
plochy)
náklady za rok
náklady za období
(Kč)
platnosti plánu
péče (Kč)
Jednorázové a časově omezené zásahy
výměna tabulí se stát. znakem; 18x4000,---------------------------Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) ---------32000
Opakované zásahy

Opakované zásahy celkem (Kč)
N á k l a d y

c e l k e m (Kč)

----------

32000

4.2 Použité podklady a zdroje informací
Demek J. et al. (1987): Zeměpisný lexikon ČSR Hory a nížiny, Academia 1987
Dostál J., (1958): Klíč k úplné květeně ČSR. Československá akademie věd, Praha 1958
Edice Chráněná území ČR (2005): Svazek XII. – Praha
Farkač J., Král D. (2000): Návrh na sledování organismů a managementu ve zvláště
chráněných územích hlavního města Prahy. - Ms., uloženo na OOP Magistrátu hl. m.
Prahy.
Hejný S., Slavík B. et al. (1988, 1990, 1992, 1995): Květena ČSR
Horný R. et al. (1958): Geologická mapa
Katalog biotopů české republiky (Chytrý M., Kučera T., Kočí M. AOPK ČR, Praha
2001)
Korpeľ Š. et. al. (1991): Pestovanie lesa. Príroda, Bratislava
M. Konvička, J. Beneš (2006?): Denní motýli (text k Červenému seznamu biotopů)
Míchal I. (1999): Péče o chráněná území, II. AOPK Praha 1999, 1-32
Míchal I., Petříček V. (1999): Péče o chráněná území, I. AOPK Praha 1999, 1-32
Mikyška et al. (1968): Geobotanická mapa ČSSR 1. České země.- Praha
Moravec J. et. al. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení.
Severočeskou přírodou, Litoměřice 1995
Neuhauslová, Z. a kol. (1968): Mapa potenciální přirozené vegetace
Ochrana přírody a krajiny v Hlavním městě Praze: http://www.wmap.cz/opk/
Průša E. (2001): Pěstování lesů na typologických základech. Lesnická práce: 1-593
Strejček J., (2005): Zpráva o výsledku dvousezonního systémového faunistického
průzkumu fytofágních brouků v Xaverovském háji
Vávra J. (2004): Klasifikace zvláště chráněných území Prahy na základě rozboru jejich
motýlí fauny. - Natura pragensis, 16: 1-188.
Vesecký a kol. (1958): Atlas podnebí Československé republiky. Praha
Veselý P. (2002): Střevlíkovití brouci Prahy
Vlček V. et al. (1984): Zeměpisný lexikon ČSR Vodní toky a nádrže, Academia 1984
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Vrška T., Hort L (2002): Zásady názvosloví při hodnocení „původnosti“ lesních porostův rámci řešení projektu VaV 610/6/02. AOPK ČR Brno. Nepub.
Web: http://envis.prahamesto.cz/(2hqxto55zgjviuqtqfplo4rt)/default.aspx?ido=4590&sh=-1768601381
Aktuální terénní šetření
Plán péče: 2000–2009; ČSOP, Skála P.
Rezervační kniha (zkratka: RK) a ÚSOP (AOPK ČR)
Typologický systém ÚHÚL (1971, 2003)
Výpis z LHP
NATURA 2000: Karta lokality Blatov-Xaverovský háj, web:
http://www.nature.cz/natura2000design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000002554
4.3 Seznam používaných zkratek
Zkratky dřevin (DB, KL, OS, JIV…) použité v tabulkách a v textu odpovídají příloze č.4
k vyhlášce Mze č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování.
Některé další zkratky:
AOPK ČR = Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
CHKO = chráněná krajinná oblast
KN = katastr nemovitostí
KÚ = katastrální území
LHC = lesní hospodářský celek
LHP = lesní hospodářský plán
LS = lesní správa
PK = pozemkový katastr
ZCHÚ = zvláště chráněné území
RK= rezervační kniha
PP 2000 – 2009 = Plán péče 2000 – 2009
4.4 Plán péče zpracoval
Ing. Václav Kohlík
OŽP MHMP
Zpracováno podle vyhlášky o plánech péče č. 64/2011 Sb. a podle metodického
pokynu"Osnovy plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní
památky, přírodní památky a jejich ochranná pásma" vydaného Ministerstvem životního
prostředí.
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Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Orientační mapa s vyznačením území
Katastrální mapa
Lesnická mapa typologická podle OPRL
Lesnická mapa obrysová
Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů
Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

