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1. Základní údaje o zvláště chráněném území 
 
1.1 Základní identifikační údaje  
 

evidenční číslo:       

kategorie ochrany:      přírodní památka 

název území:      Zámky 

druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: nařízení hl.m.Prahy 

orgán, který předpis vydal:     Rada hl.m.Prahy 

číslo předpisu:       5/2021 

datum platnosti předpisu:     9.3.2021 

datum účinnosti předpisu:     25.3.2021 

 

 

 

 

 

1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR 
 
    kraj:        Hlavní město Praha 

    okres:       Praha 

    obec s rozšířenou působností:     Praha 

    obec s pověřeným obecním úřadem:    Praha  

    obec:        Praha  

    katastrální území:      Bohnice 

 

 

Příloha č. M1:  
Orientační mapa s vyznačením území 
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1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 
 
Zvláště chráněné území: 
 
Katastrální území: 730556 BOHNICE 

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) 

726/1  lesní pozemek  548 240680 2594 
765  ostatní plocha neplodná půda 548 12771 12771 
785/1  ostatní plocha  1478 6620 209 
814  ostatní plocha neplodná půda 38 50451 38850 
815/3  orná půda  666 49081 9288 
815/4  ostatní plocha neplodná půda 10002 7013 7013 
816  lesní pozemek  548 113883 7462 

Celkem  78187 m2 
 
 
Ochranné pásmo: 
 
Katastrální území: 730556 BOHNICE 

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 OP (m2) 

726/1  lesní pozemek  375 240669 42358 

757/2  ostatní plocha 
ostatní 
komunikace 

165 77 77 

764  ostatní plocha neplodná půda 375 1675 1675 

767  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

 49 248 248 

768  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

zbořeniště 657 217 217 

769  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

 66 531 531 

770  zahrada  530 2502 2502 

773  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

 1478 547 547 

774  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

 1478 75 75 

775  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

 1478 199 199 

776  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

 1478 331 331 

777  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

 1478 428 428 

778  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

 1478 153 153 
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779  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

 1478 233 233 

780  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

 1478 239 239 

781  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

 1478 81 81 

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 OP (m2) 

783  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

 1478 75 75 

784  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

 1478 31 31 

785/1  ostatní plocha 
manipulační 
plocha 

1478 6607 6607 

785/2  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

 1478 221 221 

785/3  ostatní plocha 
ostatní 
komunikace 

1478 590 590 

786/1  ostatní plocha jiná plocha 1478 33879 33879 
786/2  lesní pozemek  1478 4514 4514 
786/3  ostatní plocha neplodná půda 1478 416 416 

786/4  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  23 23 

786/5  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  225 225 

786/6  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  65 65 

786/7  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  64 64 

786/8  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  6 6 

786/9  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  40 40 

786/10  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  52 52 

786/11  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  32 32 

786/12  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  36 36 

786/13  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  73 73 

786/14  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  29 29 

786/15  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  43 43 

786/16  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  8 8 

786/17  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  17 17 

786/18  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  11 11 
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786/20  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  165 165 

786/21  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  206 206 

786/22  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  29 29 

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 OP (m2) 

786/23  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  126 126 

786/24  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  8 8 

786/25  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  32 32 

786/26  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  22 22 

786/27  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  512 512 

786/28  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  45 45 

786/29  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  21 21 

786/30  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  56 56 

786/31  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  22 22 

786/32  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  58 58 

786/33  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  26 26 

786/34  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  36 36 

786/35  
zastavěná plocha 
a nádvoří 

  51 51 

787/1  lesní pozemek   54111 16121 
813  lesní pozemek   29126 29126 
814  ostatní plocha neplodná půda  50428 10875 
815/2  ostatní plocha jiná plocha  7300 7300 
815/3  orná půda   50654 50654 
815/5  ostatní plocha jiná plocha  708 708 
816  lesní pozemek   113780 45613 
Celkem  206388 
 
 
 
 
Příloha č. M2:  
Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 
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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 -- 14,0564  

vodní  plochy -- -- zamokřená plocha  

rybník nebo nádrž  

vodní tok   

trvalé  travní porosty -- --  

orná půda - 5,0654 

ostatní zemědělské  
pozemky  

-- 0,2502 

ostatní plochy 5,2333 6,0033 neplodná půda 5,2333 

ostatní způsoby 
využití 

 

zastavěné 
plochy a nádvoří 

-- 0,5749  

plocha celkem  5,2333 25,9502 

 
  

1.5 Překryv území s jiným typem ochrany 
 
národní park:      ---    
chráněná krajinná oblast (včetně zóny):  --- 
překryv s jiným typem ochrany:   přírodní park Drahaň-Troja  
mezinárodní statut ochrany:    --- 
 
Natura 2000 
ptačí oblast:      --- 
evropsky významná lokalita:  CZ0110154 Kaňon Vltavy u Sedlce 
 
Příloha č. M1:  
Orientační mapa s vyznačením území 
 
 
1.6 Kategorie IUCN 
 
IV - území pro péči o stanoviště/druhy 
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1.7 Předmět ochrany ZCHÚ 
 
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu 
 

Předmětem ochrany je geomorfologická lokalita s významnými společenstvy a výskytem zvláště 

chráněných rostlin a živočichů. Jedná se zejména o společenstva: 

 

 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) (T3.1., T3.2),  

 Kontinentální opadavé křoviny (K4A), 

 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápenitých podložích (Festuca - Brometalia) 

(T3.3D, T3.4D), 

 Chasmolytická vegetace silikátových skalnatých svahů (S1.2), 

 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion 

dillenii)(T6.1B).  

 
Předmětem ochrany je také krajinářsky cenný skalní komplex na pravém břehu kaňonovitého 

údolí Vltavy s výchozy proterozoických břidlic a žil vulkanických proterozoických hornin. 
 

 
1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav 
 
Současný stav ochrany je shodný s předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu.  
 
Přírodní památka součástí evropsky významné lokality Kaňon Vltavy u Sedlce, ve které jsou předmětem 
ochrany biotopy:  
K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky (Cotoneaster spp.), 
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens), 
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých, 
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného 
(Juniperus communis) – ty se ale v přírodní památce téměř nevyskytují, 
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin – tento biotop se zde nachází pouze v náznacích,  
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého. 
Mimo tohoto přehledu je předmětem ochrany biotop T3.2 Pěchavové trávníky, který se nachází na 
spilitových žílách a v severní části Prahy je ojedinělý. 
 
Předmětem ochrany nejsou konkrétní druhy rostlin a živočichů. 
 

A) Ekosystémy 
 
A. ekosystémy 
 
ekosystém podíl plochy 

v ZCHÚ (%)  
popis ekosystému  kód 

předmět
u 
ochrany* 
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K4A Nízké xerofilní 
křoviny - porosty se 
skalníky 
(Cotoneaster spp.) 

10 Pouze maloplošné porosty na výchozech skal, příp. i 
v jejich zářezech. Ve větších a hlubších roklích jsou 
tyto porosty nahrazeny vysokými mezofilními a 
xerofilními křovinami. Dominantním druhem je 
skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus).  

b 

T3.1 Skalní 
vegetace s 
kostřavou sivou 
(Festuca pallens) 

25 Vegetace výslunných, většinou západně 
orientovaných skalních výchozů i strmých skalních 
stěn. Nápadným dominantním druhem je tařice 
skalní Arduinova (Aurinia saxatilis subsp. arduinii), 
diagnostickým druhem je kostřava sivá (Festuca 
pallens). 

a 

ekosystém podíl plochy 
v ZCHÚ (%)  

popis ekosystému  kód 
předmět
u 
ochrany* 

T3.3D Úzkolisté 
suché trávníky - 
porosty bez 
význačného výskytu 
vstavačovitých 

15 Společenstvo nacházející se v mírnějších svazích 
s alespoň minimálním půdním pokryvem, převážně 
v horních částech svahů, příp. i na plošinách 
s vystupujícím skalnatým podkladem. Dominantním 
druhem bývá kostřava walliská (Festuca valesiaca), 
kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), méně i trýzel 
škardolistý (Erysimum crepidifolium). 

a 

T6.1B Acidofilní 
vegetace efemér a 
sukulentů bez 
převahy netřesku 
výběžkatého 

7 Společenstva s výskytem jarních efemérů (Veronica 
dillenii, Arabidopsis thaliana, Erophila verna), ve 
kterých se nachází i početná populace křivatce 
českého (Gagea bohemica). 

a 

T3.2 Pěchavové 
trávníky 

5 Ojedinělý typ vegetace nacházející se pouze na dílčí 
ploše 3 v jižní části PP, na výchozu spilitové žíly. 
Dominantním druhem je pěchava vápnomilná 
(Sesleria caerulea) a také bělozářka větvitá 
(Anthericum ramosum). Pouze zde se vyskytují 
lněnka lnolistá (Thesium linophyllon) a kavyl Ivanův 
(Stipa pennata). 

a 

 
 
B. útvary neživé přírody  
 

útvar  geologická charakteristika popis útvaru kód předmětu 
ochrany* 

skalnaté výchozy sled střídajících se drob a 
břidlic s žílami bazaltu a 
porfyritů 

přirozené skalní výchozy a 
lomová stěna  

a 

*kód předmětu ochrany: 
a = předmět ochrany spadá pod definici předmětu ochrany dle zřizovacího předpisu ZCHÚ 
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 (viz 
i kap. 3.4) 
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1.9 Cíl ochrany 
 

A. ekosystémy 
 
ekosystém cíl ochrany indikátory cílového stavu 

K4A Nízké xerofilní 
křoviny - porosty se 
skalníky 
(Cotoneaster spp.) 

Zachování ekosystému na vybraných 
místech přírodní památky, 
možné vyřezání v místech, kde by 
ubíraly prostor cennějším 
ekosystémům s ohroženými druhy. 

solitérní keře a skupinky skalníku 
celokrajného (Cotoneaster 
integerrimus) a to až do začátku 
hlubších roklí, 
 

T3.1 Skalní vegetace 
s kostřavou sivou 
(Festuca pallens) 

Ekosystém možné ponechat 
samovolnému vývoji (vzhledem 
k výskytu na extrémních 
stanovištích). Na přístupných místech 
je ale vhodná redukce případných 
expandujících křovin. 

rozloha ekosystému (zachování cca 
25 %), 
podpora výskytu smilu písečného 
(Helichrysum arenarium), 
rozloha roztroušených křovin (5–10 
%)  

T3.3D Úzkolisté 
suché trávníky - 
porosty bez 
význačného výskytu 
vstavačovitých 

Zachování ekosystému pravidelnými 
managementovými zásahy (zejména 
pastva k vytvoření rozvolněných 
ploch, příp. kosení). 

rozloha ekosystému (zachování cca 
15 %), 
výskyt chudiny zední (Draba 
muralis), populace o tisícovkách 
jedinců, 
rozloha roztroušených křovin (5–10 
%)  

T6.1B Acidofilní 
vegetace efemér a 
sukulentů bez 
převahy netřesku 
výběžkatého 

Zachování ekosystému pravidelnými 
managementovými zásahy (zejména 
pastva k vytvoření rozvolněných 
ploch). 

rozloha ekosystému (zachování cca 
7 %), 
výskyt křivatce českého na 
podrobně zmapovaných lokalitách – 
Hrčka 2009, 
rozloha roztroušených křovin (5–10 
%)  

T3.2 Pěchavové 
trávníky 

Zachování ekosystému pravidelnými 
managementovými zásahy (zejména 
pastva). 

rozloha ekosystému (zachování cca 
5 %), 
zachování populace některých 
vzácnějších druhů – lněnka lnolistá, 
kavyl Ivanův, 
rozloha roztroušených křovin (5–10 
%)  

 
 

 
 
B. útvary neživé přírody  
 

útvar cíl ochrany indikátory cílového stavu 

skalnaté výchozy Zachování skalnatých výchozů a 
geologických profilů nezarostlých 
křovinnou vegetací. 

minimálně 75 % plochy výchozů a 
profilů nezarostlých křovinnou 
vegetací 
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2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět 
ochrany 
 
 
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 

 
2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů 

 
2.1.1.A Geologie 
 
Geologicky je přírodní památka Zámky tvořena jednotvárným sledem drob a břidlic 

kralupsko-zbraslavské skupiny (svrchní proterozoikum) s žílami alterovaného žilného bazaltu 
a porfyritů. Na břidlicích a drobách jsou oligo- až mezotrofní, na spilitech bazické rankery, na 
okraji plošiny hradiště druhotně obohacené půdy (Kříž in Kubíková & al. 2005). 

Výchozy proterozoických břidlic a žil vulkanických proterozoických hornin jsou také 
předmětem ochrany tohoto chráněného území. 
 
 

2.1.1.B Pedologie 
 

Na břidlicích a drobách jsou oligo- až mezotrofní, na spilitech bazické rankery, na 
okraji plošiny hradiště druhotně obohacené půdy (Kubíková et al. 2005). 

 
 
2.1.1.C Klimatické poměry 
 
Klimaticky (Quitt 1971) je studovaná plocha řazena do teplé oblasti T2. Vybrané 

klimatické ukazatele zájmového území jsou uvedeny v tabulce 1. 
 

Tab. 1. Vybrané klimatické charakteristiky (Quitt 1971): 
Klimatické charakteristiky Hodnota 
Počet letních dnů 50–60  
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 160–170 
Počet mrazových dnů 100–110 
Počet ledových dnů 30–40 
Průměrná teplota v lednu -2– -3 
Průměrná teplota v červenci 18–19 
Průměrná teplota v dubnu 8–9 
Průměrná teplota v říjnu 7–9 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90–100 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 350–400 
Srážkový úhrn v zimním období 200–300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40–50 
Počet dnů zamračených 120–140 
Počet dnů jasných 40–50 
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 2.1.1.D Geomorfologie a reliéf 
 
Lokalita chráněného území se nachází v severní části Prahy, v kaňonovitém údolí, na 

pravém břehu Vltavy. Je tvořena dvěma částmi. Severní část je ohraničena ze severu 
Drahaňskou roklí, kterou také prochází hranice Prahy. Část západního svahu byla narušena 
lomovou činností. Od jižní části přírodní památky ji odděluje ostře zaříznutá Zámecká rokle 
s objekty, které sloužily jako sklad n.p. Řemeslnické potřeby (n.p. Řempo), v této rokli také 
stávala továrna na dynamit (dynamitka). Jižní část je v některých průzkumech označována také 
jako „U dynamitky“. 

Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 180–232 m n.m., svahy jsou orientovány 
převážně na západ. 

Geomorfologicky (sensu DEMEK & al. 1987; sec. in KUBÍKOVÁ  & al. 2005) je území 
řazeno do provincie Česká Vysočina, Poberounské soustavy, Brdské podsoustavy, celku 
Pražská plošina, podcelku Kladenská tabule a zde do okrsku 5a-2b-d Zdibská tabule. 
Nadmořská výška se pohybuje mezi 180 až 232 m n.m. 

Podle biogeografického členění České republiky (Culek 1996) je území součástí 
Řípského bioregionu (1.2). 

 
 

 2.1.1.E Hydrologie 
 

Severní a jižní část přírodní památky Zámky rozděluje Čimický potok pramenící 
v přírodní památce Čimické údolí na dně zastíněné rokle. Při severním okraji severní části 
přírodní památky Zámky protéká Drahaňský potok pramenící v Dolních Chabrech dvěma 
pramennými stružkami.  
 
 
 

2.1.2 Biota 
 

 2.1.2.A Fytogeografie 
 

Fytogeograficky (podle Skalického in HEJNÝ & SLAVÍK  1988) území spadá do Českého 
termofytika, do fytogeografického okresu 9. Dolní Povltaví. 

Tento okres je součástí extrazonální oblasti teplomilné vegetace a květeny (převážně 
submeridionálního vegetačního pásma) v rámci temperátního pásma. Jako oblast termofytika 
zaujímá území převážné části planárního a kolinního stupně. Sem patří starosídelní oblast, kde 
došlo od neolitu k trvalému odlesnění, a tak ke konzervaci stepních půd a nelesní vegetace a 
flóry. Toto území se téměř kryje s rozšířením vápnitých spraší. 

Podíl termofytů a mezofytů je rozdílný. Vegetační stupeň je kolinní (relativně 
kontinentální a srážkově nedostatkový), přičemž se převážně jedná o svažitý reliéf krajiny. 
Silikátový podklad převažuje nad bazickým. Převažují půdy vázané na skalnatý podklad nad 
sprašemi, půdy jsou živné a současně chudé. Je to kulturní, obdělávaná krajina a současně 
krajina s výchozy skal. 
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 2.1.2.B Potenciální přirozená vegetace území 
 
Pojem potenciální přirozená vegetace znamená vegetaci, která by pokrývala území 

v případě, že by nebylo ovlivněno činností čověka. Mapovaná skladba vegetace je optimálním 
cílovým stavem, který je v rovnováze s abiotickými podmínkami prostředí, proto jde o výchozí 
data pro návrh druhové skladby dřevin pro přírodě blízké lesní porosty. Rekonstrukci přirozené 
vegetace na území Hlavního města Prahy provedli MORAVEC, NEUHÄUSL & al. (1991).  

Podle ní by se na skalnatých západně orientovaných svazích v obou částech chráněného 
území lokálně vyskytovala tařicová skalní společenstva (Alysso-Festucion pallentis Moravec 
1967. Jedná se o druhově chudá až bohatá pionýrská bylinná skalní společenstva jižních expozic 
s dominantním druhem kostřavou sivou (Festuca pallens), která osídlují mělkou primitivní 
půdu s vysokým obsahem skeletu na silikátových skalách v pahorkatinném stupni. 

Na západně orientovaném svahu v severní části přírodní památky by se mimo 
tařicových skalních společenstev vyskytovala z větší části šípáková doubrava (Lathyro 
versicoloris-Quercetum pubescentis Klika /1928/ 1932). Ta se zpravidla vyskytuje na 
výsušných horních částech svahů jižního kvadrantu, na terénních hranách a přechodech 
v plošinu, na mělkých půdách s bazickým podkladem, v pahorkatinném stupni. Jedná se o 
rozvolněné nízké porosty se stromovým patrem tvořeným často pokřivenými jedinci dubu 
šípáku (Quercus pubescens) a dubu zimního (Quercus petraea). 

V jižní části přírodní památky by se na větší části západně orientovaných svahů 
nacházela černýšová dubohabřiná biková (Melampyro nemorosi-Carpinetum luzuletosum 
Passarge 1953 /Neuhäusl 1982/), která by přecházela i na plošinu nad svahem. Jsou to 
dubohabrové háje s příměsí náročnějších listnáčů (lípy srdčité, javorů, jasanů aj.) a s převahou 
mezofilních druhů v bylinném patře. Černýšová dubohabřina představuje klimaxovou vegetaci 
na středně vlhkých, mezo- až eutrofních půdách hnědozemního typu v nížinách a 
v pahorkatinném stupni České vysočiny. 

Na severně orientovaných svazích Zámecké a Drahaňské rokle by se vyvinula habrová 
javořina (Aceri-Carpinetum Klika 1941). Tento svahový suťový les je rozšířený jako trvalé, 
edaficky podmíněné společenstvo především v členitém reliéfu říčních a potočních údolí ve 
stupni dubohabřin. Jádrem druhové garnitury jsou suťové dřeviny – javor klen (Acer 
pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides) a jilm drsný (Ulmus glabra), místy přistupuje 
též jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a lípa velkolistá (Tilia platyphyllos). 

Na jižně orientovaném svahu Zámecké rokle by rostla tolitová doubrava (Cynancho-
Quercetum Passarge in Scamoni et Passarge 1959). Je to teplomilná subxerofilní edaficky a 
mezoklimaticky podmíněná doubrava na slunných, strmých, často skalnatých svazích se 
silikátovými půdami v pahorkatinném stupni. Představuje světlý svahový les, ve kterém 
převládá dub zimní (Quercus petraea), v přirozených porostech s příměsí jeřábu břeku (Sorbus 
torminalis) a lípy srdité (Tilia cordata). 

Na plošině severní části přírodní památky až po dnešní sídliště Čimice by rostla lipová 
doubrava (Tilio-Betuletum Passarge 1957). Tento typ společenstva je charakteristický příměsí 
nenáročných listnáčů osídlujících živinami chudší půdy na rovinách a mírných svazích 
v nejnižších polohách. Ve stromovém patře převládá obvykle dub zimní (Quercus petraea), 
vzácně dub letní (Quercus robur) a jako subdominanta vystupuje lípa srdčitá (Tilia cordata). 
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 2.1.2.C Rostliny 
  
 Přírodní památka Zámky je mozaikou ekosystémů vázaných na říční fenomén kaňonu 
Vltavy. Nejcennějšími částmi jsou více či méně příkré svahy údolí. Zde se nacházejí velmi 
pěkná a zachovalá společenstva suchých trávníků a skalnatých svahů. 
  

Při inventarizačním floristickém průzkumu přírodní památky Zámky se podařilo v roce 
2009 zaznamenat celkem 259 taxonů (Hrčka 2009), při aktuálním orientačním průzkumu v roce 
2020 pro potřebu plánu péče celkem 223 taxonů. Aktuálně bylo nalezeno celkem 35 taxonů 
z červeného seznamu ohrožených druhů. Mezi nejvýznamnějšími druhy figurují tařice skalní 
Arduinova (Aurinia saxatilis subsp. arduini), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. 
bohemica), radyk prutnatý (Chondrilla juncea), chlupáček hadincovitý (Pilosella echioides), 
zvonek jemný (Campanula gentilis), netřeskovec výběžkatý (Jovibarba globifera), locika 
vytrvalá (Lactuca perennis), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), chrpa chlumní (Centaurea 
triumfetti), plamének přímý (Clematis recta) a dvojštítek hladkoplodý proměnlivý (Biscutella 
laevigata subsp. varia). 

 
Mezi nejvýznamnějším nově nalezeným druhem v chráněném území je chudina zední 

(Draba muralis). Naopak se nepodařilo potvrdit výskyt smilu písečného (Helichrysum 
arenarium). 

 
Zejména na příkrých skalních stěnách a na skalnatých svazích lze zaznamenat druhy se 

stále vysokou četností výskytu, z běžnějších druhů se jedná např. o chrpu latnatou (Centaurea 
stoebe), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), hadinec obecný (Echium vulgare), 
svízel sivý (Galium glaucum), rozchodník velký (Hylotelephium maximum), lipnici úzkolistou 
(Poa angustifolia), krvavec menší (Sanguisorba minor), rozchodník bílý (Sedum album), čistec 
přímý (Stachys recta), divizna knotovkovitá (Verbascum lychnitis), tolita lékařská 
(Vincetoxicum hirundinaria) a další.  

 
 
Vývoj v chráněném území Zámky sleduje stejný vývoj, jaký probíhá i v jiných 

pražských chráněných územích, a který by se dal nazvat energickou ruderalizací (ve shodě s 
prací SMRČEK & KUBÍKOVÁ  1990). V chráněném území je nacházena řada pro území nových 
druhů, které patří mezi ruderální, a které pronikají do chráněného území obvykle z okrajových 
partií. Tento vývoj byl potvrzen i při současném provedeném průzkumu.   

Přesto lze říci, že zejména skalnaté svahy a na nich vyvinutá společenstva jsou stále 
unikátně zachovalé a přírodní památka Zámky tak představuje velmi cenné chráněné území 
v prostoru přírodního parku Drahaň-Troja. Velmi cenné jsou zejména neustupující bohaté 
populace některých chráněných druhů (Gagea bohemica, Centaurea triumfettii, Pulsatilla 
pratensis subsp. bohemica). Přírodní památka Zámky také hostí zřejmě poslední populaci smilu 
písečného (Helichrysum arenarium) na území Prahy. V porovnání s podobně hodnotným 
Podhořím se zde pozitivně projevuje menší návštěvnost (téměř nenavštěvovaná jižní část) a 
také vhodně směřované managementové zásahy.  
 Celkový trend v chráněném území lze tedy shrnout do několika bodů: a) energická 
ruderalizace, zejména v okrajových partiích, b) zachovalost společenstev, zejména na 
skalnatých svazích (a stále početně vysoké zastoupení určité skupiny druhů), c) úbytek či 
vymizení některých vzácnějších druhů (jak co do počtu mikrolokalit, tak co do bohatosti 
populací). Důvody u bodu c) nelze úplně přesně stanovit, může se jednat o celkové změny 
v krajině (zejména eutrofizace), ale i např. větší znečištění, velkoplošný imisní spad, apod. 
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Botanický průzkum v území prováděli K UBÍKOVÁ  (1976), SMRČEK & KUBÍKOVÁ  
(1990), Marek (in ŠPRYŇAR & MAREK 2000) a v poslední době také Hrčka (2009). 
Nomenklatura je sjednocena podle Klíče ke květeně České republiky (Kapklan et al. 2019), 
názvy vegetačních jednotek potom podle Katalog biotopů České republiky (Chytrý et al. 2010). 
 
 
 2.1.2.D Vegetace 
 

Přírodní památka Zámky je cenným chráněným územím v severní části Prahy. Svažité, 
místy strmé skalní srázy (s převýšením kolem 50 metrů) nad údolím Vltavy daly vznik 
unikátním společenstvům, které chrání řadu vzácných rostlin a živočichů. Velká rozmanitost 
společenstev je dána velkým rozdílem mikroklimatu a mikroreliéfu. Nápadný je jiný charakter 
společenstev na svazích obrácených na různé světové strany. 
 
 
Současná vegetace chráněného území 
(sjednocení vegetačních jednotek podle práce CHYTRÝ 2007, další použité podklady: CHYTRÝ 
& al. 2010, Kubíková in KUBÍKOVÁ  & al. 2005) 
 

Ve vrcholových částech a bočních údolích, na místech s hlubším půdním profilem, je 
zastoupeno společenstvo úzkolistých suchých trávníků (svaz Festucion valesiaceae). Jedná 
se o společenstva sekundárního původu, vzniklých na místech původních teplomilných doubrav 
a dlouhodobě udržovaných pastvou, zejména ovcí a koz. Vyžadují proto ochranářskou péči, 
zejména odstraňováním náletových dřevin, expandujících bylin nebo trav vyššího vzrůstu. 
Pro území Zámků je typické společenstvo středočeských a severočeských skalních stepí 
s kostřavou walliskou (asociace Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiaceae). Mimo kostřavy 
walliské (Festuca valesiaca) je nápadná velká pokryvnost dalších nízkých teplomilných a 
suchomilných hemikryptofytů, např. mochny písečné (Potentilla arenaria). Uplatňují se i další 
úzkolisté trávy (Carex humilis, Koeleria macrantha) a další charakteristické druhy (Anthericum 
liliago, Erysimum crepidifolium nebo Lactuca perenis). 

Pod společenstvo úzkolistých suchých trávníků je zahrnována vegetace, ve které je 
patrné ovlivnění bývalým hradištěm a obohacení svahů živinami z rozpadlých valů. Převažují 
zde populace ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius), doprovázené subxerotermními 
porosty kostřavy žlábkaté (Festuca rupicola). Dále se na místech bývalých valů objevuje pýr 
prostřední (Elytrigia intermedia), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica) nebo typicky 
šalvěj hajní (Salvia nemorosa). Dříve byla tato vegetace zahrnována pod samostanou (dnes již 
nerozlišovanou asociaci Salvio nemorosae-Melicetum transsilvanicae).  

Charakter společenstev suchých trávníků má i zarovnaná plošina na místě bývalého 
hradiště (plocha 10). Vzhledem k absenci typických druhů dříve jmenované asociace, tzn. 
trýzele škardolistého (Erysimum crepidifolium) a kostřavy walliské (Festuca valesiaca), by 
bylo možné tuto fytocenologickou jednotku definovat jako úzkolisté suché trávníky s kostřavou 
žlábkatou a ostřicí nízkou (asociace Festuco-rupicolae-Caricetum humilis). 

V časném jaře je na většině výslunných strání s rozvolněnou vegetací, na silikátových 
skalních výchozech, přítomná teplomilná acidofilní vegetace jarních efemér (svaz 
Arabidopsion thalianae). Mimo efemérních druhů se v této vegetaci dobře uplatňují také 
sukulentní druhy, mechorosty a lišejníky. Charakteristickou vegetační jednotkou je teplomilná 
acidofilní vegetace efemérních rozrazilů (asociace Festuco-Veronicetum dillenii, pod kterou je 
řazená i dříve popsaná asociace Gageo bohemicae-Veronicetum dillenii). Ukázkově je vyvinutá 
podél cesty k hlavní vyhlídce severně od Zámecké rokle. Diagnostickými druhy asociace jsou 
křivatec český (Gagea bohemica), rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii), huseníček rolní 
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(Arabidopsis thaliana), osívka jarní (Erophila verna), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis) 
a lišejníky. 

Reprezentativně je v přírodní památce vytvořeno společenstvo hercynské skalní 
vegetace s kostřavou sivou (svaz Alysso-Festucion pallentis), tzn. vegetace výslunných 
skalních výchozů i strmých skalních stěn. Porosty jsou často rozvolněnější a výrazně v nich 
dominuje kostřava sivá (Festuca pallens). 
Podstatnou část přírodní památky zaujímá tařicová vegetace silikátových skal (asociace THA01 
Festuco pallentis-Aurinietum saxatilis, syn. Alysso saxatilis-Festucetum pallentis). Jde o 
dlouhodobě stabilní vegetaci skalních stěn, která je velmi starého původu, nezávisí na lidském 
managementu, ani nevyžaduje žádnou ochranářskou péči. 
 Lokálně, zejména na extrémním skalním ostrohu nad dynamitkou, se na místech 
skalních výchozů kyselých hornin uplatňuje acidofilní vegetace mělkých půd (svaz Hyperico 
perforati-Scleranthion perennis), konkrétně vegetace skalních výchozů s chmerkem vytrvalým 
(asociace Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis). Z dvouděložných vytrvalých 
hemikryptofytů se uplatňuje mimo chmerku vytrvalého (Scleranthus perennis), např. jestřábník 
chlupáček (Hieracium pilosella) nebo šťovík menší (Rumex acetosella). Určujícím znakem je 
vysoké zastoupení mechorostů. Vyskytují se v místech skalních výchozů kyselých 
proterozoických břidlic. 

Na výchozu spilitové žíly se na severu jižní části přírodní památky vyvinuly pěchavové 
trávníky  (svaz Diantho lumnitzeri-Seslerion), konkrétně suché hercynské pěchavové trávníky 
(asociace Carici humilis-Seslerietum caeruleae). Tento typ společenstva je v severní části 
Prahy dosti ojedinělý. Hojně se vyskytují bazifilní druhy, jako je pěchava vápnomilná (Sesleria 
caerulea) a bělozářka větvitá (Anthericum ramosum). Pouze v tomto společenstvu na Zámcích 
roste lněnka lnolistá (Thesium linophyllon), která dává přednost vápnitému podkladu a kavyl 
Ivanův (Stipa pennata), nalezený zde pouze v několika exemplářích.   
 Na severně orientovaných úklonech skalních hřbítků roste vegetace suchých vřesovišť 
nížin a pahorkatin (svaz Euphorbio cyparissiae), konkrétně suchá vřesoviště nížin a 
pahorkatin (asociace Euphorbio cyparissiae-Callunetum vulgaris). Dominantní je metlička 
křivolaká (Avenella flexuosa) a vřes obecný (Calluna vulgaris). Ojediněle se vyskytují 
suchomilné acidofilní druhy, jako je jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella) nebo šťovík 
menší (Rumex acetosella), z keřů jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). 

Pod skalní stěnou bývalého lomu se nachází rozsáhlá suť, zařaditelná mezi pohyblivé 
sutě. Zastoupení druhů je velmi chudé, převažují ostružiníky (Rubus fruticosus agg.) a 
plamének plotní (Clematis vitalba). Z okolních ploch se šíří druhy suchých trávníků. 

Jako netypicky vyvinuté jsou z chráněného území uváděna společenstva suchých 
bylinných lemů (Geranion sanguinei) a širokolistých válečkových trávníků (Scabioso 
ochroleuceae-Brachypodietum pinnati; KUBÍKOVÁ  1976). V případě společenstev suchých 
bylinných lemů (svaz Geranion sanguinei) nebyly v přírodní památce zaznamenány typické 
druhy, jako je kakost krvavý (Geranium sanguineum) a třemdava bílá (Dictamnus albus). U 
společenstev širokolistých válečkových trávníků teplých oblastí (Scabioso ochroleuceae-
Brachypodietum pinnati) byly diagnostické druhy hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca) a 
válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum) nalezeny na plošině bývalého hradiště Zámků a ve 
společenstvu pěchavových trávníků v jižní části chráněného území. Zastoupení tohoto typu 
společenstva nebude pravděpodobně nijak zásadní. 
 

Uvedený přehled společenstev nelze brát jako vyčerpávající. Z dalších společenstev 
nebyly zmíněny nízké xerofilní křoviny a lesní pláště (svaz Prunion spinosae, označení K4 
sensu CHYTRÝ & al. 2010). Nacházejí se na kontaktu se suchými trávníky a v zářezech roklí. 
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Na závěr lze doplnit, že jednotlivá společenstva nejsou nijak ostře ohraničená, 
v chráněném území spíše tvoří pestrou mozaiku, pouze na určitém stanovišti lze sledovat 
převládající typ některého společenstva. 
 
 
 2.1.2.D Živočichové 
 

Přírodní památka Zámky je s ohledem na zařazení mezi chráněná území Prahy také 
neopomíjenou lokalitou při zpracovávání faunistických studií zabývajících se územím Prahy. 
Výsledky sezónního průzkumu bezobratlých v lokalitě přírodní Zámky představují podklad pro 
drobné úpravy managementu ve prospěch na stepní lokality vázaných skupin hmyzu. Stav 
lokality, která byla vyhlašována primárně právě pro stepní a lesostepní společenstva, je velmi 
dobrý, místy ale dochází k zesílení sukcesního tlaku. Průzkumem bylo zaznamenáno 571 
taxonů bezobratlých, z nichž většina vykazuje značnou vazbu na stepní biotopy, které jsou 
předmětem ochrany území. 

Pozornost si zaslouží rovnokřídlí – v rámci lokality tvoří zajímavou skupinu, a to 
zejména některé druhy sarančí. Nenachází se zde žádné ohrožené druhy, přesto, jako 
společenstvo, tvoří biologicky cennou skupinu, charakterizující ráz biotopů. Nalezena byla 
mj. saranče černoskvrnná (Stenobothrus nigromaculatus) – vzácnější druh saranče vyžadující 
stepní a skalní biotopy s ploškami substrátu zcela bez vegetace. Ohrožením pro ni by bylo 
zarůstání skal vegetací – v rámci přírodní památky Zámky ji lze zařadit mezi deštníkové 
druhy. 

Potvrzena byla také majka obecná (Meloe proscarabeus) – stepní druh parazitující u 
samotářských včel nebo Cymindis axillaris – vzácnější střevlík, žije při okrajích suťových polí. 
Ze zajímavějších druhů motýlů byl zjištěn žluťásek jižní (Colias alfacariensis), otakárek 
fenyklový (Papilio machaon), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), přástevník kostivalový 
(Euplagia quadripunctata) a lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae). 

 
Z obojživelníků je významným druhem mlok skvrnitý ( Salamandra salamandra) 

potvrzený byl v Drahaňské rokli, v potoku u ústí do Vltavy, kde byl viděn 24.04.2014 M. 
Černým (zdroj: nálezová databáze AOPK ČR). Jedná se o potvrzení dříve zjištěného nálezu 
ověřeného minimálně ještě v roce 1985 (Kerouš 2013). Autorem plánu péče byl pozorován ve 
více exemplářích také při vyústění Čimického potoka, poprvé 15.9.2018, naposledy potom 
19.03.2020. 

Z plazů patří mezi nejzajímavější druhy užovka podplamatá (Natrix tesselata). Dne 
27.7.2014 byl pozorován jeden dospělý exemplář na cestě do Drahanského údolí, při jejím 
vyústění na cyklostezku (50°8'50.768"N, 14°24'0.275"E) a 21.8.2015 juvenilní jedinec při kraji 
asfaltové silnice pod jižní částí přírodní památky Zámky. Téměř s jistotou lze o hovořit o 
výskytu užovky také v přírodní památce Zámky. Druh využívá území k hibernačnímu účelu. 
Na jaře se (v posthibernační době) stěhuje do břehové hrany řeky, kde tráví aktivní vegetační 
období a dochází zde k reprodukci. Koncem srpna a v září se populace postupně vrací zpět na 
zimoviště. Jedná se o historickou populaci, druh je pro danou oblast typický a autochtonní. 
V břehové linii Vltavy od Zámků je pravidelně nacházena. Opakovaně byla při vyústění 
Čimického potoka pozorována užovka obojková (Natrix natrix), naposledy 18.7.2020. Živí se 
převážně obojživelníky, kteří vyhledávají mělké tůně u řeky - úživnost prostředí je proto ve 
spodní části území reálná. 
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Užovka hladká (Coronella austriaca) vykazuje v severní části Prahy četné zastoupení 

v sektoru kolem řeky Vltavy. V Praze nalezena nejblíže v přírodní památce Čimické údolí 
(Kerouš 2013). Mimo Prahu byla potvrzena v Klecanech v roce 1992 K. Keroušem a v roce 
2006 L. Královou v Klecánkách (zdroj nálezová databáze AOPK ČR a biolib.cz). Výskyt i ve 
studovaném území je pravděpodobný. 

Ještěrka obecná (Lacerta agilis) byla pozorována na několika místech přírodní 
památky. Zdejší výskyt je součástí jejího souvislého areálu v kaňonu Vltavy – autorem plánu 
péče byla pozorována jak jižně na Zámkách, tak také severně ve Větrušických roklích i jinde. 

 
 
 
2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů 
 

druh 
kategorie  
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. 

stupeň 
ohrožení* 

popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální 
početnost nebo vitalita populace, další 
poznámky  

    
CÉVNATÉ ROSTLINY ( Tracheofyta) 
hlaváček letní  
(Adonis aestivalis) 

 NT, C3 
početná populace při hraně bývalého 
hradiště (Hrčka 2009) 

řebříček panonský 
(Achillea pannonica) 

 LC, C3 
zřejmě nejčastější zástupce z okruhu A. 
m. agg. (Hrčka 2009), stejně tak tomu 
bylo při revizi položek v roce 2019 

řebříček štětinolistý 
(Achillea setacea) 

 NT, C3 

vzácně na ekologicky extrémních 
vrcholových ploškách skalních hřbetů 
(Kubíková 1976), naposledy 
Holubičková & Fexová (1990), 
pravděpodobný výskyt 

řepík vonný 
(Agrimonia procera) 

 NT, C3 
druh uvádí Holubičková & Fexová 
(1990), nejspíše se jednalo o druhotný 
výskyt 

česnek chlumní horský 
(Allium senescens subsp. 
montanum) 

 LC, C4a 
roztroušeně až hojně v obou částech PP 
(Hrčka 2009), ověřeno aktuálním 
průzkumem 

bělozářka liliovitá  
(Anthericum liliago) 

O NT, C3 

spíše vzácný druh pozorovaný pouze 
v jižní části PP v desítkách exemplářů 
(Hrčka 2009), potvrzen i aktuálním 
průzkumem v roce 2020 

bělozářka větvitá 
(Anthericum ramosum) 

 LC, C4a 

výchoz žíly prvohorního bazaltu v 
pěchavových trávnících, velmi bohaté a 
vitální porosty (Hrčka 2009), ověřeno 
aktuálním průzkumem 

trávnička obecná 
(Armeria elongata) 

 NT, C4a 
roztroušeně ve větší části PP (Hrčka 
2009), ověřena i aktuálním průzkumem 

tařice skalní Arduinova 
(Aurinia saxatilis subsp. 
arduini) 

O NT, C4a 
dosti hojně na skalách (Hrčka), ověřena 
i aktuálním průzkumem 
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druh 
kategorie  
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. 

stupeň 
ohrožení* 

popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální 
početnost nebo vitalita populace, další 
poznámky  

dřišťál obecný 
(Berberis vulgaris) 

 NT, C4a 
v zářezech mezi skalami, aktuální 
výskyt  

potočník vzpřímený 
(Berula erecta) 

 NT, C4a 
při hranici PP, v Drahaňském potoce 
(Hrčka 2009) 

dvojštítek hladkoplodý 
proměnlivý 
(Biscutella laevigata 
subsp. varia) 

O LC, C3 

vzácně, pouze v jižní části PP a to 
v horních částech svahů (Hrčka 2009), 
potvrzen i aktuálním průzkumem 
v roce 2020 

zvonek jemný 
(Campanula gentilis) 

 NT, C3 

ve skalních spárách na skalnatých 
místech, jak v jižní, tak v severní části 
PP (Hrčka 2009, včetně aktuálního 
průzkumu) 

bodlák nicí 
(Carduus nutans) 

 NT, C4a aktuální výskyt 2020 

ostřice nízká 
(Carex humilis) 

 NT, C4a 
dosti hojný druh na suchých mírnějších 
svazích a výhřevných stepních stráních  

ostřice drobná 
(Carex supina) 

 NT, C3 
v severní části PP, pod hlavní cestou 
k vyhlídce (Hrčka 2009) 

chrpa chlumní 
(Centaurea triumfettii) 

O NT, C3 

hojně v jižní části přírodní památky a 
zejména v její severní části (Hrčka 
2009), ověřena i aktuálním průzkumem 
v roce 2020 

plamének přímý 
(Clematis recta) 

O NT, C3 
3 mikropopulace nacházející se jak 
v severní, tak jižní části PP (Hrčka 
2009), ověřeno i aktuálním průzkumem 

skalník celokrajný 
(Cotoneaster 
integerrimus) 

 NT, C4a 
hojný druh strmých skal a křovinatých 
strání 

třemdava bílá 
(Dictamnus albus) 

O NT, C3 
naposledy ji uvádí Smrček & Kubíková 
(1990) 

chudina zední  
(Draba muralis) 

SO EN, C2b tisícovky rostlin v severní části PP 

trýzel škardolistý 
(Erysimum 
crepidifolium) 

 NT, C4a 

roztroušeně prakticky v celé PP, spíše 
v nižších partiích a na sutích (Hrčka 
2009), zaznamenán i aktuálním 
průzkumem 

kostřava sivá 
(Festuca pallens) 

 LC, C4a 
hojně rozšířený druh skalních stěn, ale i 
mírnějších skalnatých svahů 

křivatec český pravý  
(Gagea bohemica subsp. 
bohemica) 

SO VU, C2r 

zřejmě vůbec nejbohatší populaci na 
území přírodního parku Drahaň-Troja – 
orientačně se jedná o populaci 
dosahující až několik tisícovek 
kvetoucích jedinců (Hrčka 2009) 

křivatec rolní 
(Gagea villosa) 

 VU, C2b 
vzácně pouze v severní části PP, na 
jižně orientovaném svahu a na pasece 
na kraji PP (Hrčka 2009) 
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druh 
kategorie  
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. 

stupeň 
ohrožení* 

popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální 
početnost nebo vitalita populace, další 
poznámky  

konopice úzkolistá 
(Galeopsis angustifolia) 

 LC, C3 zjištěna v jižní části PP (Hrčka 2009) 

konopice širolistá 
(Galeopsis ladanum) 

 NT, C4a zjištěna v jižní části PP (Hrčka 2009) 

svízel sivý 
(Galium glaucum) 

 NT, C4a hojný výskyt 

smil písečný 
(Helichrysum 
arenarium) 

SO EN, C2b 

V roce 2009 zde bylo napočítáno 35 
kvetoucích lodyh, rostoucích ale jenom 
v několika málo trsech (Hrčka 2009), 
aktuálně nepotvrzen 

jestřábník bledý 
(Hieracium schmidtii) 

 NT, C4a 
roztroušeně zejména v horních částech 
svahů a na plošinách skal 

radyk prutnatý 
(Chondrilla juncea) 

 VU, C3 
roztroušeně až vzácně, pouze v širším 
okolí vyhlídky v severní části PP 

netřeskovec výběžkatý 
(Jovibarba globifera) 

 NT, C3 
v jižní i severní části PP, na skalních 
stěnách (Hrčka 2009), zjištěn i 
aktuálním průzkumem 

locika vytrvalá 
(Lactuca perennis) 

 NT, C3 
roztroušeně, i když spíše jednotlivě 
(Hrčka 2009), zaznamenána i aktuálně 

locika prutnatá 
(Lactuca viminea) 

 NT, C3 uvádí ji Kubíková (1976) 

slézovec durynský 
(Lavatera thuringiaca) 

 NT, C4a 
roztroušeně, převážně na plošině 
severní části PP 

tolice nejmenší 
(Medicago minima) 

 NT, C3 
nalezena na plošině v severní části 
Zámků (tedy už v ochranném pásmu; 
Hrčka 2009) 

strdivka sedmihradská 
(Melica transsilvanica) 

 LC, C4a 
roztroušeně, častěji v pěchavových 
trávnících jižní části PP 

hvozdíček prorostlý 
(Petrorhagia prolifera) 

 NT, C4a uvádí jej Kubíková & Smrček (1990) 

chlupáček chocholičnatý 
(Pilosella cymosa) 

 NT, C3 
ne příliš početně jak v jižní části PP, 
tak i v severní části (Hrčka 2009) 

chlupáček hadincovitý 
(Pilosella echioides) 

 VU, C3 

zejména na jižně orientovaném svahu 
severní části PP, kde roste až hojně a to 
ve vitálních a bohatých populacích 
(Hrčka 2009), zjištěn i aktuálním 
průzkumem 

mochna písečná 
(Potentilla arenaria) 

 NT, C4a 
běžně rozšířený druh jak v severní, tak 
jižní části PP 

mahalebka obecná 
(Prunus mahaleb) 

 DD, C4b součást křovinných porostů 

koniklec luční český 
(Pulsatilla pratensis 
subsp. bohemica) 

SO VU, C2b 

v roce 2009 zaměřeno celkem 31 
mikrolokalit, ve kterých kvetlo 
přibližně 320 lodyh (Hrčka 2009), 
zjištěn i aktuálním průzkumem 

hrušeň polnička 
(Pyrus pyraster) 

 NT, C4a součást křovinných porostů 
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druh 
kategorie  
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. 

stupeň 
ohrožení* 

popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální 
početnost nebo vitalita populace, další 
poznámky  

hlaváč šedavý 
(Scabiosa canescens) 

 NT, C3 
v pěchavových trávnících jižní části PP 
(Hrčka 2009) 

sesel sivý 
(Seseli osseum) 

 LC, C4a hojně rozšířený druh 

silenka ušnice 
(Silene otites) 

 NT, C3 
roztroušená v celé PP, místy až hojná 
(Hrčka 2009), ověřena i aktuálním 
průzkumem 

jeřáb dunajský 
(Sorbus danubialis) 

 NT, C3 
roztroušeně na vrcholech a v zářezech 
mazi skalami a na strmých skalnatých 
stráních 

jeřáb břek 
(Sorbus torminalis) 

 LC, C4a 
součást křovinných porostů (Hrčka 
2009) 

kolenec Morisonův 
(Spergula morisonii) 

 NT, C3 
spíše vzácně, v jižní části PP, v horních 
částech svahů a v severní části PP  
pouze na jižně orientovaném svahu 

kavyl vláskovitý 
(Stipa capillata) 

 NT, C4a 
v jižní části, ve vegetaci pěchavových 
trávníků a v severní části PP,  na jižně 
orientovaném svahu 

kavyl Ivanův 
(Stipa pennata) 

O NT, C3 
velmi vzácný druh rostoucí pouze na 
výchozu žíly prvohorního bazaltu 
v jižní části PP (Hrčka 2009) 

ožanka kalamandra 
(Teucrium chamaedrys) 

 LC, C4a dosti hojný druh 

lněnka lnolistá 
(Thesium linophyllon) 

 NT, C3 

v pěchavovém trávníku v jižní části PP, 
v bohatých a vitálních populacích 
(Hrčka 2009), ověřeno i aktuálním 
průzkumem 

mateřídouška panonská 
(Thymus pannonicus) 

 LC, C4a 
hojný výskyt na výslunných travnatých 
a skalnatých stráních 

mateřídouška časná 
(Thymus praecox) 

 LC, C4a 
hojný výskyt na výslunných travnatých 
a skalnatých stráních 

jilm vaz 
(Ulmus laevis) 

 LC, C4a 
ojediněle, v lesních a křovinných 
porostech 

jilm habrolistý 
(Ulmus minor) 

 LC, C4a 
ojediněle, v lesních a křovinných 
porostech 

divizna velkokvětá 
(Verbascum 
densiflorum) 

 NT, C4a 
pozorována v předchozích průzkumech 
(Hrčka 2009) 

rozrazil Dilleniův 
(Veronica dillenii) 

 LC, C4a roztroušeně v horních částech svahů 

rozrazil časný 
(Veronica praecox) 

 NT, C3 
naposledy jej uvádí Smrček & 
Kubíková (1990) 

rozrazil rozprostřený 
(Veronica prostrata) 

 LC, C4a 
vzácně, pouze v jižní části PP (Hrčka 
2009) 

rozrazil klasnatý 
(Veronica spicata) 

 LC, C4a vzácně roztroušený 



 21

druh 
kategorie  
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. 

stupeň 
ohrožení* 

popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální 
početnost nebo vitalita populace, další 
poznámky  

rozrazil jarní 
(Veronica verna) 

 LC, C4a 
naposledy jej uvádí M. Marek (in 
Špryňar & Marek 2000) 

violka trojbarevná pravá 
(Viola tricolor subsp. 
tricolor) 

 DD, C4b roztroušeně ve větší části PP 

violka trojbarevná skalní 
(Viola tricolor subsp. 
saxatilis) 

 LC, C3 
uvádí ji M. Marek (in Špryňar & Marek 
2000) 

BEZOBRATLÍ 
Brouci (Coleoptera) 
Mandelinkovití (Chrysomelidae) 
dřepčík 
Argopus ahrensii  CR 

skalní stepi (vázaný na plamének 
přímý) 

dřepčík 
Longitarsus celticus  EN xerotermní stepi 

dřepčík 
Longitarsus foudrasi 

 EN xerotermní stepi 

dřepčík 
Longitarsus nanus 

 EN xerotermní stepi 

dřepčík 
Psylliodes illyricus 

 EN xerotermní stepi 

dřepčík 
Psylliodes instabilis  EN xerotermní vegetace 

dřepčík 
Psylliodes toelgi  EN xerotermní vegetace 

krytohlav 
Cryptocephalus 
pygmaeus var. vittula 

 EN skalní stepi a lesostepi 

mandelinka hlaváčková 
(Entomoscelis adonidis)  CR skalní stepi 

štítonoš 
Cassida pannonica 

 EN xerotermní vegetace 

    
Kovaříkovití (Elateridae) 
kovařík 
Agriotes gallicus  EN lesostepi, xerotermní trávníky 

    
Nosatcovití (Curculionidae) 
lalokonosec 
Otiorhynchus pinastri 

 NT xerotermní vegetace 

lalokonosec 
Otiorhynchus velutinus 

 NT xerotermní vegetace 

nosatec 
Ceutorhynchus 
chlorophanus 

 NT stepní stanoviště 

nosatec 
Ceutorhynchus lukesi 

 NT xerotermní vegetace 
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druh 
kategorie  
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. 

stupeň 
ohrožení* 

popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální 
početnost nebo vitalita populace, další 
poznámky  

nosatec 
Ceutorhynchus rhenanus 

 NT stepní stanoviště 

nosatec 
Lixus punctirostris 

 VU xerotermní stepi 

nosatec 
Trachyphloeus alternans 

 NT xerotermní vegetace 

nosatec 
Trachyphloeus rectus 

 VU xerotermní vegetace 

nosatec 
Trachyphloeus 
spinimanus 

 NT xerotermní vegetace 

    
Střevlíkovití (Carabidae) 
střevlík  
Cymindis axillaris  VU skalní stepi 

střevlík 
Cymindis axillaris 

 VU 
vzácnější střevlík, žije při okrajích 
suťových polí 

prskavec větší 
Brachinus crepitans 

O  početnost nelze objektivně stanovit 

svižník polní 
Cicindela campestris 

O  početnost nelze objektivně stanovit 

Cymindis axillaris  VU početnost nelze objektivně stanovit 
    
Majkovití (Meloidae)    
majka obecná 
Meloe proscarabaeus 

O  
stepní druh parazitující u samotářských 
včel 

    
Vrubounovití (Scarabeidae) 
zlatohlávek tmavý 
(Oxythyrea funesta) 

O  početnost nelze objektivně stanovit 

zlatohlávek skvostný 
(Protaetia 
speciosissima) 

O  početnost nelze objektivně stanovit 

    
Roháčovití (Lucanidae) 
roháč obecný 
(Lucanus cervus) 

O EN početnost nelze objektivně stanovit 

    
Nemonychidae 
zobonoska 
Nemonyx lepturoides 

 NT skalní stepi 

    
Blanokřídlí (Hymenoptera) 
čmelák 
(Bombus sp.) 

O  početnost nelze objektivně stanovit 



 23

druh 
kategorie  
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. 

stupeň 
ohrožení* 

popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální 
početnost nebo vitalita populace, další 
poznámky  

čmelák skalní 
(Bombus lapidarius) 

O  početnost nelze objektivně stanovit 

čmelák zemní 
(Bombus terrestris 

O  početnost nelze objektivně stanovit 

Formica cunicularia O  početnost nelze objektivně stanovit 
mravenec otročící 
(Formica fusca) 

O  početnost nelze objektivně stanovit 

mravenec luční 
(Formica pratensis) 

O  početnost nelze objektivně stanovit 

mravenec lesní 
(Formica rufa) 

O  početnost nelze objektivně stanovit 

Formica rufibarbis O  početnost nelze objektivně stanovit 
    
Motýli ( Lepidoptera) 
modrásek 
rozchodníkový 
(Scolitantides orion) 

 VU 
skály, suché skalnaté svahy, strže, 
kamenité stepní stráně s řídkou 
vegetací 

soumračník skořicový 
(Spialia sertorius) 

 VU 
skalnaté stepi, k jihu exponované stepní 
stráně 

ostruháček kapinicový 
(Satyrium acaciae) 

  

suché a teplé křovinaté stráně, 
prosluněné okraje listnatých 
lesů, stepní a lesostepní refugia 
s nízkým keřovitým porostem 

žluťásek jižní  
(Colias alfacariensis) 

 VU početnost nelze objektivně stanovit 

otakárek fenyklový 
(Papilio machaon) 

O  početnost nelze objektivně stanovit 

otakárek ovocný 
(Iphiclides podalirius) 

O VU početnost nelze objektivně stanovit 

přástevník kostivalový 
(Euplagia 
quadripunctata) 

 
Natura 
2000: A 

početnost nelze objektivně stanovit 

lišaj pryšcový  
(Hyles euphorbiae) 

O EN početnost nelze objektivně stanovit 

batolec duhový 
(Apatura iris) 

O  početnost nelze objektivně stanovit 

osenice bodláková 
(Dichagyris 
candelisequa) 

 VU početnost nelze objektivně stanovit 

    
Rovnokřídlí (Orthoptera) 

saranče černoskvrnná 
(Stenobothrus 
nigromaculatus) 

 NT 

vzácný druh s ostrůvkovitým 
rozšířením na nejkvalitnějších stepních 
biotopech Prahy, 
v PP Zámky málo početné a omezené 
populace na velmi malé fragmenty 
vhodných biotopů (Marhoul 2012) 
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druh 
kategorie  
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. 

stupeň 
ohrožení* 

popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální 
početnost nebo vitalita populace, další 
poznámky  

    
OBRATLOVCI ( Vertebrata) 
Obojživelníci (Amphibia) 
mlok skvrnitý 
(Salamandra 
salamandra) 

SO VU 
nachází se jak v Drahaňském, tak i 
Čimickém potoce (zde autorem plánu 
péče zjišťován od roku 2018) 

    
Plazi (Reptilia) 

užovka podplamatá 
(Natrix tesselata) 

KO 
EN, 
Natura 
2000: B 

území pravděpodobně využívá jako 
zimoviště, byla viděna jak při ústí 
Drahaňského údolí, tak na asfaltové 
cestě při úpatí skal jižní části PP 

užovka hladká 
(Coronella austriaca) 

SO 
VU, 
Natura 
2000: B 

výskyt ve studovaném území je 
pravděpodobný, potvrzena byla 
v blízkém Čimickém a Bohnickém 
údolí 

užovka obojková  
(Natrix natrix) 

O  
pravidelně je pozorována při vyústění 
Čimického potoka 

ještěrka obecná (Lacerta 
agilis) 

SO 
NT, 
Natura 
2000: B 

pozorována na několika místech 
přírodní památky, zdejší výskyt je 
součástí jejího souvislého areálu 
v kaňonu Vltavy 

    
Savci (Mammalia) 
veverka obecná 
(Sciurus vulgaris) 

O LC 
1 exemplář byl viděn v lesním porostu 
při úpatí skal v severní části PP 

* dle červených seznamů ČR: 
Vysvětlivky a použité zkratky  
(podle Plesník et al. 2003, Farkač et al. 2005, Grulich 2012, Grulich et Chobot 2017): 
KO – kriticky ohrožený druh, SO – silně ohrožený druh, O – ohrožený chráněný, druh se zvláštní ochranou 
podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky 395/1992 Sb.,  
CR – kriticky ohrožený taxon, EN – ohrožený taxon, VU – zranitelný taxon, NT – téměř ohrožený taxon, 
LC  – málo dotčený taxon, DD – chybí údaje, 
C2r – druh silně ohrožený, vyskytuje se na 6-20 lokalitách, populace jsou víceméně stabilní, nedochází k 
jejich výraznějšímu úbytku, C2b – druh silně ohrožený, s malým množstvím lokalit, z nichž některé zanikly 
nebo došlo k úbytku či zmenšení populací,  C3 – druh ohrožený,  C4a – vzácnější taxon vyžadující další 
pozornost – méně ohrožené a  C4b – vzácnější taxon vyžadující další pozornost – dosud nedostatečně 
prostudované 
Natura 2000: stupeň ohrožení podle vyhlášky č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením 
soustavy Natura 2000, konkrétně kategorie A: druhy živočichů a rostlin vyžadující zvláštní územní ochranu, 
kategorie B: druhy živočichů a rostlin vyžadující přísnou ochranu. 
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2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti 
v minulosti a současnosti 
 
a)  ochrana přírody 
 
Historie osídlení 
 

S vývojem současné přírodní památky úzce souvisí i historie území. V závěru 
posledních ochlazení v období čtvrtohor došlo po počátečním oteplení v preboreálu (před 10 
000 až 9 000 lety), k dalšímu vzestupu teplot a snížení množství srážek. Postupné oteplování 
pokračuje ještě v boreálu (před 9 000 až 7 800 lety). V tomto období se vlivem suchého klimatu 
významně šířily druhy stepních a lesostepních společenstev.  

V další fázi postupně začíná docházet ke zvlhčování a oteplování (tzv. období atlantiku 
před 7 800 až 5 000 lety) a s tím spojenému šíření lesních porostů a zatlačování stepí a lesostepí. 
Do tohoto období přichází do střední Evropy člověk - zemědělec, který na rozdíl od člověka - 
lovce, rybáře a sběrače výrazně zasahuje do přírodních poměrů: kácí lesy a zakládá pole, na 
kterých hospodaří formou cyklického zemědělství. Značná plocha stepí se tak mohla zachovat 
nebo i dále rozšířit. Tento trend podpořila i pastva domestikovaných zvířat. Příchod člověka (a 
jeho migrace) způsobil šíření druhů plevelných (označovaných jako archeofyty) nebo 
pěstovaných.  

Vliv člověka pokračoval i v dalších obdobích, kdy je zdokonalována technika 
zemědělství a kdy jsou zakládána lidská sídliště. Jedním z těchto sídlišť byly i Zámky (nebo 
také Zámka), jehož umístění bylo strategické z více důvodů: strategicky významná poloha na 
vyvýšeném skalním ostrohu chráněná příkrými svahy ze tří světových stran zajišťovala větší 
bezpečnost, v dosahu se nacházely kvalitní jíly pro výrobu keramiky a také zdroj vody, kvalitní 
půdy umožňovaly pěstování zemědělských plodin. 

První osídlení je datováno do období středního neolitu, v době 5300 př. n. l. Velkého 
rozkvětu dosáhlo hradiště od období eneolitu (začátek 3900 let př. n. l.) až do doby bronzové 
(do počátku 2. tisíciletí př. n. l.). Ve starší době železné sloužil ostroh jako opevněné sídliště. 

S příchodem Germánů na přelomu letopočtu (kdy již Zámky nebyly souvisleji osídleny) 
jsou chovány mimo hovězího dobytka i prasata a ovce. Lesy dále ustupují těžbou na topení 
nebo na stavby. Pase se na dlouholetých úhorech nebo na svazích.  

V období od 7. do 9. století n. l. se s příchodem Slovanů stalo ze Zámků významné 
slovanské hradiště, jehož největší rozvoj se datuje k 9. století n. l. Dodnes jsou na severní a 
východní straně patrné zbytky mohutných valů, které tvořily součást opevnění. Slovanské 
hradiště zaniklo někdy na konci 9. století při požáru a následně bylo pobořeno i opevnění. 
 
Další vývoj území 
 

Zvýšená eroze podnítila na konci 19. století záměr zalesnit většinu svahů ve vltavském 
údolí nepůvodním akátem. Negativním důsledkem tohoto rozhodnutí bylo jeho 
nekontrolovatelné šíření a utlačování přirozených společenstev. Stepní společenstva, unikátně 
zachovaná od poslední doby ledové na méně přístupných svazích, jsou ohrožena zarůstáním a 
nevhodným umělým zalesňováním i dnes.  

Na historických leteckých snímcích je přibližně od 50. let 20. století patrné postupné 
zarůstání svahů křovinami a to především v jižní části přírodní památky. Zřejmé je také účelové 
zalesňování okolních pozemků – jak v údolích, tak také nad hranami skal – a to nejenom 
akátem, ale i dalšími běžně vysazovanými dřevinami, včetně těch stanovištně nepůvodních. 
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K vyhlášení přírodní památky došlo až v roce 1982, primárně pro svůj geologický 
význam a částečně také krajinářský. Až v pozdější době je vyzdvihován také význam botanický 
a zoologický. 

Z hlediska aktuálního ohrožení území se ztotožňujeme s předchozím plánem péče 
(Dostálek 2009), ve kterém se uvádí: V současné době jsou antropogenní rostlinná společenstva 
stepí a skal, která jsou jedním z hlavních předmětů ochrany, nejvíce ohrožená přirozeným 
zarůstáním společenstvy teplomilných keřů, která přecházejí přirozenou sukcesí až k teplomilné 
doubravě. Značná část území je ještě stále porostlá velmi hustými porosty keřů, zejména trnky 
(Prunus spinosa), třebaže část již byla vykácena. Vlivem tohoto samovolného zarůstání 
chráněného území dřevinami zanikají porosty skalních stepí, které byly vázány na odstraňování 
dřevin a extenzivní pastvu. Také rostlinná společenstva skal jsou ohrožena zarůstáním ZCHÚ 
stromy a keři. Značný negativní vliv mají také vzrostlé stromy na úpatí skal, které skalní 
společenstva zastiňují, a tím potlačují jejich optimální rozvoj. Pokud nebudou dřeviny 
redukovány, hrozí v budoucnu zánik rostlinných společenstev stepí a skal. 

Managementové zásahy byly nejprve prováděny místními ochránci přírody (především 
vyřezávání akátu a dalších křovin). Za posledních 20 let je zřejmá intenzivnější údržba 
spočívající mimo výřezu křovin také v pastvě zvířat. 
 
Silniční obchvat Prahy 
 

V případě realizace tzv. varianty „J“ Pražského okruhu by měla do jižní části přírodní 
památky zasahovat projednávaná stavba 519 – silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) Suchdol 
– Březiněves. 

Historie umístění silničního okruhu sahá až do meziválečného období minulého století 
a vyvíjela se s upřesňováním v příslušných územních plánech. I proto je zmiňována i 
v historickém průvodci za květenou pražského kraje (Dostál 1942): „Míjíme Janečkovu 
továrnu, zaklíněnou do černých skal Zámeckého údolí, které se táhne až k Čimicům .... Ve vile 
u Janečkovy továrny z jara krásně kvete fialová, velkokvětá magnólie (Magnolia Soulangeana) 
.... Vpravo míjíme vysoké skály, na jejichž vrcholu jsou stopy praehistorického sídliště – Zámky. 
V těchto místech má býti údolí Vltavy překlenuto mostem dálnice. Sejdeme do malého 
jasanového hájku, kde vyúsťuje dlouhé údolí Draháň, kdysi botanicky velmi významné, ale dnes 
pokažené vysázenými smrky (na stráni k severu) a akáty (na straně sluneční) a v poslední době 
i velkým počtem chat .......“ 
 
V době zpracování plánu péče se připravuje záměr výstavby části Silničního okruhu kolem 
Prahy (SOKP, označovaného též Pražský okruh nebo  D0), stavby č. 519 Suchdol – Březiněves. 
V rámci přírodní památky je pro tuto stavbu dlouhodobě stabilizován v Zásadách územního 
rozvoje hl. m. Prahy a v územním plánu hl. m. Prahy koridor pro silniční komunikaci. Tento 
koridor je ve stejné trase vymezen i v současnosti projednávaném návrhu nového územního 
plánu hl. m. Prahy - Metropolitním plánu. 
Koridor pro stavbu SOKP byl vymezen i v dotčené EVL Kaňon Vltavy u Sedlce na základě 
připomínek OCP MHMP k vyhlášení soustavy NATURA 2000. 
Stavba okruhu v této oblasti byla v minulosti již s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. 
Prahy (OCP MHMP) kladně s podmínkami projednána a bylo tehdy zahájeno řízení o umístění 
stavby. V době zpracován plánu péče probíhá nový proces hodnocení vlivů na životní prostředí. 
Z výše uvedeného vyplývá, že s umístěním stavby SOKP se počítá, ale vlastní stavba SOKP by 
měla být řešena tak, aby byly minimalizovány plošné zábory na území přírodní památky a vlivy 
na biotu. Tam, kde je to možné, byla navržena odpovídající kompenzační opatření.   
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b) rekreace a sport 
 

Území je využíváno pro krátkodobou rekreaci obyvatel přilehlého sídliště. Návštěvnost 
v porovnání s jinými pražskými chráněnými územími není nijak enormní. Patrné je občasné 
rozdělávání ohňů a odhazování odpadků. Občasný sešlap nemusí být primárně negativní, pokud 
podpoří rozvolněnost travního drnu – dokládají to velké populace křivatce českého u hlavní 
vyhlídky nad Čimickým údolím. Silný a dlouhotrvající sešlap negativně na vegetaci už působit 
může. 

Ve spodní části území probíhá mezinárodní cyklostezka, která je enormně využívaná. 
Na samotné území má vliv minimální. Větší vliv má na živočichy migrující z chráněného území 
k řece. To se týká především užovky podplamaté, která území prokazatelně využívá jako 
zimoviště a na cyklostezce dochází pravidelně po kolizi s cyklisty k úhynům.  
 
 
c) těžba nerostných surovin 
 
Lomová činnost 
 

Území začátkem 20. století poznamenalo narušení svahů odkryvem lomu severně od 
Dynamitky. Těžily se v něm převažující pevné droby, kterými probíhá pravá žíla alterovaného 
bazaltu. Horniny byly používány na výrobu silničního štětu a intenzivní těžba skončila ještě 
před druhou světovou válkou (KŘÍŽ 1999).  
 
 
d) jiné způsoby využívání 
 
Objekty bývalé továrny na dynamit 
s využitím rkp. Ing. M. Hosera 
 

Zajímavou částí historie Zámků je vybudování první továrny na dynamit v Čechách 
patřící Alfredu Nobelovy, byla situována při ústí Čimického potoka do Vltavy (v Zámecké 
rokli) a do provozu byla uvedena 22. září 1870. 

Továrna byla v roce 1890 zatopena při povodni společně se Schramovou továrnou (tato 
dnes již zbouraná továrna sloužila k výrobě umělých hnojiv). Při provozu došlo k několika 
výbuchům, které jsou datovány do let 1872, 1892 a naposledy v roce 1937.  

V roce 1915 nastoupilo do dynamitky 65 vojáků (propuštěných z vojenské služby na 
práci) k výrobě bavlny (dynamit se pro nedostatek ledku přestal vyrábět). Výroba byla v roce 
1922 zrušena a většina dělnictva se odstěhovala do státní továrny na třaskaviny Rosice u 
Pardubic. Továrnu koupil ředitel firmy Janeček Velímský, který zde zavedl výrobu munice.  
 

 
2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy 
 
Plán péče pro přírodní památku Zámky pro období 2010–2019 (zpracovala J. Dostálek, 2009) 
Plán péče o přírodní památku Kaňon Vltavy u Sedlce 2015–2024 (zpracoval D. Hrčka, 2014)  
 
Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných 
lokalit. 
Sdělení MŽP č. 81/2008 Sb., o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do 
evropského seznamu. 
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Územní plán Hlavního města Prahy se změnami. 
Dokumentace související s plánovaným obchvatem Prahy přes jižní část přírodní památky –  
stavba 519 – silniční okruh kolem Prahy (SOKP) Suchdol – Březiněves. 
 
 
 
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 
 
 
2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích  
 
Lesní pozemky nejsou součástí přírodní památky, nacházejí se pouze v ochranném pásmu. 
 
Lesnická typologie 
 

Součástí chráněného území nejsou lesní pozemky. Z hlediska zastoupení lesních typů 
(RANDUŠKA & al. 1986) je v ochranném pásmu přírodní památky zastoupena zakrslá 
doubrava (1Z1) a to při okrajích stepních ploch na západních svazích.  

Velká část severních svahů v údolí Čimického a Drahanského potoka zaujímá habrová 
javořina (1J1, 1J5). 

Plošina navazující na skalní stepi v jižní části přírodní památky byla vymapována jako 
bohatá habrová doubrava (1B1), stejně jako část plošiny při příchodu k severní části 
chráněného území (navazuje na jižní svah). 

Lesní porosty, které jsou součástí svahů v údolí Čimického potoka (jižní, západní 
orientace) by měly být suchou habrovou doubravou (1C2).  
 Nejméně zastoupeným lesním typem je při jižním okraji jižní části přírodní památky 
(v erozním zářezu) obohacená habrová doubrava (1D1). 
 
 
 
2.4.2 Základní údaje o útvarech neživé přírody 
 
 
2.4.3 Základní údaje o plochách mimo lesní pozemky  

 
Dílčí plocha 1 – JIŽNÍ ČÁST PP – výslunná stráň v nejjižnějším cípu 

Výslunné svahy, které tvoří mozaiku společenstev úzkolistých suchých trávníků svazu 
Festucion valesiaceae, na jaře (v rozvolněných porostech) identifikovatelnou teplomilnou 
vegetaci jarních efemér svazu Arabidopsion thalianae. Na skalních výchozech (v horních 
částech svahů) je zastoupena acidofilní vegetace mělkých půd svazu Hyperico perforati-
Scleranthion perennis. Mírnější svahy s úzkolistými suchými trávníky plynule přecházejí na 
prudkých skalnatých svazích do společenstva hercynské skalní vegetace s kostřavou sivou 
svazu Alysso-Festucion pallentis. Na severně orientovaných svazích je vyvinuta vegetace 
suchých vřesovišť svazu Euphorbio cyparissiae-Callunion vulgaris.  

Na ploše byly kácené akáty, plocha je udržována bez křovin (s rozvolněnými solitéry). 
Vhodně byly ponechány vzrostlé duby. Zastoupení křovin je v této fázi postačující – je pouze 
třeba udržovat stávající stav (udržovací výřez výmladků cca 1 x za 3 roky), byly pozorovány 
ojedinělé výmladky akátu. 

Ve spodní části probíhalo vyřezávání vzrostlých dřevin při úpatí. V této fázi 
postačující. 
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Kód vegetace: T3.3, T6.1B, T3.1, T8.1 
 
Dílčí plocha 2 – JIŽNÍ ČÁST PP – centrální část výslunných svahů 

Výslunné stráně, které byly v poslední době v horní části prořezávané. Vegetačně 
odpovídá ploše 1 – mozaika společenstev, zejména úzkolistých suchých trávníků svazu 
Festucion valesiaceae a skalní vegetace s kostřavou sivou svazu Alysso-Festucion pallentis. 
Na severních úklonech je vyvinuta vegetace vřesovišť svazu Euphorbio cyparissiae. Na 
severních úklonech je vyvinuta vegetace vřesovišť svazu Euphorbio cyparissiae-Callunion 
vulgaris. 
Kód vegetace: T3.3, T6.1B, T3.1, T8.1 
 
 
Dílčí plocha 3 – JIŽNÍ ČÁST PP – výslunná stráň v severním cípu 

Do plochy byly zahrnuty svahy a navazující skály v severním cípu jižní části PP. 
Vegetačně se jedná o mozaiku společenstev, úzkolistých suchých trávníků svazu Festucion 
valesiaceae (nahoře) a skalní vegetace s kostřavou sivou svazu Alysso-Festucion pallentis (na 
skalnatém svahu – příkré skalní stěně). Pod touto skálou jsou vyvinuty pěchavové trávníky 
(svaz Diantho lumnitzeri-Seslerion), konkrétně suché hercynské pěchavové trávníky (asociace 
Carici humilis-Seslerietum caeruleae). Tento typ společenstva je v severní části Prahy dosti 
ojedinělý. Hojně se vyskytují bazifilní druhy, jako je pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea) 
a bělozářka větvitá (Anthericum ramosum).  

V horní části (severně od elektrického vedení) zřejmě i po předchozích prořezávkách 
silně narůstají výmladky akátu, které by bylo vhodné redukovat. 
Kód vegetace: T3.3, T3.1, T3.2  
 
 
Dílčí plocha 4 – JIŽNÍ ČÁST PP – lesní porost a křoviny v nejjižnější části PP 

Nejjižnější cíp chráněného území, na kontaktu se suchými trávníky, zahrnuje nízké 
xerofilní křoviny a lesní pláště (svaz Prunion spinosae), přecházející do lesních kultur 
s nepůvodními dřevinami, zde s dominantním trnovníkem akátem (Robinia pseudoacacia). 
Při kraji stepních trávníků byla prováděna redukce vzrostlých akátů. Nyní se zde šíří zejména 
ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) s netýkavkou malokvětou (Impatiens parviflora; v 
souvislých porostech), také ostružiník (Rubus fruticosus agg.), vlaštovičník větší 
(Chelidonium majus). Podle roztroušeně se vyskytujících starých třešní (Prunus avium) se 
mohlo v minulosti jednat i o třešňový sad. 
 Pozůstatky dřevin, zejména akátu, při jižní hranici PP by bylo vhodné ještě vyřezat, 
vzhledem k pěkně se tvořícím stepním společenstvům na vyřezaných místech plochy 1. 
Jednalo by se o menší prořezávky v místech s akáty, v části nad cestou, je vhodné ponechat 
současné padlé kmeny, stejně jako vzrostlou lípu. 
Kód vegetace: K4A, X9B, T3.3 
 
 
Dílčí plocha 5 – JIŽNÍ ČÁST PP – zarostlá rokle  

Tuto část tvoří rozsáhlé sutě pod skalami ploch 1 a 2. Vyskytuje se zde nejvíce jasan 
(Fraxinus excelsior), také lípa (Tilia platyphyllos) a javory kleny (Acer pseudoplatanus). Na 
sutích se šíří loubinec popínavý (Parthenocissus inserta). Rokle je tvořená vysokými 
mezofilními a xerofilními křovinami svazu Prunion spinosae. Zastoupeny jsou druhy 
z okolních skal. 
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Plochu není nutné vyřezávat, pouze ojediněle borovice lesní. 
Kód vegetace: S2, K3 
Dílčí plocha 6 – JIŽNÍ ČÁST PP – křoviny v zářezech skal v nejsevernějším cípu 

Lesní a křovinný porost víceméně lemující rokli mezi plochami 2 a 3, ve svažitém 
terénu.  V horních částech převažuje dub letní (Quercus robur), v nižších částech jasan ztepilý 
(Fraxinus excelsior). Bylinné patro je obohacované druhy z xerotermních strání. Z dřevin jsou 
zastoupeny duby (Quercus robur, Q. petraea), javory (Acer platanoides), habry (Carpinus 
betulus) a lípy (Tilia platyphyllos). V bylinném patře se hojně objevuje metlička křivolaká 
(Avenella flexuosa) a lipnice hajní (Poa nemoralis), také řeřišničník písečný (Cardaminopsis 
arenosa). 

V současné době zde není nutné dělat větší zásahy – jedná se o příkrou plochu, invazní 
akát zde nebyl zaznamenán. 
Kód vegetace: L7.1 
 
 
Dílčí plocha 7 – SEVERNÍ ČÁST PP – lesní porost při úpatí skal 

Spodní část bývalého lomu tvořená zarostlými sutěmi, pokračující vzrostlými 
křovinami a částečně mezofilními ovsíkovými loukami svazu Arrhenatherion. Porost je 
značně různorodý a nejčastěji v něm převažuje akát (Robinia pseudoacacia). 
Severovýchodním směrem navazuje na zalesněné západně orientované svahy plochy 14, kde 
je již vyvinuto bohatší bylinné i keřové patro, na prosluněných místech má vegetace charakter 
zarůstajících skalních stepí a objevují se i další druhy dřevin. 
Kód vegetace: X9B, T1.1 
 
 
Dílčí plocha 8 – SEVERNÍ ČÁST PP – bývalý lom, skalní stěna a rozsáhlé sutě 

Skalní stěnu nad lomem osídlují druhy svazu Alysso-Festucion pallentis, stejně jako na 
ojedinělých skalkách v sutích. Pod tímto svahem se rozkládají rozsáhlé sutě. Na nich 
převažuje ostružiník (Rubus fruticosus agg.) a plamének plotní (Clematis vitalba). 
Kód vegetace: S2, T3.1 
 
 
Dílčí plocha 9 – SEVERNÍ ČÁST PP – výslunná stráň se západní expozicí (ve spodní 
části zarostlá křovinami) 

Výslunná travnatá stráň se západní expozicí tvořená mozaikou společenstev. Převládá 
společenstvo úzkolistých suchých trávníků (svaz Festucion valesiaceae), konkrétně 
společenstvo středočeských a severočeských skalních stepí s kostřavou walliskou (asociace 
Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiaceae). Na vystupujících skalkách je vytvořeno 
společenstvo hercynské skalní vegetace s kostřavou sivou (svaz Alysso-Festucion pallentis). 
V časném jaře je v rozvolněné vegetaci přítomná teplomilná acidofilní vegetace jarních 
efemér (svaz Arabidopsion thalianae). Na horní hraně svahu je vegetace, ve které je patrné 
ovlivnění bývalým hradištěm a obohacení svahů živinami z rozpadlých valů. Spodní část 
svahu je do různé míry zarostlá křovinami, zejména svídou krvavou (Cornus sanguinea). Část 
křovin se nachází na ± pohyblivých sutích.  

V období platnosti předchozího plánu péče zde probíhaly větší prořezávky křovin. 
Současný stav zdá se být optimální (vhodné nastavení poměru solitérních dřevin a lučních 
porostů), je třeba udržovat stávající stav. Možný vyřezávací zásah spíše už jen v dolní části 
plochy. 
Kód vegetace: T3.3, T6.1B, T3.1, K3 
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Dílčí plocha 10 – SEVERNÍ ČÁST PP – jižně orientované výslunné svahy nad 
provozními budovami Zámecké rokle 

Velmi cenné jižně a částečně také západně orientované svahy (pod hlavní vyhlídkou), 
které byly v minulosti oploceny tehdejším vlastníkem n.p. Řempo. Jsou tvořeny mozaikou 
společenstev úzkolistých suchých trávníků svazu Festucion valesiaceae, na jaře (v 
rozvolněných porostech) identifikovatelnou teplomilnou vegetaci jarních efemér svazu 
Arabidopsion thalianae. Na skalních výchozech (u hlavní vyhlídky na Vltavu) je zastoupena 
acidofilní vegetace mělkých půd svazu Hyperico perforati-Scleranthion perennis. Na 
prudkých skalnatých svazích je vyvinuta hercynské skalní vegetace s kostřavou sivou svazu 
Alysso-Festucion pallentis. 

Vyřezávání křovin je vhodné až do hranice přírodní památky, resp. provést výřez 
křovin i v nižších částech. Od východu je také patrný zmlazující akát. 
Kód vegetace: T3.3, T3.1, T6.1B 
 
 
Dílčí plocha 11 – SEVERNÍ ČÁST PP – lesní a křovinný porost navazující na výslunné 
jižně orientované svahy 

Lesní a křovinný porost navazující na výslunné jižně orientované svahy plochy 10. 
Zejména v horní části je svah zarostlý akáty (Robinia pseudoacacia). Jinak zde rostou duby 
letní (Quercus robur) a třešně (Prunus avium). V rozvolněných částech se objevují druhy 
mezofilních ovsíkových luk svazu Arrhenatherion, na výslunnějších částech a v okolí skalek 
fragmenty úzkolistých suchých trávníků svazu Festucion valesiaceae. 
Kód vegetace: X9B 
 
 
Dílčí plocha 12 – SEVERNÍ ČÁST PP – křoviny nad bývalým lomem 

Křovinný lem nacházející se mezi skalní stěnou lomu a plošinou Zámků. Mimo 
nízkých xerofilních křovin a lesní pláštů svazu Prunion spinosae se objevují bezlesé plošky 
s úzkolistými suchými trávníky svazu Festucion valesiaceae a mezofilní ovsíkové louky 
svazu Arrhenatherion, při hranici s plochou 18 také ruderální vegetace na navážkách. 
Kód vegetace: K3, T3.3 
 
 
Dílčí plocha 13 – SEVERNÍ ČÁST OP PP – plošina bývalého výšinného sídliště tvořená 
stepními trávníky 

Plošina bývalého výšinného sídliště je tvořená mozaikou společenstev. Nejvíce má 
charakter společenstev suchých trávníků. Vzhledem k absenci trýzele škardolistého 
(Erysimum crepidifolium) a kostřavy walliské (Festuca valesiaca), by bylo možné tuto 
fytocenologickou jednotku definovat jako úzkolisté suché trávníky s kostřavou žlábkatou a 
ostřicí nízkou (asociace Festuco-rupicolae-Caricetum humilis) svazu Festucion valesiaceae. 
 Na otevřených plochách s častějším zastoupením šťovíku menšího (Rumex acetosella) 
je možné identifikovat acidofilní vegetaci mělkých půd (svaz Hyperico perforati-Scleranthion 
perennis). V mezofilnějších částech přechází vegetace do ovsíkových luk svazu 
Arrhenatherion. 
Kód vegetace: T3.3 
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2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních 
ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup 
 
A. ekosystémy 
ekosystém:  významná společenstva skal a teplomilné skalní stepi s výskytem 

chráněných a ohrožených druhů 
indikátory cílového 
stavu 

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

K4A Nízké xerofilní 
křoviny - porosty se 
skalníky 
(Cotoneaster spp.) 

Nízké xerofilní křoviny se v území vyskytují solitérně, ve skupinkách nebo 
jako součást křovin v zářezech roklí. Při vyřezávání křovin byly šetřeny 
porosty skalníku, dřištálu (třešeň křovitá se v území nevyskytuje) a to by 
mělo být i v následujícícm období. 
stav: dobrý 
trend vývoje: setrvalý 

T3.1 Skalní vegetace 
s kostřavou sivou 
(Festuca pallens) 

 

Primární péče nebyla zaměřena na extrémní skalní výchozy, kde zarůstání 
keři probíhá jen velmi pomalu. Okrajově nepochybně byly dle plánu péče 
vyřezávány i expandující křoviny. 
stav: dobrý 
trend vývoje: setrvalý 

T3.3D Úzkolisté 
suché trávníky - 
porosty bez 
význačného výskytu 
vstavačovitých 

Patří mezi biotop vyžadující managementové práce – především pastvu a 
vyřezávání expandujících křovin (a zejména invazního akátu). 
To bylo realizováno především v jižní části přírodní památky a v severní 
části na ploše 9. 
V předchozím plánu péče bylo jako alternativa pastvy doporučováno i 
kosení – to ale nebylo realizováno. Vzhledem k charakteru biotopu (větší 
rozvolněnost ploch, často vystupující skalnaté podloží) byla pastva i 
vhodnější. 
stav: dobrý 
trend vývoje: zlepšující se 

T6.1B Acidofilní 
vegetace efemér a 
sukulentů bez 
převahy netřesku 
výběžkatého 

Nejohroženější biotop vyžadující managementové práce spočívající 
v udržování rozvolněných ploch vhodných pro klíčení jednoletých druhů. 
Ideální pro údržbu je proto řízená pastva ovcí a koz, v případě většího 
zarůstání keři spojená i s jejich vyřezáváním. To bylo realizováno současně 
při údržbě biotopu T3.3 v jižní části přírodní památky a v severní části na 
ploše 9. Výsledkem těchto prací je zjištěný nový výskyt chudiny zední. 
stav: dobrý 
trend vývoje: zlepšující se 

T3.2 Pěchavové 
trávníky 

Biotop pěchavových trávníků se vyskytuje maloplošně, pouze na ploše 3. 
Vegetace se zdá být stabilní – na rozdíl od biotopů T3.3 a T6.1 bývá 
zapojenější a není proto tolik náchylná na absenci managementových prací – 
zejména pastvy. Rozsah křovin se zdá být přijatelný. 
stav: dobrý 
trend vývoje: setrvalý 
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C. útvary neživé přírody  
útvar neživé přírody:  skalnaté výchozy a lomová stěna 
indikátory cílového 
stavu 

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

skalnaté výchozy a 
lomová stěna 

může se pokračovat v dosavadním způsobu péče 
stav: dobrý 
trend vývoje: setrvalý 

 
 
 
 
2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 
 

V případě nelesních ploch může docházet ke kolizi při ochraně stanovišť s výskytem 
ohrožených druhů rostlin a při ochraně biotopů s výskytem teplomilného hmyzu a ptáků. Týká 
se to načasování termínu seče a likvidace křovin. Tyto kolize lze vyřešit obvyklými způsoby 
(např. posunutím termínu prací mimo hnízdní období ptáků, nebo mozaikovité sečení porostů).  
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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 
 
Rámcová směrnice péče o lesní porosty na lesních pozemcích  
 
Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Cílový předmět ochrany 
1  1Z, 1B, 1C L6.5B – acidofilní teplomilné 

doubravy 

Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin 
SLT  Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) 
1Z, 1B, 1C DBZ7-9, BR1-2, BO+-1, BŘK+-1, HB +-1, LP +-1, JL+1, BB +-1, MK+, JR+ 

Porostní typ A Porostní typ B Porostní typ C 
Dubový a smíšený s převahou 
dubu 

Akátový a smíšený s převahou 
akátu 

Jehličnatý (BO, MD) 

Základní rozhodnutí 
Hospodářský způsob (forma) Hospodářský způsob (forma) Hospodářský způsob (forma) 
účelové výběry 
 

účelové výběry, P, H (kotlíky) H, P 

Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 
fyzický věk nepřetržitá 60 10-20 80 20-30 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Zachování porostů s přirozenou 
druhovou skladbou a přírodě 
blízkou porostní strukturou. 
 

Postupná přeměna na porosty 
přirozené dřevinné skladby bez 
přítomnosti invazních druhů 
dřevin. 

Postupná přeměna na porosty 
přirozené dřevinné skladby bez 
přítomnosti invazních druhů 
dřevin. 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Jednotlivými a skupinovitými 
výběry odstraňovat stanovištně 
nevhodné dřeviny a upravovat 
porostní strukturu. Cíleně 
likvidovat invazní druhy dřevin. 
 
Na kontaktu s vegetací skalních 
stepí udržovat porosty 
s rozvolněným až mezernatým 
zápojem (do 50%) s různě 
velkými světlinami a porosty 
keřů. 
 
Extrémní skalní stanoviště 
s odpovídajícími porosty ponechat 
bez hospodářských zásahů. 

Postup obnovy volit v závislosti 
na vitalitě akátů a přítomnosti 
zmlazení cílových dřevin. 
Prioritou je odstranění akátu (a 
dalších invazních druhů) 
z dosahu skalních stepí. 
Nesmíšené akátiny na hlubších 
půdách bez nadějného podrostu 
obnovovat přednostně formou 
skupinových holých sečí 
(kotlíků) s umělou obnovou 
cílových dřevin. 
 
Při veškerých typech obnovy 
zachovávat příměs dřevin PDS 
jako výstavky. 

Včas odstranit příměs invazních 
druhů dřevin a uvolňovat příměs 
dřevin PDS. 
V případě nadějného zmlazení 
dřevin PDS využít clonných sečí, 
pokud se nebude vyskytovat 
zmlazení dřevin PDS, využít 
maloplošných holosečí (do 0,5 
ha) se zalesněním směsí cílových 
dřevin. 
Zachovat příměs dřevin PDS 
jako výstavky. 

Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově 
porostu 
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přirozená obnova Přednostně kvalitní obalovaná sadba. Je možné využít i síje. 
Zalesnění pouze MZD. 

Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) 
SL
T 

druh dřeviny komentář k způsobu použití dřeviny při umělé 
obnově 

 DBZ 90-100  
Příměs: BO, BŘK, HB, LP, JL(habrol.), 
BB  

Upřednostnit sazenice místního původu. 

Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů,  
Důsledná redukce náletů a výmladků invazních druhů dřevin – především AK, DBC, PJ, JVJ, OR, javor 
tatarský, pámelník apod. s využitím mechanických i chemických metod (nátěry pařízků, postřik na list 
apod.). 
Prořezávky a probírky s rozdílnou intenzitou dle stavu jednotlivých porostů. Výchovnými zásahy 
podpořit přírodě bližší strukturu se světlinami a různě zapojenými částmi porostů. Přednostně využívat 
strukturní výchovné zásahy před tradičními schematickými probírkami. Včasnými zásahy v mladších 
věkových třídách podpořit pestřejší vertikální strukturu. V mladších porostech negativní výběry, 
v dospívajících porostech kladným úrovňovým výběrem podporovat cílové stromy. Podporovat příměs 
vtroušených dřevin přirozené dřevinné skladby. 

Opatření ochrany lesa včetně provádění nahodilých těžeb 
Oplocení výsadeb a náletů v místech s předpokládanými škodami zvěří. Možné je i využití 
individuálních ochran v případě vylepšování a dosazování na světliny. Ožínání výsadeb. Nátěry a 
nástřiky repelenty. 
Samovolně padlé listnaté dřevo (zlomy, vývraty), torza a doupné stromy ponechávat v porostu. Podle 
možností zpracovávat kůrovcové dříví: aktivní kůrovcové stromy, napadenou dřevní hmotu a dříví 
disponované k napadení (např. větrné nebo sněhové polomy). Vyklízení provádět s ohledem na nutnost 
minimálního poškozování půdního krytu. Sterilní souše je možné ponechávat k zetlení. 

Poznámka 
 
Likvidace akátu: 
 
V závislosti na expozici, stavu podrostu a vitalitě akátů (i dalších invazních druhů) využívat různé 
metody likvidace (chemické injektáže, kácení na vysoký pařez s chem. nátěrem pařezů, kroužkování 
apod.). Vždy je důležité zachovat alespoň dočasně stávající podrost a keřové patro, které omezuje 
následnou výmladnost. 
V místech mimo dosah skalních stepí a pasek, kde by mohlo dojít k nežádoucímu náletu akátu, a 
s nadějným podrostem, je možné staré akáty ponechat na dožití.  
 
Akátiny na extrémních stanovištích s perspektivou regenerace skalních stepí a skalníkových křovin 
odstranit, plochy neobnovovat cíleným zalesňováním a po stabilizaci poměrů je převézt na bezlesí. 
 
Vedle akátu se z nepůvodních a potenciálně invazních druhů dřevin v území častěji vyskytuje javor 
tatarský a dub červený a po místně i jírovec maďal, borovice černá, jasan pensylvánský, ořešák 
královský, ořešák šedý a hojněji zdomácnělá mahalebka. Možný je výskyt i řady dalších druhů. 
Pozornost je nutné věnovat vedle akátu především javoru tatarskému a dubu červenému. 
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Rámcová směrnice péče o lesní porosty na lesních pozemcích  
 
Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Cílový předmět ochrany 
2  1D, 1J, 1A, 2A, 2C, 3A, 3F, 3J L4 – suťové lesy 

L3.1 – hercynské dubohabřiny 
L5.1 – květnaté bučiny 

Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin 
Expozice Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) 
Střední a spodní části 
stinných svahů 

BK3-4, DB1-2, JD+-1, LP 2-3, HB 2-3, JV2-3, JS1-2, JL+-1, TR+, BB+ 

Slunné svahy a horní 
části stinných svahů 

DB3-5, HB2-3, JV2-3, LP2-3, BB1-2, JL+-1, JS+, TR+, BŘK+, MK+ 

Porostní typ A Porostní typ B Porostní typ C 
S převahou dřevin PDS S převahou AK  

Základní rozhodnutí 
Hospodářský způsob (forma) Hospodářský způsob (forma) Hospodářský způsob (forma) 
účelové výběry, P, (H) 
 

účelové výběry, P, H   

Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí* Obnovní 
doba* 

120-160 20-40 60 10-20   

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Pěstování přírodě blízkých 
smíšených porostů se 
zastoupením všech dřevin 
přirozené dřevinné skladby. 
 

Postupná přeměna na porosty 
přirozené dřevinné skladby bez 
přítomnosti invazních druhů 
dřevin. 

 

Způsob obnovy a obnovní postup 
V místech vhodných pro 
přirozenou obnovu dřevin PDS 
využít přednostně maloplošných 
clonných sečí (do 0,5 ha). Při 
předpokládaném nezdaru 
přirozené obnovy cílových dřevin 
PDS a za účelem vnášení 
nedostatečně zastoupených dřevin 
je možné využít skupinovou holou 
seč (kotlíky) a malé holoseče 
s umělou výsadbou o velikosti do 
cca 0,3 ha. 
 
Extrémní suťová stanoviště 
s odpovídajícími porosty ponechat 
bez hospodářských zásahů. 

Postup obnovy volit v závislosti 
na vitalitě akátů a přítomnosti 
zmlazení cílových dřevin. 
Prioritou je odstranění akátu (a 
dalších invazních druhů) 
z dosahu skalních stepí. 
 
Při veškerých typech obnovy 
zachovávat příměs dřevin PDS 
jako výstavky. 
 
 

 

Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově 
porostu 
Přednostně přirozená obnova dřevin PDS. Dobrý je předpoklad přirozené obnovy BK a javorů. Uměle 
vnášet především duby, JD a nedostatečně zastoupené listnáče. Využívat kvalitní sadbu (přednostně 
místního původu). Nevytvářet podmínky pro živelné zmlazení nežádoucích dřevin (především AK, PJ a 
DBC). Je možné tolerovat malou příměs BO, SM, MD a DG. 
Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) 
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SLT druh dřeviny komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově 
 Dub zimní, jilm habrolistý 

Dub letní 
Jilm horský, jilm vaz 
Buk lesní, jasan ztepilý, 
javor klen, javor mléč 
Jedle bělokorá 

využívat v horních částech svahů 
využívat ve středních a spodních částech svahů 
využívat ve spodních částech svahů 
přednostně přirozená obnova, při umělé obnově (zvláště při použití 
prostokořenných sazenic) hrozí zavlečení houbových patogenů 
přednostně do menších nesmíšených kotlíků 

Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů,  
Důsledná redukce náletů a výmladků invazních druhů dřevin – především AK, DBC, PJ, JVJ, OR, javor 
tatarský, pámelník apod. s využitím mechanických i chemických metod (nátěry pařízků, postřik na list 
apod.). 
Prořezávky a probírky s rozdílnou intenzitou dle stavu jednotlivých porostů. Výchovnými zásahy 
podpořit přírodě bližší strukturu se světlinami a různě zapojenými částmi porostů. Přednostně využívat 
strukturní výchovné zásahy před tradičními schematickými probírkami. Včasnými zásahy v mladších 
věkových třídách podpořit pestřejší vertikální strukturu. V mladších porostech negativní výběry, 
v dospívajících porostech kladným úrovňovým výběrem podporovat cílové stromy. Podporovat příměs 
vtroušených dřevin přirozené dřevinné skladby. 

Opatření ochrany lesa včetně provádění nahodilých těžeb 
Oplocení výsadeb a náletů v místech s předpokládanými škodami zvěří. Využití individuálních ochran 
v případě vylepšování a dosazování na světliny. Ožínání výsadeb. Nátěry a nástřiky repelenty. 
Samovolně padlé listnaté dřevo (zlomy, vývraty), torza a doupné stromy ponechávat v porostu. Podle 
možností zpracovávat kůrovcové dříví: aktivní kůrovcové stromy, napadenou dřevní hmotu a dříví 
disponované k napadení (např. větrné nebo sněhové polomy). Vyklízení provádět s ohledem na nutnost 
minimálního poškozování půdního krytu. Sterilní souše je možné ponechávat k zetlení. 

Poznámka 
Likvidace akátu: 
 
V závislosti na expozici, stavu podrostu a vitalitě akátů (i dalších invazních druhů) využívat různé 
metody likvidace (chemické injektáže, kácení na vysoký pařez s chem. nátěrem pařezů, kroužkování 
apod.). Vždy je důležité zachovat alespoň dočasně stávající podrost a keřové patro, které omezuje 
následnou výmladnost. 
V místech mimo dosah skalních stepí a pasek, kde by mohlo dojít k nežádoucímu náletu akátu, a 
s nadějným podrostem, je možné staré akáty ponechat na dožití.  
 
Vedle akátu se z nepůvodních a potenciálně invazních druhů dřevin v území častěji vyskytuje javor 
tatarský a dub červený a po místně i jírovec maďal, borovice černá, jasan pensylvánský, ořešák 
královský, ořešák šedý a hojněji zdomácnělá mahalebka. Možný je výskyt i řady dalších druhů. 
Pozornost je nutné věnovat vedle akátu především javoru tatarskému a dubu červenému. 
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c) péče o ekosystémy mimo lesní pozemky 
 
Péče o bezlesí je zaměřena na zachování a zlepšení stavu příslušných předmětů ochrany, 

především na podporu mozaiky stepních až lesostepních stanovišť. Základními 
managementovými postupy je pastva a redukce křovin. 
 
 
Rámcová směrnice péče o ekosystémy mimo lesní pozemky 
 
Plochy skalní vegetace s kostřavou sivou (biotop T3.1) 
 
Tento biotop se vyskytuje na výslunných skalnatých svazích a skalách. Jedná se nejčastěji o 
primární bezlesí, které se udržuje samo bez managementu – to se týká velmi příkrých svahů až 
kolmých stěn. V okrajových částech může docházet k zarůstání dřevinami. Vyřezávány by 
měly být zejména stanovištně a geograficky nepůvodní a invazní druhy, jako je akát. 
Z náletových dřevin javor a jasan. Expanzivně se šíří také trnka a možné je vyřezávat i 
mahalebky. 
 
Ekosystém T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 
Typ managementu Mechanické odstraňování náletu a nepůvodních  druhů 

dřevin v kombinaci s bodovým chemických ošetřením 
Vhodný interval 1x za 5 roků (v případě potřeby) 
Minimální interval 1x za 10 roků 
Prac. nástroj / hosp. zvíře Ruční nástroje – pilka, zahradnické nůžky, mačeta, 

křovinořez, hrábě, vidle, herbicid 
Kalendář pro management Likvidace křovin (září až únor), vhodné spojit s aplikací 

herbicidu (červenec až srpen), likvidace výmladků akátu 
(srpen až září), kroužkování (říjen až únor) 

Upřesňující podmínky Nevyřezávat dřišťály, skalníky a jilmy 
 
Vyřezávání listnatých dřevin je nejúčinnější na sklonku vegetačního období před počátkem 
shromažďování asimilátů do kořenů; po řezu je nezbytná aplikace herbicidu na pařez (např. 
ROUNDUP, koncentrace 50%). Zamezení kořenové výmladnosti lze realizovat vylamováním 
nebo aplikací herbicidu na list v dalším roce po zásahu. 
 
 
Plochy suchých trávníků, vegetace efemér a sukulentů (biotop T3.3D, T6.1B) 
 

Oba dva biotopy se vyskytují současně – na místech s nízkým půdním pokryvem, na 
mírnějších svazích, skalních teráskách. Vegetace efemér se objevuje v časném jaře, velmi 
maloplošně, postupně je přerůstána druhy suchých trávníků. Hlavním způsobem péče bude 
pastva s preferencí na méně strmých úsecích (ve více svažitých místech může docházet k erozi). 
Vyřezávání křovin bude míst smysl zejména v zapojenějších místech, tam, kde se pastvou 
nepodařilo dřeviny dostatečně redukovat nebo se křoviny nacházejí v místech pro ovce a kozy 
obtížně přístupné. 
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Ekosystém T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného 
výskytu vstavačovitých 
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy 
netřesku výběžkatého 

Typ managementu Pastva jednorázová (pastva rotační) 
Vhodný interval 1x ročně  
Minimální interval 1x za 2–5 let  
Prac. nástroj / hosp. zvíře Ovce+koza, ruční nástroje 
Kalendář pro management Nejlépe na jaře (IV,V) a na podzim (IX, X), ale je možné i 

během celé vegetační sezóny s tím, že léto není tolik vhodné 
kvůli motýlům a taky zde zvířata budou kvůli suchu 
hladovět 

Upřesňující podmínky Pastva smíšeným stádem ovcí a koz; pastva je řízena 
pastevcem, probíhá mozaikovitě (resp. po částech ploch) 

 
Ekosystém T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného 

výskytu vstavačovitých 
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy 
netřesku výběžkatého 

Typ managementu Mechanické odstraňování náletu a nepůvodních  druhů 
dřevin v kombinaci s bodovým chemických ošetřením 

Vhodný interval 1x za 5 roků (v případě potřeby) 
Minimální interval 1x za 10 roků 
Prac. nástroj / hosp. zvíře Ruční nástroje – pilka, zahradnické nůžky, mačeta, 

křovinořez, hrábě, vidle, herbicid 
Kalendář pro management Likvidace křovin (září až únor), vhodné spojit s aplikací 

herbicidu (červenec až srpen), likvidace výmladků akátu 
(srpen až září), kroužkování (říjen až únor) 

Upřesňující podmínky Nevyřezávat dřišťály, skalníky a jilmy 
 
Vyřezávání listnatých dřevin je nejúčinnější na sklonku vegetačního období před počátkem 
shromažďování asimilátů do kořenů; po řezu je nezbytná aplikace herbicidu na pařez (např. 
ROUNDUP, koncentrace 50%). Zamezení kořenové výmladnosti lze realizovat vylamováním 
nebo aplikací herbicidu na list v dalším roce po zásahu. 
 
 
Plochy pěchavových trávníků (biotop T3.2) 
 
Vyskytují se západním strmém svahu jižní části přírodní památky Zámky, na horninách 
bohatých živinami. Tento biotop se často váže na skály, které nebyly v poledové době nikdy 
porostlé zapojeným lesem. Na rozdíl od úzkolistých suchých trávníků dosahuje celkově vyšší 
pokryvnosti. Hlavním způsobem managementu bude vyřezávání křovin, v případě možnosti 
doplněné o vypásání ovcemi a kozami. 
 
Ekosystém T3.2 Pěchavové trávníky 
Typ managementu Mechanické odstraňování náletu a nepůvodních  druhů 

dřevin v kombinaci s bodovým chemických ošetřením 
Vhodný interval 1x za 5 roků (v případě potřeby) 
Minimální interval 1x za 10 roků 
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Prac. nástroj / hosp. zvíře Ruční nástroje – pilka, zahradnické nůžky, mačeta, 
křovinořez, hrábě, vidle, herbicid 

Kalendář pro management Likvidace křovin (září až únor), vhodné spojit s aplikací 
herbicidu (červenec až srpen), likvidace výmladků akátu 
(srpen až září), kroužkování (říjen až únor) 

Upřesňující podmínky Nevyřezávat dřišťály, skalníky a jilmy 
 
Vyřezávání listnatých dřevin je nejúčinnější na sklonku vegetačního období před počátkem 
shromažďování asimilátů do kořenů; po řezu je nezbytná aplikace herbicidu na pařez (např. 
ROUNDUP, koncentrace 50%). Zamezení kořenové výmladnosti lze realizovat vylamováním 
nebo aplikací herbicidu na list v dalším roce po zásahu. 

 
Ekosystém T3.2 Pěchavové trávníky 
Typ managementu Pastva jednorázová (pastva rotační) 
Vhodný interval 1x ročně  
Minimální interval 1x za 2–5 let  
Prac. nástroj / hosp. zvíře Ovce+koza, ruční nástroje 
Kalendář pro management Nejlépe na jaře (IV,V) a na podzim (IX, X), ale je možné i 

během celé vegetační sezóny s tím, že léto není tolik vhodné 
kvůli motýlům a taky zde zvířata budou kvůli suchu 
hladovět 

Upřesňující podmínky Pastva smíšeným stádem ovcí a koz; pastva je řízena 
pastevcem, probíhá mozaikovitě (resp. po částech ploch) 

 
 
Plochy nízkých xerofilních křovin (biotop K4A) 
 
Nízké křoviny s převahou skalníku celokrajného jsou obvykle maloplošné (do 30 m2), někdy 
vytvářejí mozaikovité porosty s okolní vegetací (suchými trávníky nebo skalní vegetací). 
Přirozenou součástí některých porostů jsou vysoké keře dřišťálu a až stromovitého jeřábu 
dunajského. Porosty jsou vázány na extrémní stanoviště skalních srázů, jejich horních hran, 
teras a rozsedlin s mělkými, suchými a kamenitými půdami.  
 
Ohrožující pro tento biotop může být zarůstání vzrostlejší vegetací biotopu K3 Vysoké 
mezofilní a xerofilní křoviny. Při redukci křovin je proto třeba myslet na to, že jejich součástí 
mohou být i skalníkové křoviny s dřišťálem a jeřáby, které je potřeba šetřit a v rámci zachování 
mozaikovitosti ploch je ponechávat 
 
Ekosystém K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky 

(Cotoneaster spp.) 
Typ managementu Mechanické odstraňování náletu a nepůvodních  druhů 

dřevin v kombinaci s bodovým chemických ošetřením 
Vhodný interval 1x za 5 roků (v případě potřeby) 
Minimální interval 1x za 30 roků 
Prac. nástroj / hosp. zvíře Ruční nástroje – pilka, zahradnické nůžky, mačeta, 

křovinořez, hrábě, vidle, herbicid 
Kalendář pro management Likvidace křovin (září až únor), vhodné spojit s aplikací 

herbicidu (červenec až srpen), likvidace výmladků akátu 
(srpen až září), kroužkování (říjen až únor) 
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Upřesňující podmínky Nevyřezávat dřišťály, skalníky a jilmy 
 
Vyřezávání listnatých dřevin je nejúčinnější na sklonku vegetačního období před počátkem 
shromažďování asimilátů do kořenů; po řezu je nezbytná aplikace herbicidu na pařez (např. 
ROUNDUP, koncentrace 50%). Zamezení kořenové výmladnosti lze realizovat vylamováním 
nebo aplikací herbicidu na list v dalším roce po zásahu. 
 
Porosty jsou velmi stabilní a většinou nepotřebují údržbu. Skalník je světlomilný a roste 
pomalu. Porosty proto neexpandují, a pokud přece jen, jejich řídký zápoj okolní světlomilné 
druhy výrazně neohrožuje. Spíše vzácné je také stárnutí a přerůstání porostů, uchycování 
stromů a sukcese ve vysoké křoviny či les. Navržený pětiletý interval proto znamená na většině 
lokalit jen kontrolu a případné drobné a lokální zásahy, nikoli pravidelný management (Sádlo 
in Háková a kol. 2004). 
 
 
Plochy vysokých mezofilních a xerofilních křovin (biotop K3) 
 
Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny zarůstají nejčastěji rokle mezi skalnatými hřbítky, ale také 
plochy mírnějších svahů, případně i strmé skalní výchozy. Často také ubírají prostor cenným 
porostům teplomilné vegetace. Na řadě míst již byly redukovány a tyto plochy jsou už jen 
udržovány občasným odstraňováním náletů nebo pastvou ovcí a koz. Další odstraňování křovin 
je žádoucí, zejména v horní části plochy 3, ale i na dalších místech, minimálně po obvodu 
souvislejších ploch k zamezení jejich šíření 
 
Ekosystém K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 
Typ managementu Mechanické odstraňování náletu a nepůvodních  druhů 

dřevin v kombinaci s bodovým chemických ošetřením 
Vhodný interval 1x za 5 roků (v případě potřeby) 
Minimální interval 1x za 20 roků 
Prac. nástroj / hosp. zvíře Ruční nástroje – pilka, zahradnické nůžky, mačeta, 

křovinořez, hrábě, vidle, herbicid 
Kalendář pro management Likvidace křovin (září až únor), vhodné spojit s aplikací 

herbicidu (červenec až srpen), likvidace výmladků akátu 
(srpen až září), kroužkování (říjen až únor) 

Upřesňující podmínky Nevyřezávat dřišťály, skalníky a jilmy 
 
Vyřezávání listnatých dřevin je nejúčinnější na sklonku vegetačního období před počátkem 
shromažďování asimilátů do kořenů; po řezu je nezbytná aplikace herbicidu na pařez (např. 
ROUNDUP, koncentrace 50%). Zamezení kořenové výmladnosti lze realizovat vylamováním 
nebo aplikací herbicidu na list v dalším roce po zásahu. 
 
 
Plochy pohyblivých sutí (biotop S2) 
 
Tento biotop se nachází na ploše 8, pod bývalou lomovou stěnou. Sutě jsou téměř bez vegetace 
a nevyžadují zvláštní management. 
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ZPŮSOBY PÉČE 
 

Současný způsob hospodaření – za využití pastvy ovcí a koz se zdá být pro společenstva 
přírodní památky ideální.  
 
 
Kosení travních porostů 
(alternativa v případě kdy nebude možné využít pastvu) 
 

Kosení provádět takovým způsobem, aby docházelo k diferenciaci sezónního vývoje 
travního porostu na lokalitě (např. část posečená v květnu, část posečená v červnu, část ležící 
ladem) a dlouhodobě také k rozrůznění druhové skladby rostlin.  

Aby docházelo k udržení druhové rozmanitosti bezobratlých, je nutné jim zajistit pro 
jejich vývoj vzrostlou vegetaci. Z toho důvodu by měla být seč prováděna mimo hlavní 
vegetační sezónu (tj. mimo červen–září).  

Optimální je seč provádět až po odkvětu, nejlépe po dozrání a vysypání tobolek. Píci 
je vhodné před odklizením usušit přímo na místě, aby ze suché biomasy stačila vypadat semena 
rostlin. Sušením a obracením pokosené hmoty na místě se semena snadněji dostanou do půdy 

Dále by bylo ideální provádět mozaikovitý systém hospodaření, tzn. seč provádět 
mozaikovitě, v pásech širokých několik metrů, seč v sousedním pásu načasovat až odroste 
prvně sekaný porost nebo až další rok. Tzv. živné (neposečené) pásy jsou pásy o šířce jednoho 
až dvou pokosů sekačky, vzdálenost jednotlivých pásů by neměla být větší než cca 70 m. Tyto 
živné pásy zůstávají nepokoseny po dobu následujících alespoň dvou měsíců. Jinak řečeno se 
na louce musí vždy nacházet  vzrostlá vegetace ve fázi kvetení (tato slouží k přežití druhům 
bezobratlých, kteří zde prodělávají svůj vývoj). Poměr posečené části travního porostu 
k neposečené by měl být zhruba 3:1. Na sušších stanovištích je lépe ponechat spíše větší díl 
neobhospodařované plochy (tj. až 1/3). Pokud je to možné, měly by být ponechány nesečené 
plochy větší než 0,5 ha. Některá místa tak mohou zůstat neposečena a sečou se až v příštím roce 
po vegetační sezóně. 

Jersáková & Kindlmann (2004) uvádějí takto management v místech s vyvinutou 
vegetací suchých trávníků. Tradiční management spočíval v jedné seči a příležitostném 
krátkodobém podzimním přepasení ovcemi a kozami (méně vhodná je pastva skotu). Termín 
kosení je nutno stanovit dle doby květu a vypadávání semen přítomných druhů. To může být 
obtížné, protože se na loukách mohou vyskytovat druhy jak s jarní, tak s letní dobou květu. 
Protože příliš pozdní termín seče již nedokáže potlačit dominantní traviny, je vhodné kosit 
jednu sezónu na přelomu června a července a v další sezóně termín seče posunout až na 
počátek srpna. Jinou možností je nekosit celou plochu ve stejnou dobu a ponechat 
neposečené živné pásy. 
 
 
Extenzivní řízená pastva  

 
Extenzivní řízená pastva je z hlediska péče o travní porosty v chráněném území 

nejideálnější způsob péče (náhrada tradičního hospodaření), samozřejmě za předpokladu 
určitých upřesňujících podmínek (je třeba pečlivě volit jak systém a intenzitu pastvy, tak i druhy 
pasených zvířat). Pastvě ovcí v chráněných územích se v posledních přibližně 15(–20) letech 
věnovalo více autorů (Hejcman & al. 2002, Dostálek & Frantík 2007, Konvička & al. 2005, 
Konvička in Háková & al. 2004, Jersáková & Kindlmann 2004 a další). Nicméně je třeba 
zdůraznit, že hlavní témata výzkumu se zaměřovala spíše do vyšších poloh a také, že období 
výzkumu není z hlediska relevantních výstupů příliš dlouhé – sami autoři podotýkají, že 
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„rozdíly jsou statisticky neprůkazné a řada změn je oscilačního charakteru. Do jaké míry jsou 
však tyto rozdíly podmíněny stanovištními podmínkami, pastvou či průběhem počasí, je obtížné 
rozhodnout“ (Dostálek & Frantík 2007). Proto není vyloučeno, že názor na realizaci pastvy se 
může v průběhu platnosti plánu péče mírně změnit. 

Význam pastvy zvířat (především ovcí a koz) tkví zejména v narušení  povrchu půdy, 
mění konkurenční poměry mezi druhy, otvírá volné prostory nutné pro generativní obnovu, 
odstraňuje přebytečnou biomasu a zabraňuje nežádoucí sukcesi společenstva, obvykle 
v neprospěch širokolistých mezofilních trav jako je ovsík. Velká část ohrožených druhů 
v xerotermních trávnících je konkurenčně poměrně slabých a je vázána na rozvolněné porosty 
spoluvytvářené právě pastvou. 

Poměrně podrobný návod na vhodné zatížení pastviny v péči o chráněná území 
zpracoval Hejcman & al. 2002. Pro zatížení pastviny vypracoval základní vzorec, který 
zohledňuje jak druh zvířete, tak délku pastvy, druh travního porostu a samozřejmě také počet 
zvířat. Mj. z tohoto vzorce logicky vyplývá, že čím více zvířat bude při pastvě využito, tím  
kratší dobu by měl být porost vypásán. 

Tento vzorec je konkrétně (MP) = (PP) x (PV) / (0,04) x (ŽH) x (DP), kde PP = celková 
plocha travních porostů na celou pastevní sezónu, PV = odhadovaný průměrný výnos sušiny 
pastviny z 1 ha, DP = odhadnutá délka pastevní sezóny ve dnech, ŽH = odhad průměrné živé 
hmotnosti paseného zvířete (u ovce 60 kg), MP = odhad maximálního počtu zvířat, která mohou 
být na pastvině pasena celou pastevní sezónu. Pro plochu přibližně 5 ha je třeba počítat 
celoročně s maximálním počtem 10–12 ovcí (a koz), při kratší době se tento počet 
samozřejmě zvyšuje. V současné době je vypásané území ovcemi a kozami na plochách č. 
1 a 3 velké přibližně 3 hektary. 

Množství pasoucích se zvířat a dobu (a období) pastvy je proto třeba volit s ohledem na 
současné poznatky o vhodnosti pastvy a na základě konkrétních specifik (pastevec je ochoten 
pást delší dobu apod.).  

Pastevní systémy se obvykle rozlišují na rotační (pasení dvou a více pastvin, kde se 
střídá doba pasení s dobou obrůstání oplůtku), kontinuální (nepřetržité pasení v jednom oplůtku 
během roku nebo pastevní sezóny) a jednorázová (jednorázové krátkodobé vypasení). Přestože 
území přírodní památky není územím s hojným výskytem vstavačovitých, je možné v obecné 
rovině vycházet z doporučení péče pro suché trávníky uvedené Jersákovou a Kindlmannem 
(Jersáková & Kindlmann 2004), podle kterých je pro společenstva s výskytem vstavačovitých 
nejideálnějším řešením jednorázová pastva prováděná mimo vegetační sezónu 
(maximálně po dobu 4-6 týdnů), rotační pouze v případě, kdy je pastevní cyklus 
optimalizován dle životního cyklu vstavačovitých (je využívána např. v CHKO Blanský les - 
cyklická pastva pouze na 2/3 území, vždy 1/3 v daném roce není spásána). V každém případě 
je nezbytné zvířata na noc umístit mimo vypásanou plochu do samostatného ohradníku, čímž 
eliminujeme vylučování exkrementů na vypásanou část. 

Nejvhodnější doba pro spásání je bezprostředně po rychlém jarním nárůstu, ale ještě 
před metáním dominantních druh trav. Pastva v době po kvetení znamená nižší kvalitu píce a 
větší ztráty pošlapáním zvířaty. Při intenzívní kontinuální pastvě rostliny nestihnou vytvářet 
zásoby cukrů, výnos je nízký, obrůstání pomalé, porost je oslabován, což většinou vede k 
mělkému zakořenění, vzniku prázdných míst a zaplevelení. Druhové složení se mění ve 
prospěch rostlin odolných v i okusu a sešlapu (Mládek & al. 2006). 
 
 
 
 
 
 



44 
 

Kombinace péče 
 

Podle možností je možné, v některých případech i vhodné, alternativy péče kombinovat. 
Např. kosení doplněné v pozdější době pastvou s ponecháním nedopasků (příp. vzhledem 
k úživnější jarní pastvě naopak). 

Doporučení kombinace sečení a pastvy uvádí i Jersáková & Kindlmann (2004) v případě 
péče o orchidejová stanoviště. Důvodem je zamezení degradace výchozího typu společenstva, 
udržení struktury vegetace a dodání potřebných živin (pastva vytváří společenstva odolná vůči 
okusu a sešlapu, kosení odnímá množství živin a umožňuje dostatečnou tvorbu zásobních 
látek). Pastva nemusí na posečení stanoviště navazovat každoročně, ale může být prováděna v 
určitých intervalech. Jinou alternativou je náhrada sečení pastvou ve vybraných letech. 

Konkrétněji se o možnosti kombinace péče zmiňuje Jongepierová (in Háková & al. 
2004). Vhodným managementem pro suché trávníky by mělo být sečení se sušením píce a 
odvozem sena, 1x ročně a kombinovaná s jednorázovou pastvou (otavy) a mechanickým 
odstraňováním náletu. 
 
Konkrétní návrh péče na jednotlivých plochách je uveden v Příloze T2 Popis dílčích ploch 
a objektů na nelesních pozemcích. 
 
d) péče o populace a biotopy rostlin a hub 
 

- Druhy nejsou předmětem ochrany. Péče spočívající o vzácné či chráněné druhy je již 
zahrnuta v navržených managementových zásazích. Obecně se jedná hlavně o zajištěné 
dostatečné rozvolněnosti porostů – drtivá většina druhů je konkurenčně slabá a v zástinu 
křovin či agresivnějších druhů rychle mizí. Rozvolněnost porostů je možné zajistit 
pastvou, mechanickým narušováním drnu. Omezit konkurenci je možné vyřezáváním 
křovin nebo cílenou selekcí nepůvodních a rychle se šířících druhů. 

- Z hlediska individuální péče je potřeba zmínit výskyt dvou vzácných druhů. 
Nejvýznamnějším je smil písečný (Helichrysum arenarium). Tento druh je vázaný na 
písčité půdy a suché travnaté nebo skalnaté svahy. V poslední době silně ustupuje pod 
tlakem konkurenčně silnějších druhů (zánikem pastvy), ale zřejmě i v důsledku dalších 
vlivů. Jedná se o nejohroženější druh přírodní památky Zámky, ale i celých středních 
Čech. Na území Prahy se jedná zřejmě o jedinou, v poslední době potvrzenou lokalitu 
(cf. také HRČKA  2007). Celkem zde bylo v roce 2009 napočítáno 35 kvetoucích lodyh, 
rostoucích ale jenom v několika málo trsech, přibližně ¼ růžic bylo sterilních, populace 
je málo vitální. Vzhledem k tomu, že se tato populace nachází v blízkosti plánovaného 
obchvatu Prahy, měla by mu být věnována dostatečná pozornost a podle okolností 
(stavební práce v bezprostřední blízkosti lokality) by měl být zajištěn záchranný přenos. 
Ten by měl být proveden s dostatečným předstihem. Smilu písečnému se v poslední 
době věnoval např. VANĚČEK (2008), který uvádí také podrobný soupis lokalit 
zjištěných z prostoru Prahy a středních Čech. Z něho je patrné, že v minulosti se smil 
v Praze vyskytoval minimálně ještě na dalších 15 lokalitách. Jedná se tak o velmi 
razantní úbytek. Výskyt smilu písečného na území Prahy lze tak hodnotit jako kriticky 
ohrožený. Z kraje Prahy je tento druh uváděn mimo vyloženě historických lokalit ještě 
z Únětic, ze „suché stráně nad Tichým údolím, při cestě na Kozí hřbety“, v nevelké 
populaci, naposledy ze začátku 80. let 20. století. Pravděpodobně se však již jedná o 
přírodní rezervaci Roztocký háj-Tiché údolí, tzn. mimo hranici Prahy. V letech 2014–
2016 byly prováděny snahy o posílení populace (Hrčka 2016) spočívající ve sběru 
semen a předpěstování sazenic. Bohužel semena byla neklíčivá (o tomto problému se 
zmiňuje také Vaněček 2008). Udržení populace meristémovým množením nebylo po 
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konzultaci doporučeno (M. Štech, písemné sdělení 2016). Další osud populace zůstává 
nejistý – při aktuálním průzkumu v roce 2020 nebyl nalezen. Zůstává tedy otázkou, zda 
při případném znovu nalezení přeci jenom neřešit množení meristémy nebo se smířit 
s tím, že alespoň na jižní Moravě stále přetrvávají životaschopné a velmi vitální 
populace. Podrobné informace o populaci byly zveřejněny také na webových stránkách: 
https://salvia-os.cz/helichrysum-arenarium-praha/. 

- Druhým významným druhem, který byl nalezen zřejmě v souvislosti s vyřezáváním 
křovin, je chudina zední (Draba muralis). Jedná se ojedinělou populaci na území Prahy. 
Tato populace by měla být monitorována a podle potřeby (zmenšování populace) 
provádět narušování travního drnu, příp. podpořit výskyt sběrem semen a opětovným 
výsevem. 

- V území se vyskytuje několik nepůvodních druhů, na které by měla být zacílena péče – 
v první řadě je to trnovník akát , rozšíření více méně v celém území. Mladé výmladky 
je třeba důsledně vyřezávat, ideálním termínem je srpen až září. Vyřezávat by se měly 
co nejníže u země a vzniklé pařízky měly by být ošetřeny totálním herbicidem, ideálně 
Roundupem. V případě mladých a starých stromů je s úspěchem používáno 
kroužkování. Odřízne se kůra až do dřeva po obvodu kmene do hloubky přibližně 2 cm 
(kmen se objede pilou nebo se odstraní část kmene v šířce 20–30 cm). Strom ještě pod 
řezem zpravidla stihne vyhnat výmladky. Je proto doporučováno nepřerušit transport 
z kořenů úplně ale jenom částečně. Strom potom tolik výmladky nevyhání a postupně 
odumírá.  

 
 
e) péče o populace a biotopy živočichů 
 

- Jejich další výskyt a rozvoj je jednoznačně podmíněn redukcí náletových dřevin a 
křovin, které na řadě míst biotopy stíní a oddělují od okolí, čímž dochází k přerušení 
přirozené migrace. To je závažnější spíše u pavouků, kteří mají migraci omezenou na 
šíření zejména po zemi. Management o vybrané skupiny tedy přímo kopíruje 
fytocenózu lokality. 

- Pozvolná redukce keřového patra na Z svazích severní části a stepních stráních. 
- Odstranění náletových porostů kolem úpatí skal. 
- Výběrné hospodaření v doubravách, ponechat netvárné a poškozené duby a vytvořit 

exponované kotlíky. Ponechávat padlé stromy (alespoň místně). 
- V nelesních částech ZCHÚ nebyly zjištěny druhy, které by blíže upravovaly jejich 

management. Obdobná situace je i v lesní části. 
 
 
f) péče o útvary neživé přírody 
 
Útvary neživé přírody nejsou bezprostředně ohroženy a to i tím, že se zde nenachází konkrétní 
profil, který by bylo potřeba udržovat přístupný a nezarostlý křovinami. Většina skalních 
výchozů je udržována nezarostlých kvůli výskytu ohrožených druhů – ať už rostlin nebo 
živočichů. 
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3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu 
zásahů a přehledu činností 

 
Ochranné pásmo bylo vyhlášeno na jednotlivé pozemky a tvoří plošně významnou část 

přírodní památky. V ochranném pásmu by v žádném případě nemělo docházet ke stavební 
činnosti, dochází tak k fragmentaci území, jeho malé přitažlivosti zejména pro obratlovce a také 
snížení jejich reprodukce. Každý m2 ochranného pásma má v tomto navštěvovaném území 
veliký význam a silně přispívá k ochraně předmětu ochrany. Jakékoliv výjimky z ochranných 
podmínek by proto v žádném případě neměly být povolovány. Při sílícím tlaku na zástavbu by 
mohlo dojít k významnému ohrožení geologických i botanických fenoménů, které jsou hlavním 
předmětem ochrany. Hustší osídlení by ohrožovalo udržení ochranného režimu v přírodní 
památce. 

Týká se to i změny výškových parametrů současných budov při úpatí skal – nadměrné 
zastínění působí jednoznačně negativně – mění mikroklima a přestává být atraktivní pro větší 
množství živočichů. 

Potenciálním rizikem je i budoucnost areálu bývalé továrny na dynamit v Čimickém 
údolí. Současný stav je z pohledu ochrany přírody optimální (tedy nulová návštěvnost a 
nezatížení území novými stavbami). Nelze ale vyloučit budoucí tlaky na změnu využití, která 
by neměla být akceptována. 

Velká část ochranného pásma je vedena jako lesní pozemky – na tuto část byly 
zpracovány rámcové směrnice, které jsou uvedeny v kap. 3.1.1 a) Rámcové zásady péče o lesní 
ekosystémy na lesních pozemcích. 

Do části ochranného pásma by měla zasahovat projednávaná stavba 519 – silniční okruh 
kolem Prahy (SOKP) Suchdol – Březiněves. 

 
 
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 
 
 Vymezení ZCHÚ (pruhovým značením) je provedeno nadstandardně, stejně tak stojany 
vymezující ZCHÚ jsou ve velmi slušném stavu, podobně i stávající informační panely. Je nutné 
doplnit pruhové značení v místech, kde se hranice PP vymezila nově.  

 
 
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
 

Vhodné by bylo vyhlásit i část se suchými trávníky, které se nacházejí už za severní 
hranicí přírodní památky (severně od plochy 9). 

 
 
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 
 

Samotné chráněné území je veřejností využívané v rozumné míře a je směřováno pouze 
na přístupnější místa při horní hraně skal v severní části přírodní památky. Vzhledem k obtížné 
přístupnosti ostatních úseků se dá očekávat, že se ani do budoucna tento stav příliš nezmění. 
Není proto nutné regulovat rekreační či sportovní využívání. 

Jiná situace je na cyklostezce podél Vltavy. Tu musí překonávat užovky podplamaté na 
přesunech mezi Vltavou a zimovišti, kterými jsou prokazatelně také skály přírodní památky. 
Každoročně se cyklostezka stává hromadným pohřebištěm přejetých užovek, které umírají pod 
koly cyklistů. Vhodné by proto bylo umístit podél cyklostezky panel(y) s vysvětlujícími texty, 
v jiných lokalitách výskytu je řešeno alespoň dopravní značkou „Jiné nebezpečí“ s dodatkovou 
tabulkou „Užovky“. 
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Upozornění na užovky na cyklostezce v CHKO Český kras u Berouna. 

 
   I když „hadí“ značka by neměla působit dojmem „Pozor, tady vám může ublížit had“, 

ale naopak „Pozor, tady můžete ublížit hadovi nebo jinému tvorovi“. Inspirativním příkladem 
může být značka umístěná v Národním parku Podyjí, kde se užovka podplamatá také vyskytuje.  
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zdroj:https://www.idnes.cz/brno/zpravy/cykliste-masakruji-hady-jesterky-narodni-park-podyji.A200718_560027_brno-
zpravy_krut. 
 
3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území 
 

Informační systém je v současné době dostatečný (informace o území se nacházejí na 
některých stojanech vymezujících přírodní památku).   

Případný nový informační panel by mohl být umístěn na kraj cyklostezky 
s vysvětlujícím textem o přesunech užovek podplamatých mezi skalami a Vltavou  - tím by se 
snad mohlo mírně eliminovat jejich přejíždění cyklisty. 

Nabízí se vzdělávací využití školami a školkami. Za úvahu by stálo i pořádání 
odborných přednášek a exkurzí. 

 
 

 
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území 
 

Při zpracování dalšího plánu péče by bylo vhodné zpracovat průzkum zaměřený na 
skupinu bezobratlých živočichů a to zejména na bioindikační skupiny – motýly, rovnokřídlí, 
brouky a pavouky. 

Podle Farkače & Krále (2000) patří mezi hlavní skupiny k monitoringu tyto: cévnaté 
rostliny (Tracheophyta), lišejníky (Lichenes), měkkýši (Mollusca), pavouci (Araneida), 
ploštice (Heteroptera), blanokřídlí (Hymenoptera), brouci (Coleoptera: Carabidae, 
Scarabaeidae, Tenebrionidae, Chrysomelidae, Curculionidae), plazi (Reptilia). 

Průzkum některých skupin však již byl v nedávné době realizovaný. Podrobný 
inventarizační průzkum cévnatých rostlin byl proveden v roce 2009 (Hrčka 2009), základní 
botanický průzkum potom k tomuto plánu péče (Hrčka 2020). Inventarizační průzkum lišejníků 
byl proveden v roce 2019 (Svoboda 2019). V roce 2012 proběhnul inventarizační průzkum 
rovnokřídlých – kobylek (Ensifera) a sarančat (Caelifera; Marhoul 2012). 



49 
 

  Pro potřebu plánu péče byl zpracován průzkum bezobratlých živočichů zaměřený na 
tyto skupiny: pavoukovci (Arachnidae), síťokřídlí (Neuroptera), motýli (Lepidoptera), 
blanokřídlí (Hymenoptera), brouci (Coleoptera), rovnokřídlí (Orthoptera) a ploštice 
(Heteroptera). Tedy v podstatě byly pokryty všechny požadované skupiny k monitoringu. 

Průzkum plazů v zásadě nebyl nutný, protože autorovi plánu péče je znám výskyt jak 
užovky obojkové, tak i užovky podplamaté, pravděpodobný je výskyt užovky hladké (vzhledem 
k nálezům v blízkém okolí). 

 



50 
 

4. Závěrečné údaje 
 
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle 
jednotlivých zásahů (druhů činností)  
 
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. 
plochy)  
  

Orientační 
náklady za rok 
(Kč) 

Orientační 
náklady za období 
platnosti plánu 
péče (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 
Jednorázové odstranění vzrostlých dřevin a křovin, 
včetně invazních a stanovištně nepůvodních druhů 

 70.000,- 

Náklady na inventarizační průzkumy  50.000,- 
   
Jednorázové a časově omezené zásahy celkem 
(Kč) 

 120.000,- 

Opakované zásahy 
pastva (alt. kosení) 90.000,- 900.000,- 
redukce křovin (včetně odstraňování náletových 
dřevin) s ponecháním skupinek křovin a solitérních 
keřů  

45.000,- 450.000,- 

   

Opakované zásahy celkem (Kč) 135.000,- 1.350.000,- 

N á k l a d y  c e l k e m  (Kč)  1.470.000,- 
Částky je třeba brát jako velmi orientační, ovlivňuje jí řada faktorů, jako je nabídková cena firem a poptávka, 
rychlost narůstání křovin/dřevin v letech po vyřezání apod. 
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Další zdroje informací: 
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4.3 Seznam použitých zkratek 
 
AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny 
CR – kriticky ohrožený druh Červeného seznamu 
EN – ohrožený druh Červeného seznamu  
IUCN – International Union for Conservation of Nature 
KN – katastr nemovitostí 
KO (§1) – kriticky ohrožený chráněný druh podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
LC – málo dotčený druh Červeném seznamu  
LR – téměř ohrožený druh Červeném seznamu 
LV – list vlastnictví 
NDOP – Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 
NT – téměř ohrožený druh Červeném seznamu 
O (§3) – ohrožený chráněný druh podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
OP – ochranné pásmo  
PP – přírodní památka 
PR – přírodní rezervace 
SO (§2) – silně ohrožený chráněný druh podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
VU – zranitelný druh Červeného seznamu  
ZCHÚ – zvláště chráněné území 
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4.4 Plán péče zpracoval  
 

 

  RNDr. Daniel Hrčka 
   

   Salvia – ekologický institut, z.s. 
   Bohnická 850/11 

            181 00 Praha 8 
            IČ: 26568578 
             
            e-mail: salvia-os@seznam.cz 

   https://salvia-os.cz 
                 

 
 

         

         

Plán péče není dílem autorským, ale úředním podle § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb. 
(autorský zákon). 
 
Zpracováno podle vyhlášky o plánech péče č. 45/2018 Sb. a „Osnovy plánu péče o národní 
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich 
ochranná pásma“ vydané Ministerstvem životního prostředí. 
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5. Přílohy 
 
 
 
Tabulky: Příloha T2 – Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet 

plánovaných zásahů v nich 
 
 
 
Mapy: Příloha M1 – Orientační mapa s vyznačením území  

 
Příloha M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného 
pásma (jih) 
 
 
Příloha M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného 
pásma (sever) 
 
Příloha M3 – Lesnická mapa typologická (jih) 
 
Příloha M3 – Lesnická mapa typologická (sever) 
 
Příloha M4 – Mapa dílčích ploch a objektů (jižní část PP) 
 
Příloha M4 – Mapa dílčích ploch a objektů (severní část PP) 
 
 

 
Vrstvy : Příloha V1 – Digitální grafické znázornění průběhu hranic dílčích ploch  
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Příloha T2 k bodům 2.4.2, 2.4.3 a 2.4.4 a k bodu 3.1.2  
 
Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich 
 

označení 
dílčí plochy 

výměra 
(ha) 

stručný popis charakteru plochy nebo objektu a 
dlouhodobý cíl péče doporučený zásah naléhavost termín provedení interval provádění 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA 
PŘÍRODNÍ PAMÁTKA – JIŽNÍ ČÁST 
 

 
1 

 

Výslunná stráň v nejjižnějším cípu. 
Cíl péče: udržení nelesního charakteru 
pastvou a občasnými prořezávkami křovin 
(udržení současné pokryvnosti dřevin). 

pastva 2 
IV-V(-VI-
VIII-)IX-X 

1x ročně 

redukce křovin a akátu na cca 10–20 % 
zastoupení na ploše 

1 IX-II 1x za 3 roky 

2  

Centrální část výslunných svahů. 
Cíl péče: udržení nelesního charakteru 
pastvou a občasnými prořezávkami křovin 
(udržení současné pokryvnosti dřevin). 

pastva 2 
IV-V(-VI-
VIII-)IX-X 

1x ročně 

redukce křovin a akátu na cca 10–20 % 
zastoupení na ploše 

1 IX-II 1x za 3 roky 

3  

Výslunná stráň v severním cípu. 
Cíl péče: udržení nelesního charakteru 
pastvou a prořezávkami křovin (rozšíření 
stepních ploch v horní části). 

pastva 2 
IV-V(-VI-
VIII-)IX-X 

1x ročně 

redukce křovin a akátu na cca 10–20 % 
zastoupení na ploše 

1 IX-II 1x za 3 roky 

4  
Lesní porost a křoviny. 
Cíl péče: podpora nelesního charakteru, 
rozšiřování ploch stepí 

redukce křovin a akátu na cca 10% 
zastoupení na ploše 

2 IX-II 1x za 3 roky 

5  
Zarostlá rokle.  
Cíl péče: omezení rozrůstání křovin do 
sousedních ploch. 

redukce křovin a akátu v okrajových 
částech 

3 IX-II 1x za 5 let 

6  
Křoviny v zářezech skal. 
Cíl péče: omezení rozrůstání křovin do 
sousedních ploch. 

redukce křovin a akátu v okrajových 
částech 

3 IX-II 1x za 5 let 
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označení 
dílčí plochy 

výměra 
(ha) 

stručný popis charakteru plochy nebo objektu a 
dlouhodobý cíl péče doporučený zásah naléhavost termín provedení interval provádění 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA – SEVERNÍ ČÁST 

7  

Lesní porost při úpatí skal a směrem do 
Draháňské rokle. 
Cíl péče: ponechání větší části porostu jako 
nárazníkového pásu, pouze při úpatí skal 
možno odstranit dřeviny zastiňující skalní 
výchozy. 

redukce dřevin při úpatí skal 3 IX-II 
jednorázově + 
průběžná 
kontrola 

8  
Bývalý lom, skalní stěna a rozsáhlé sutě. 
Cíl péče: ponechání přirozenému vývoji. 

-- -- -- -- 

9  

Výslunná stráň se západní expozicí. 
Cíl péče: udržení nelesního charakteru 
pastvou a prořezávkami křovin (rozšíření 
stepních ploch v horní části). 

pastva 2 
IV-V(-VI-
VIII-)IX-X 

1x ročně 

redukce křovin a akátu na cca 20 % 
zastoupení na ploše 

1 IX-II 1x za 3 roky 

10  

Jižně orientované výslunné svahy nad 
provozními budovami Zámecké rokle.  
Cíl péče: udržení nelesního charakteru 
pastvou a prořezávkami křovin (rozšíření 
stepních ploch v horní části). 

pastva 2 
IV-V(-VI-
VIII-)IX-X 

1x ročně 

redukce křovin a akátu na cca 20 % 
zastoupení na ploše 

1 IX-II 1x za 3 roky 

11  

Lesní a křovinný porost navazující na 
výslunné jižně orientované svahy. 
Cíl péče: v období platnosti plánu péče 
ponechání přirozenému vývoji. 

-- -- -- -- 

12  
Křoviny nad bývalým lomem. 
Cíl péče: v období platnosti plánu péče 
ponechání přirozenému vývoji. 

-- -- -- -- 

13  
Plošina bývalého výšinného sídliště. 
Cíl péče: udržení nelesního charakteru 
pastvou, příp. drobnými prořezávkami křovin. 

pastva (spojená s drobnými prořezávkami 
křovin) 

3 
IV-V(-VI-
VIII-)IX-X 

1x za 3 roky 
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14  

Zarostlá plocha při východním okraji plošiny 
historického sídliště – plocha značně zarostlá 
trnkou, hlohem, svídou, ale i vzrostlými 
babykami, javory, jasany atp. 

Redukce až 60 % stáv. porostů s cílem 
podpořit bylinné patro, možné aplikovat 
vrškové hospodaření, nebo pokusně 
provést skrývku vrchní vrstvu půdy pro 
oživení semenné banky 

3 

IX-II 1x za 3 roky 

 












