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1. Základní identifikační a popisné údaje 
 
1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 
 
Evidenční kód: 1093 
Kategorie: přírodní rezervace 
Název: Údolí Únětického potoka 
Kategorie IUCN: IV. - řízená rezervace 
 
1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ 
 
druh právního předpisu:  vyhláška 
vydal:     Národní výbor hl.m. Prahy 
číslo:     č. 5/1988 Sb. NVP, kterou se určují chráněné přírodní výtvory 
v hlavním městě Praze ve znění vyhlášky č. 23/1991 Sb. hl. m. Prahy a ve znění nařízení  
č.4/2006 Sb. hl. m. Prahy 
datum platnosti a datum účinnosti předpisu: 4.7.1988; 1.9. 1988 
 
1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost k 
soustavě Natura 2000 
 
kraj:       Hlavní město Praha 
obec s rozšířenou působností třetího stupně:  Hlavní město Praha 
obec:       Hlavní město Praha 
katastrální území:     Suchdol  
 
národní park:      ne 
chráněná krajinná oblast:    ne 
jiný typ chráněného území:    ne 
 
Natura 2000 
ptačí oblast:      ne 
evropsky významná lokalita:    ne 
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1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 
Parcelní vymezení chráněného území: 
 
Katastrální území: Suchdol, 729981 
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) 

439/1  lesní pozemek --- 423 653 210 
439/2  lesní pozemek --- 505 1820 1820 
820/1  lesní pozemek --- 1 6963 6963 
820/2  lesní pozemek --- 1260 131 131 
821  lesní pozemek --- 1274 6716 6716 

822  
zastavěná plocha a 

nádvoří 
--- 1274 8 8 

823  vodní plocha zamokřená plocha 1274 2891 2891 
824  lesní pozemek --- 1274 5058 5058 

825  
zastavěná plocha a 

nádvoří 
--- 221 567 567 

826  zahrada --- 1461 578 578 
828/1  zahrada --- 1460 749 749 
828/2  zahrada --- 1460 464 464 

829  
zastavěná plocha a 

nádvoří 
--- 765 1460 1460 

830  ostatní plocha ostatní komunikace 378 100 100 

831  
zastavěná plocha a 

nádvoří 
--- 378 115 115 

832  zahrada --- 378 1074 1074 
833  vodní plocha zamokřená plocha 1274 1451 1451 
834  zahrada --- 117 222 222 

835  
zastavěná plocha a 

nádvoří 
--- 117 287 287 

836/1  lesní pozemek --- 378 4340 4340 

836/2  
zastavěná plocha a 

nádvoří 
--- 117 54 54 

2213  ovocný sad --- 403 5474 4699 
2214/1  lesní pozemek --- 1478 196584 196584 
2214/2  lesní pozemek --- 13 13 13 
2214/3  lesní pozemek --- 1702 567 567 
2214/4  lesní pozemek --- 1701 40 40 
2214/5  lesní pozemek --- 1582 192 192 
2214/6  lesní pozemek --- 1582 11 11 
2214/7  lesní pozemek --- 1582 998 998 
2214/8  lesní pozemek --- 1582 171 171 
2214/9  lesní pozemek --- 1582 334 334 
2214/10  lesní pozemek --- 1478 778 174 
2214/11  lesní pozemek --- 1478 527 527 
2214/12  lesní pozemek --- 1582 192 192 
2215/1  lesní pozemek --- 1478 23164 23164 
2216/2  lesní pozemek --- 1316 1316 1316 
2216/3  lesní pozemek --- 1478 4189 4189 
2220/1  ostatní plocha jiná plocha 1 3914 2875 
2220/2  ostatní plocha jiná plocha 1236 4406 211 
2222  ostatní plocha jiná plocha 1478 3089 3089 
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2223  
zastavěná plocha a 

nádvoří 
--- 1478 671 671 

2224  lesní pozemek --- 1478 7544 7544 

2225  
zastavěná plocha a 

nádvoří 
--- 1284 604 604 

2226  lesní pozemek --- 1478 2800 2800 
2277  lesní pozemek --- 1478 15237 15237 

2227/1  lesní pozemek --- 1478 46800 46800 
2227/2  ostatní plocha jiná plocha 2695 44 44 
2227/3  lesní pozemek --- 1921 271 231 
2227/4  lesní pozemek --- 2113 183 27 
2227/6  lesní pozemek --- 1478 33 33 
2227/7  lesní pozemek --- 1 215 215 
2227/8  lesní pozemek --- 1 1134 1134 
2227/9  lesní pozemek  1478 90 90 
2227/10  lesní pozemek --- 1478 90 90 
2227/11  lesní pozemek --- 10002 28 28 
2227/12  lesní pozemek --- 1916 8 8 
2227/13  lesní pozemek --- 1478 149 149 
2227/14  lesní pozemek --- 1268 88 88 
2227/15  lesní pozemek --- 1268 226 226 
2227/16  lesní pozemek --- 2639 13 13 
2227/18  lesní pozemek --- 1478 486 486 
2227/19  lesní pozemek --- 1478 355 355 
2227/20  lesní pozemek --- 1260 68 68 

2229  ostatní plocha neplodná půda 1478 1401 1401 
2230  vodní plocha vodní nádrž umělá 87 3321 3321 

2231/1  ovocný sad --- 87 5214 5214 
2231/2  trvalý travní porost --- 87 4891 4891 
2231/3  ostatní plocha neplodná půda 87 506 506 
2231/4  ostatní plocha neplodná půda 87 819 819 
2232  vodní plocha zamokřená plocha 87 8098 8098 
2233  vodní plocha zamokřená plocha 1478 52454 52454 
2234  ostatní plocha neplodná půda 834 312 312 

2235  
zastavěná plocha a 

nádvoří 
--- 834 73 73 

2236  ostatní plocha neplodná půda 834 229 229 
2237  ostatní plocha --- 835 715 715 
2238  zahrada --- 1293 1661 1661 
2339  ostatní plocha ostatní komunikace 526 67 67 
2240  zahrada --- 583 2456 2456 
2241  ostatní plocha neplodná půda 716 2509 2509 
2242  trvalý travní porost --- 1388 1889 1889 

2243/2  ostatní plocha neplodná půda 87 437 437 
2248  lesní pozemek --- 87 4256 4256 

2249/1  zahrada --- 87 2250 2250 

2249/2  vodní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené 
87 509 509 

2250  ostatní plocha jiná plocha 1478 12494 12494 

2251  
zastavěná plocha a 

nádvoří 
--- 87 2078 2078 

2252  ostatní plocha jiná plocha 87 2327 2327 

2253  
zastavěná plocha a 

nádvoří 
--- 87 425 425 

2254/1  trvalý travní porost --- 1478 2368 2368 
2254/2  trvalý travní porost --- 1478 87 87 
2255  ostatní plocha neplodná půda 87 2442 2442 
2257  ostatní plocha neplodná půda 1 3914 3914 
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2258  ostatní plocha neplodná půda 1 719 719 

2259  
zastavěná plocha a 

nádvoří 
zbořeniště 1 579 579 

2260/1  lesní pozemek --- 1 85 85 
2260/2  lesní pozemek --- 1478 11 11 
2260/3  lesní pozemek --- 1478 161 161 
2261/1  vodní plocha zamokřená plocha 1268 588 588 
2261/2  vodní plocha zamokřená plocha 1478 254 254 
2261/3  vodní plocha zamokřená plocha 1478 4661 4661 
2261/4  vodní plocha zamokřená plocha 2137 167 167 
2262  lesní pozemek --- 1478 7160 7160 
2263  vodní plocha zamokřená plocha 1274 871 871 
2264  ostatní plocha neplodná půda 1 1549 1549 
2265  vodní plocha zamokřená plocha 378 678 678 
2266  vodní plocha zamokřená plocha 378 2287 2287 

2267/1  lesní pozemek --- 1478 4497 4497 
2267/2  lesní pozemek --- 1478 41 41 
2268/1  lesní pozemek --- 1478 24176 24176 
2272/35  zahrada --- 1921 558 520 
2278/3  ostatní plocha ostatní komunikace 1478 338 338 
2278/1  lesní pozemek --- 1478 10542 10542 
2309/1  ostatní plocha jiná plocha 1 2067 2067 
2309/2  ostatní plocha ostatní komunikace 1 4074 4074 
2309/3  ostatní plocha ostatní komunikace 1 5144 5144 
2312  ostatní plocha jiná plocha 1 1851 1851 
2313  ostatní plocha ostatní komunikace 1 1128 1128 

2415  vodní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené 
1 2347 2347 

2416  vodní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené 
1 2456 2456 

2417  vodní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené 
1 800 800 

Plocha celkem:  594600 
Poznámka: U parcel, které zasahují do ZCHÚ pouze svojí částí byla rozloha zjištěna na základě rozdílů 
vektorových vrstev v programu JanMap.   
 
Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do 
vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ. 
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1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma  
 
Druh pozemku ZCHÚ   

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

Způsob využití pozemku ZCHÚ   
plocha v 0,0000 ha 

lesní pozemky 38,0263   

vodní plochy 8,5382  zamokřená plocha 7,5949 

   rybník nebo nádrž 0,3321 

   vodní tok  0,6112 

trvalé travní porosty 4,8863   

orná půda ---   

ostatní zemědělské 
pozemky 

---   

ostatní plochy 7,2132  neplodná půda 1,3288 

   ostatní způsoby využití 5,8844 

zastavěné 
plochy a nádvoří 

0,6921  
 

Plocha celkem:  59,3561   
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1.6 Hlavní předmět ochrany 
 
1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu 
 
„Skalnaté svahy a údolní niva Únětického potoka mezi Úněticemi a Roztoky, včetně 
buližníkového suku Kozích hřbetů, významný krajinářský celek s výskytem chráněných 
druhů a geologických profilů.“ 
 
 1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav 
 
A. společenstva 
Název společenstva  Podíl plochy v ZCHÚ Popis biotopu společenstva 

Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin (T8.1) 
Calluno-Genistion 

12% 
Svahy Kozích hřbetů.  

Skalní vegetace s kostřavou sivou (T3.1) 
Alysso-Festucion pallentis 

5% 
Skály v SV části území. 

Údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2) 
Alnion glutinosae 

25% 
Údolní lesní porosty, v mozaice s K2.1. 

Vrbové křoviny hlinitých a písčitých 
náplavů (K2.1) 
Salicion triandrae 

15% 
Údolní lesní porosty, v mozaice s L2.2. 

Acidofilní teplomilné doubravy (L6.5) 
Genisto germanicae-Quercion 

15% 
Svahy Kozích hřbetů. 

 
B. druhy 
Název druhu  Aktuální 

početnost nebo 
vitalita 
populace v 
ZCHÚ 

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

Popis biotopu druhu 

Rostliny 
bělozářka liliovitá (Anthericum liliago) stovky kusů O, C3 Skalní stepi, prosvětlené lesy. 
černohlávek velkokvětý (Prunella 
grandiflora) 

stovky jedinců C3 Výslunné travnaté stráně, okraje lesů. 

česnek šerý horský (Allium senescens 
subsp. montanum) 

--- C4 Skály a skalní stepi. 

dřín jarní (Cornus mas) desítky jedinců O, C4 Skalní stepi, okraje lesů. 
jilm habrolistý (Ulmus minor) stovky jedinců C4 Světlé listnaté lesy. 
kavyl vláskovitý (Stipa capillata) desítky jedinců C4 Skály a skalní stepi. 
kolenec Morisonův (Spergula 
morisonii) 

stovky jedinců C4 Kamenité svahy, skalní stepi. 

koniklec luční český (Pulsatilla 
pratensis subsp. bohemica) 

desítky trsů SO, C2 Skalní stepi, výslunné stráně. 

kostřava walliská (Festuca valesiaca) stovky trsů C4 Kamenité svahy, skalní stepi. 
mateřídouška olysalá (Thymus 
glabrescens) 

--- C3 Výslunné stráně. 

netřeskovec výběžkatý pravý 
(Jovibarba globifera subsp. globifera) 

desítky jedinců C3 Skály, kamenité svahy. 

pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule) --- C4 Výslunné stráně, světlé lesy. 
pipla osmahlá (Nonea pulla) --- C4 Lesní lemy, výslunné stráně. 
rozrazil časný (Veronica praecox) --- C3 Skalní stepi. 
rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion 
spicatum) 

--- C4 Výslunné stráně. 

řebříček sličný (Achillea nobilis)  C3 Skalní stepi, lesní lemy. 
sesel fenyklový (Seseli 
hippomarathrum) 

desítky jedinců C3 Skalní stepi. 
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strdivka sedmihradská (Melica 
transsilvanica) 

--- C4 Křoviny, výslunné stráně. 

štětka laločnatá (Dipsacus laciniatus) jedinci C2 Okraje lesů. 
tařice skalní Arduinova (Aurinia 
saxatilis subsp. arduini) 

stovky trsů O, C4 Skalní štěrbiny a výklenky. 

třešeň křovitá (Cerasus fruticosa) --- C2 Skalní stepi. 
vousatka prstnatá (Botriochloa 
ischaemum) 

--- C4 Kamenité stráně, skalní stepi. 

záhořanka žlutá (Orthantha lutea) --- C3 Výslunné stráně. 
zvonek jemný (Campanula gentilis) --- C3 Skalní stepi. 
Živočichové 
Cryptocephalus pygmaeus --- CR Skalní stepi, skály. 
Cymindis axillaris  --- VU Skalní stepi, výslunné stráně. 
dudek chocholatý (Upupa epops) --- SO, EN Prosvětlené okraje lesů, výslunné stráně. 
dvojzubka lužní (Perforatella 
bidentata) 

--- NT Lužní lesy. 

ještěrka zelená (Lacerta viridis) desítky jedinců KO, CR Skalní výchozy. 
Lachnaia sexpunctata --- CR Skalní stepi. 
Longitarsus celticus --- EN Skalní stepi. 
Longitarsus foudrasi --- EN Skalní stepi. 
mlok skvrnitý (Salamandra 
salamandra) 

jedinci SO,VU Potoční niva, olšiny. 

modrásek rozchodníkový (Ophonus 
cordatus) 

--- VU Skalní stepi. 

osenice vřesová (Lycophotia molothina) --- VU Vřesoviště. 
otakárek fenyklový (Papilio machaon) desítky jedinců O Skalní stepi, suché stráně. 
otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) desítky jedinců O Skalní stepi suché stráně. 
Scolitantides orion  --- VU Skály, droliny, lomy. 
Poznámka: V případě nedostatečných údajů o aktuální početnosti druhů je v příslušné kolonce uvedeno -- . 
 
 
 
C. útvary neživé přírody  
Útvar  geologické podloží popis výskytu útvaru 

buližníkové suky proterozoické buližníky  Hřebeny Kozích hřbetů v JV části území. 
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1.7 Dlouhodobý cíl péče 
 

Dlouhodobým cílem péče musí být nadále zachování a rozvoj reliktních a mokřadních 
společenstev s populacemi chráněných, ohrožených či lokálně významných druhů a 
geomorfologického rázu celé lokality.    

 
Zachování těchto fenoménů je v případě PR Údolí Únětického potoka do značné míry dáno 
blokováním nežádoucí sukcese ve skalních společenstvech a eliminace nežádoucích 
antropogenních vlivů v celé lokalitě. Hlavním prostředkem k tomu je především obnova 
pastvy nebo její nahrazování pravidelným sečením, odstraňováním náletových křovin a 
nepůvodních druhů rostlin. 

 
V lesních společenstvech, která tvoří převážnou část chráněného území, je potřeba omezovat 
a postupně likvidovat nepůvodní druhy dřevin, které výrazně mění přirozenou skladbu lesa, a 
uvolňovat významné jedince dřevin z hustého zápoje. Část údolních olšin je vedena jako 
bezzásahová zóna, zde by se měli zásahy omezit pouze na ty nejnutnější (likvidace invazních 
druhů atd.).   

 
Souladem všech navrhovaných činností by mělo dojít k zachování významných přírodních 
hodnot a také kulturního a rekreačního využití lokality.       
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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 

 
Území je tvořeno údolím Únětického (Tichého) potoka mezi obcí Únětice, PR Roztockým 
hájem a buližníkovými hřebeny Kozích hřbetů a Holého vrchu. Organicky navazuje na PR 
Roztocký háj – Tiché údolí. Údolí má místní charakter soutěsky. Jeho významnými součástmi 
jsou fragmenty vřesovišt a skalních stepí s původní květenou na skalních výchozech, 
stanoviště drobné i větší fauny, louky a vodní tok. Dominantou území jsou Kozí hřbety s 
hřebenem dlouhým přibližně 1000 m a širokým od 30 do 300 m. Nadmořská výška se 
pohybuje od 216 do 310 m n. m. Nejnižší bod leží na centrálních loukách kolem vodního 
toku, nejvyšší body pak na skalách v jihozápadní části území.   

 
Projevem biotopové pestrosti území je bohatost fauny a flóry. Velká část území je zasažena 
výsadbou směsi nepůvodních i původních druhů rostlin s velkým zastoupením invazních 
druhů. Tyto druhotné lesní porosty jsou tvořeny především borovicí lesní (Pinus sylvestris), 
borovicí černou (P. nigra), trnovníkem akátem (Robinia pseudacacia), modřínem opadavým 
(Larix decidua) a dubem červeným (Quercus rubra). Většina těchto rostlin pochází z 
nevhodných výsadeb nebo se do území šíří z blízkého okolí. Zajímavý je také výskyt řady 
ovocných dřevin, které jsou pozůstatkem sadů vytvářených v 70. letech minulého století. 
Lesní část údolní nivy tvoří olšiny svazů Alnion glutinosae a Salicion triandrae 
s dominantním zastoupením olše lepkavé (Alnus glutinosa) a přimíšeným jasanem ztepilým 
(Fraxinus excelsior) a vrbou křehkou (Salix fragilis). 
  
Nelesní vegetaci zastupují především zbytky skalních a kavylových stepí (svaz Festucion 
valesiacae a Alysso-Festucion pallentis). Společně s olšinami tvoří údolní nivu i monolitní 
porosty rákosu (asoc. Phragmitetum communis) a podmáčené louky svazu Calthion. Zajímavé 
jsou pak zbytky vřesovišť ze svazu Calluno-Genistion, které porůstají buližníkové suky 
v jihovýchodní a západní části údolí.  
 
Klimaticky představuje území škálu mikroklimatů, kdy exponované skalní výchozy vykazují 
značné teplotní rozdíly. Dna údolí představují v některých místech mrazové kotliny s 
výraznou teplotní inverzí, především v brzkém jaru. 

 
Význam území spočívá především v existenci geologického a geomorfologického fenoménu s 
charakteristickou faunou a flórou. Krajinotvorný efekt je pak výsledkem tisícileté součinnosti 
lidí a přírody.  
 
Ochranné pásmo je vyhlášeno podél celého ZCHÚ v šíří 50 metrů. Na severní straně zasahuje 
do Středočeského kraje a PR Roztocký háj – Tiché údolí. S jižní části je ze ZCHÚ vyjmut 
úzký pruh příjezdové cesty z městské části Praha-Suchdol a tento pruh je vedený jako OP. 
Dále jsou z území vyjmuty a do OP zahrnuty dvě plochy. První se nachází JZ od kaple sv. 
Václava a druhá S od Trojanova mlýnu (viz mapová příloha č. II).    
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Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
 
Název druhu Aktuální početnost 

nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

Kategorie  
podle vyhlášky č. 
395/1992 Sb. 

Popis biotopu druhu  

Rostliny 
bělozářka liliovitá (Anthericum liliago) stovky kusů O Skalní stepi, prosvětlené lesy. 
dřín jarní (Cornus mas) desítky kusů O Skalní stepi, okraje lesů. 
koniklec luční český (Pulsatilla 
pratensis subsp. bohemica) 

desítky trsů SO Skalní stepi. 

tařice skalní (Aurinia saxatilis) stovky trsů O Skalní štěrbiny a výklenky. 
Živočichové 

dudek chocholatý (Upupa epops) --- SO 
Prosvětlené okraje lesů, 
výslunné stráně. 

jelec jesen (Leuciscus idus) 
jedinci – desítky 

jedinců 
O Tišiny v potoku. 

ještěrka zelená (Lacerta viridis) desítky jedinců KO Skalní stepi, výslunné stráně. 
mlok skvrnitý (Salamandra 
salamandra) 

jedinci SO Potoční niva, olšiny. 

otakárek fenyklový (Papilio machaon) desítky jedinců O Skalní stepi, suché stráně. 
otakárek ovocný (Iphiclides 
podalirius) 

desítky jedinců O Skalní stepi suché stráně. 
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2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti 
v minulosti 
 
a) ochrana přírody 

 
Prvotní ochrana údolí Únětického potoka spadá do roku 1951, kdy byla část území zahrnuta 
do státní přírodní rezervace Roztocký háj – Tiché údolí, vyhlášené vyhláškou MŠVU č. j. 100 
988/1951 ze dne 9. září 1951. Vzniklé chráněné území mělo rozlohu 114,23 ha. V roce 1984 
byl zpracován návrh na vyhlášení samotného chráněného území, které by navázalo na 
stávající rezervaci a zahrnovalo území Kozích hřbetů, Holého vrchu a nejcennější části luhu 
Únětického potoka.  
 
Samotné chráněné území Údolí Únětického potoka bylo zřízeno vyhláškou Národního výboru 
hl. m. Prahy č. 5/1988 Sb. ze dne 4. července 1988, v čl. 1, odst. 29. v kategorii chráněný 
přírodní výtvor. Předmětem ochrany byl významný krajinný prvek s řadou chráněných a 
ohrožených druhů živočichů a rostlin na unikátním geologickém profilu. V roce 1992 došlo k 
změně statusu z „chráněného přírodního výtvoru“ na „přírodní rezervaci“. Tato změna byla 
zakotvena zákonem České národní rady č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a jeho 
prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. 
 
b) lesní hospodářství 

 
Území nebylo nikdy intenzivně lesnicky využíváno. Původní dubové lesy (pravděpodobně 
blízké dnešnímu svazu Genisto germanicae-Quercion) byly využívány již od počátku osídlení 
především pro palivové dřevo. V době největšího rozmachu zdejších mlýnů (18-19. století) 
pak byla většina lesů vykácena, ponecháni byli někteří solitérní jedinci a plocha byla využita 
jako pastvina. V tu dobu začal největší rozvoj skalní stepi a vřesoviště, které v některých 
místech vydržely do současnosti. 
 
V 50. - 60. letech min. století byla většina území postupně zalesňována, většinou stanovištně 
nevhodnými dřevinami – akátem (Robinia pseudacacia), modřínem opadavým (Larix 
decidua), borovicí lesní (Pinus sylvestris) černou (P. nigra) a vejmutovkou (P. strobus). 
Pravděpodobně o několik let dříve byly na části území (především kolem buližníkových 
výchozů) vytvářeny ovocné sady složené hlavně z třešně ptačí (Prunus avium) a višně obecné 
(Prunus cerasus). Tyto sady byly během 70. a 80. let dále doplňovány. Na některých místech 
lze najít zbytky sadů i v dnešní době, kdy jsou příjemným zpestřením jinak chudých porostů. 
 
c) zemědělské hospodaření 

 
Nejstarší zemědělské využití území souvisí s prvotním osídlením tzv. Únětické kultury už v 
době bronzové (cca. 5 000 let př. n. l.). Tuto kulturu popsal v 70. letech 20. století dr. Čeněk 
Rýzner na základě údajů získaných z pohřebišť, nalezených v okolí obce Únětice u Roztok. 
První větší úpravy dna údolí, začali přibližně ve 12. století a souviseli se stavbami a 
následným provozem tří mlýnů (Trojanův, Tůmův a Spálený). Tím docházelo k dalšímu 
odlesňování a úpravám terénu pro potřeby mlýnů.   
 
Nejvýznamnějším zemědělským činitelem v území byla intenzivní pastva. Původně lesnaté 
svahy údolí byly postupně odlesňovány a právě díky pastvě se přetvářely v druhotná 
společenstva skalních stepí a vřesovišť. Intenzivní využívání lokality pastvou začalo 
významně klesat až na počátku 20. století, úplně pak skončilo v nedávné době.  
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d) rybářství 
 

V 70. letech minulého století byl Únětický potok vyhlášen jako mimopstruhový rybářský 
revír. S tímto vyhlášením souvisí i pravidelné introdukce stanovištně nepůvodních druhů ryb 
a nechtěné introdukce druhů geograficky nepůvodních (např. střevlička východní). Takto 
došlo ke značně negativnímu ovlivnění populací původních druhů ryb v potoce. 

 
e) rekreace a sport 

 
Územím prochází část naučné stezky Roztocký háj – Tiché údolí, která byla v roce 2006 nově 
zrekonstruována. Naučnou stezku provozuje 01/02 ZO ČSOP Taraxacum.   

  
 Díky dobré dostupnosti z Prahy je celoročně oblíbeným místem pro výlety a krátkodobou 

rekreaci. Lokalita je hojně využívána i mládeží (krátkodobé táboření, táboráky). V prostoru 
rezervace stojí několik staveb, které slouží jako soukromá rekreační zařízení. Trojanův mlýn 
pak slouží jako ubytovací zařízení, vhodné pro pořádání oslav a podobně.  
 
f) těžba nerostných surovin 
  
V celém masivu Kozích hřbetů je několik menších lomů. Všechny lomy pravděpodobně 
sloužily pouze pro stavbu a další potřeby zdejších mlýnů a nikdy neměli významnějšího 
využití. V dnešní době jsou zarostlé křovinami nebo rozvolněnou vegetací, čímž suplují 
biotopy zarůstajících skalních stepí.    
 
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
 
V době zpracování plánu péče je v jednání návrh na vytvoření soustavy retenčních nádrží, 
které by zachytávaly dešťovou vodu vytékající z městské části Praha-Suchdol. Předpokládaná 
soustava by měla být vytvořena v jihozápadní části ochranného pásma ZCHÚ, podél 
příjezdové cesty od obce.  

Platný lesní hospodářský plán je vyhlášen na období 1. 1. 2004 – 31. 12. 2013. Přilehlá 
přírodní rezervace Roztocký háj, byla vyhlášena na základě výnosu MŠVU č. v. 100.988/51--
IV/5. 

 

2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 
 
a) Nepříznivé přírodní procesy 
Odstranitelné vlivy: 
− Nežádoucí směry sukcese 
Zarůstání xerotermních stanovišť borovicí, akátem, břízou a dalšími druhy je způsobeno 
absencí pastvy, která po dlouhá léta nelesní společenstva stabilizovala. Tento významný vliv 
je eliminovatelný pravidelným managementem.     
 
− Nepůvodní druhy rostlin a živočichů 
Obecně je území silně zasaženo výskytem invazních, geograficky či stanovištně nepůvodních 
druhů rostlin. Akátové, modřínové či smrkové příměsi v lesích jsou buď pozůstatky přímé 
výsadby do porostů, nebo následek jejich samovolného šíření z okolí. Negativní vliv je 
eliminovatelný vhodným sanačním zásahem a následným regulačním managementem. 
Většina nepůvodních druhů živočichů, kteří se na lokalitě vyskytují, nepředstavuje z hlediska 
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ochrany přírody výraznější problém. Nepůvodní druhy ryb (např. pstruh duhový a siven 
americký) jsou závislé na umělém doplňování populací rybáři. Znepokojující jsou však 
opakované nálezy střevličky východní (Pseudorasbora parva) a želvy nádherné (Trachemys 
scripta), více v části 3.1.1 e).  

 
b) rybářství 
Odstranitelné vlivy:  
Únětický potok jako mimopstruhová voda je na celém svém toku intenzivně využíván rybáři. 
Současné populace jsou na několika místech mimo ZCHÚ uměle doplňovány nepůvodními 
druhy (siven americký, pstruh říční), odchovanými v rybích sádkách. To se negativně 
projevuje i na složení rybí fauny v části potoka, která zasahuje od ZCHÚ. Tento jev je 
eliminovatelný dohodou s rybáři o úplném zrušení umělého doplňování populací nebo o 
změně složení vypouštěných druhů ve prospěch druhů původních.      
 
c) rekreace a sport 
Neodstranitelné vlivy:  
Lokalita je oblíbeným rekreačním místem. Návštěvnost narůstá od května, kdy je velmi 
oblíbeným místem pro večerní táboráky a oslavy, především studentů z nedaleké ČZU. Tato 
činnost sebou přináší riziko požárů od hořících či špatně uhašených ohňů, zvýšené množství 
odpadků a hluk, především ve večerních hodinách.  
 
Využívání Trojanova mlýna a dalších staveb v prostoru ZCHÚ nepřináší větší negativní vlivy. 
Cykloturistika je omezena pouze na příjezdové cesty a silnici oddělující PR Údolí Únětického 
potoka od PR Roztocký háj.    
 
d) jiné způsoby využívání 
Odstranitelné vlivy: 
- Odpadky v jarních měsících 

V jarních měsících dochází k zvýšení vodní hladiny potoka a unášení množství odpadků z 
vyšších částí toku. Ty se pak zachytávají na nivních loukách a v olšinách. Vliv je 
eliminovatelný instalací kovových česel na vtoku potoka do ZCHÚ.     
 
 
2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 
 
2.5.1 Základní údaje o lesích  
 
Přírodní lesní oblast 17. - Polabí 
Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod 117201 
Výměra LHC v ZCHÚ (ha) ---- 
Období platnosti LHP (LHO) 1. 1. 2004 – 31. 12. 2013 
Organizace lesního hospodářství  Lesy hl. m. Prahy 
Nižší organizační jednotka  Lesy hl. m. Prahy 
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Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů 
 
Přírodní lesní oblast: 17. - Polabí 

Soubor lesních 
typů (SLT) 

Název SLT Přirozená dřevinná skladba SLT Výměra (ha) Podíl (%) 

1I Uléhavá kyselá 
habrová doubrava 

DB8, HB1, LP1, BR, BO 0,6 1,70 

1K Kyselá buková 
doubrava 

DB9, BR1, JB, HB, LP, BO 22,49 64,31 

1Z Zakrslá buková 
doubrava 

DB7, BO2, BR1, HB 6,54 18,70 

1D Obohacená habrová 
doubrava 

DB7, LP1, JV1, HB1, JS, JL 0,19 0,52 

3L jasanová olšina OL7, JS3, SM, JV, JL, DB 0,85 2,40 
1A Humusem obohacená 

javoro-habrová 
doubrava 

DB7, LP1, HB1, JV1, BRK 4,26 12,37 

Celkem:   34,93 100 
 
 
 
Porovnání přirozené a současné skladby lesa 
 
Zkratka  Název dřeviny Současné zastoupení 

(ha) 
Současné 

zastoupení (%) 
Přirozené zastoupení 

(ha) 
Přirozené 
zastoupení 

(%) 
Jehličnany 

BO borovice lesní 9,854 28,22 1,75 5 
VJ borovice vejmutovka 0,336 0,96 0 0 
MD modřín evropský 3,67 10,51 0 0 
BOC borovice černá 1,13 3,24 0 0 
SM smrk ztepilý 0,3 0,86 0 0 

Listnáče 
DBC dub červený 0,7 2,00 0 0 
DBZ dub zimní 3,1 8,88 12,22 35 
KL javor klen 1,8 5,15 1,75 5 
BR bříza  6,66 19,07 1,75 5 
HB habr obecný 0,451 1,29 3,5 10 
AK trnovník akát 2,27 6,5 0 0 
TR třešeň 1,742 4,99 0 0 
OL olše 1.2 3,44 8,73 25 
JS jasan ztepilý 1,36 3,89 1,75 5 
LP lípa 0,3 0,86 3,5 10 
JIV vrba jíva 0,03 0,09 0 0 
BB javor babyka 0,02 0,06 0 0 

Celkem: 34,93 100 % ----- ----- 
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2.5.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích  
 
Rybník u Trojanova mlýna 
- v současné době je rybník nefunkční a rychle zarůstá náletem   
 

Název rybníka (nádrže) rybník u Trojanova mlýna 
Katastrální plocha 3321 m² 
Využitelná vodní plocha 0 m² 
Plocha litorálu 0 m² 
Průměrná hloubka 0 cm 
Maximální hloubka 0 cm 
Způsob hospodaření --- 
Intenzita hospodaření --- 
Uživatel Jacqueline Pörschmannová 
 

Název vodního toku Únětický potok 
Číslo hydrologického pořadí 1-10-05 část 
Úsek dotčený ochranou  
(v říčních kilometrech) 

2,18 – 3,71 km 

Charakter toku kaprová voda 
Příčné objekty na toku Ne 
Manipulační řád --- 
Správce toku Povodí Vltavy s. p., závod Dolní Vltava 
Správce rybářského revíru Český rybářský svaz, MO Roztoky 
Rybářský revír 401 016 – Vltava 4 
 
Označení dílčí 
plochy 

Vymezení dílčí plochy Vegetační charakteristika plochy 

B1 
 
 
 
výměra: 0,3321 ha 

Nefunkční rybník 
západně od Trojanova mlýna 
 
 
Parcelní vymezení: 2230 

Bývalé dno rybníka je v současné době 
porostlé ostřicí třeslicovitou (Carex 
brizoides), pcháči (Cirsium sp.) a keřovitými 
vrbami (Salix cinerea, S. aurita)  

B2 
 
 
 
 
 
 
výměra: 0,6112 ha 

Únětický potok 
 
 
 
Parcelní vymezení: 2214/7 část, 
2214/8 část, 2214/1 část, 2237 
část, 2240 část, 2241 část, 2242 
část, 2243/1 část, 2249/2 část, 
2255 část, 2415 část, 2416 část, 
2417 část 

Potok je bez významnějších makrofyt s 
náznaky společenstva Glycerietum fluitantis 
a místním výskytem hvězdoše (Callitriche 
sp.) a zblochanu řasnatého (Glyceria notata). 
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2.5.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody 
 

Označení dílčí 
plochy 

Vymezení dílčí plochy Vegetační charakteristika plochy 

C1 
 
 
 
 
výměra: 4,17 ha 

Buližníkové suky Kozích 
hřbetů v jizozápadní části 
území.   
 
 
 
Parcelní vymezení: 2214 část 

Převážnou část vegetace tvoří silně degradované 
doubravy svazu Genisto germanicae – Quercion v 
jehož porostu jsou silně přimíšeny borovicí lesní, 
akátem a břízou. Místy jsou zachovány původní 
vřesoviště ze svazu Calluno – Genistion. 

 
2.5.4 Základní údaje o nelesních pozemcích 
 

Označení dílčí 
plochy 

Vymezení dílčí plochy Vegetační charakteristika dílčí plochy 

D1 
 
 
 
 
 
výměra: ha 

Mokřadní louky na východní a 
západní straně Trojanova mlýna. 
 
Parcelní vymezení:2231/2 část, 2232 
část, 2231/4 část, 2249/1 část, 2256 
část, 2312 část, 2154/1 část, 2254/2 
část, 2256 část, 2415 část, 2227/5 část.    

Degradované podmáčené nivní louky s 
mozaikou porostů svazu Arrhenatherion a 
Calthion. 

D2 
 
 
 
 
 
 
 
výměra: 0,9157 ha 

Pravděpodobně bývalý sad pod 
mlýnským rybníkem u Trojanova 
mlýna, částečně zasahuje do 
ochranného pásma  
 
Parcelní vymezení: 2231/1, 2232/1                                                                                           
část, 2243/2, 2231/3, 2230 část, 2251 
část, 2243/1 část, 2231/4 část, 2243/1 
část, 2248 část 

Pravděpodobně jde o bývalý sad a zahradu, 
dnes jen s několika ovocnými a listnatými 
stromy a křovinami. Bylinné patro je tvořeno 
běžnými lučními a ruderálními druhy, 
především travinami. 

D3 
 
 
 
výměra: 3,9364 ha 

Rákosiny podél cesty, oddělující 
území od PR Roztocký háj, až 
k okraji lesa 
 
Parcelní vymezení:2233 

Monolitické porosty rákosu obecného 
(Phragmites australis). 

D4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
výměra: 3,4360 ha 

Olšiny podél Únětického potoka 
v SV části území. 
 
 
Parcelní vymezení: 2255 část, 2250 
část, 2256/2 část, 2415 část, 2257 část, 
2258, 2314, 2260/1 část, 2416 část, 
2260/3 část, 2260/2 část, 2314/2 část, 
2314/1, 2261/2, 2261/4, 2261/3, 2416, 
2263, 2265, 2266, 2267 část, 2314/3 
část, 2400/4 část, 2417 část, 833 část, 
560 část, 2260/3 část, 2264 část, 2259 
část 

Olšiny ze svazu Alnion glutinosae a Salicion 
triandrae. Převažující dřevinou je olše 
lepkavá (Alnus glutinosa), dále jsou 
v porostu přimíšeny bříza bělokorá (Betula 
pendula), vrba bílá (Salix alba) a bez černý 
(Sambucus nigra). V podrostu dominuje 
ostřice třeslicovitá (Carex brizoides).   
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2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro 
další postup 
 
Shrnutí dosavadní péče: 
 
Aktivní péče o území probíhala již od 70. let minulého století. Výraznější asanační zásahy 
jsou v území prováděny teprve v posledních několika letech.  
 
Nejradikálnější zásahy jsou patrné v okolí buližníkových suků, v JZ části území. Zde byly 
zásadně prosvětleny porosty a volněni významní jedinci (výstavky), především duby, lípy a 
ovocné stromy. Během prosvětlování porostů byly pravidelně odstraňovány i nepůvodní 
druhy dřevin, především akát a borovice černá. U pokácených akátů byl vždy ponechán pařez 
min. 50 cm vysoký, čímž bylo bráněno jeho zmlazování pomocí kořenových výmladků.  
 
V okolí buližníkových suků, v JZ části území je také každý rok prováděn pravidelný úklid 
odpadků kolem vzniklých ohnišť. 
 
Na zarostlých svazích v JZ části území (dílčí plocha A8) byly na několika místech odstraněny 
nálety trnky obecné a dalších keřů. Tím došlo k uvolnění a osvětlení, kdysi travnatých, strání 
a byly zde objeveny i vzácnější druhy rostlin jako koniklec luční český. 
 
Údolní louky v nivě potoka jsou pravidelně koseny a biomasa odstraňována mimo ZCHÚ. 
Dílčí plocha C3 je občas přepásána. Rákosiny jsou ponechány vlastnímu vývoji. Několik 
solitérních vrb, které se nachází v blízkosti Trojanova mlýna, jsou každé dva roky ošetřovány 
hlavovým řezem. 
 
Nedílnou součástí péče o území byla také instalace a údržba technického vybavení. V roce 
2006 byla nově zrekonstruována naučná stezka, která navázala na původní z 80. let minulého 
století. V roce 2007 bylo celé území nově přeznačeno pruhovým značením a tabulemi. U 
hlavních vchodů do rezervace byly instalovány povinné označovací tabule se státním znakem 
a barevné tabule se základními informacemi o území. Na další místa nejsou cedule 
instalovány pro jejich oblíbenost mezi vandaly. 
 
Závěry pro další postup: 
 
Dosavadní způsob péče o území lze dodržovat i v následujících letech. Řadu 
managementových zásahů však bude nutné zintenzivnit a začít provádět na celé ploše území. 
Primárním cílem péče by mělo být především odstraňování nepůvodních druhů dřevin a 
výrazné prosvětlování porostů, a to přednostně na plochách v blízkosti buližníkových 
výchozů Kozích hřbetů.  
 
Dále je nutné pokračovat v pravidelné údržbě lučních a mokřadních porostů v údolí potoka.  
Vhodným intervalem, způsobem a načasováním budou postupně převáděny degradované 
nivní louky na původní pestré mokřadní louky. Určitá péče by měla být věnována i rozsáhlým 
rákosinám.   
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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 území nebo zásady jeho jiného využívání 
 
a) lesy 
Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů 
Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 

1 Les zvláštního určení 1I 

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa 
SLT  základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny 

1I DB HB, LP BR, BO 

A) Porostní typ  B) Porostní typ  C) Porostní typ  
dub s javorem klenem a přimíšenou 
borovice lesní s b. vejmutovkou 

lípa, habr obecný --- 

Základní rozhodnutí 
Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

110-200 30 110-200 30 --- --- 

Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob 

podrostní, výběrný podrostní, výběrný --- 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 

Převod na porost s potenciálně 
přirozeným složením dřevin 

Převod na porost s potenciálně 
přirozeným složením dřevin --- 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Ponechat přirozenému vývoji a 
využít přirozené obnovy. Jednotlivě 
až skupinově uvolňovat nárost. Na 
vybraných místech provést 
zdravotní výběr. Ponechávat 
výstavky. Pařezové výmladky 
jednou za 3 roky ořezat. 

Podsadbami cílových dřevin 
v malých skupinách měnit na cílovou 
druhovou skladbu, počátek obnovy 
od 60 let. 
 

--- 

Péče o nálety, nárosty a kultury 
Individuální ochrana proti zvěři 
zvláště u dubů a lip. --- --- 

Výchova porostů 
Neutrální zásahy s negativním 
výběrem. 

Neutrální zásahy s negativním 
výběrem. --- 

Opatření ochrany lesa  
Vyloučit použití chemických 
prostředků. 

Vyloučit použití chemických 
prostředků. --- 

Provádění nahodilých těžeb 

--- --- --- 

Doporučené technologie 
--- 

Poznámka 
Na vhodných místech ponechání přestárlých skupin stromů pro zlepšení vertikální struktury a jejich přírodě 
bližšího vzhledu. Při těžbě budou ponechávány pařezy o minimální výšce 0,3 m. 
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Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 

2 Les zvláštního určení 1K 

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa 
SLT  základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny 

1K DBZ BR, HB JB, LP, BO 

A) Porostní typ  B) Porostní typ  C) Porostní typ  
Velký podíl borovice a břízy 
s vedlejším dubem zimním, modřínem 
a klenem. 

Vtroušený HB, pomístně vejmutovka a 
dub červený. --- 

Základní rozhodnutí 
Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

100 20 100 20 --- --- 

Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob 
podrostní, násečný podrostní --- 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Převod na porost s potenciálně 
přirozeným složením dřevin 

Převod na porost s potenciálně 
přirozeným složením dřevin 

Eliminace nepůvodních dřevin 

 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Snížení zastoupení borovice, 
podsadba silnějšími sazenicemi 
dubu, doplnit jeřábem a lípou  

Podsadbami cílových dřevin 
v malých skupinách měnit na cílovou 
druhovou skladbu, počátek obnovy 
od 60 let. 

--- 

Péče o nálety, nárosty a kultury 
Individuální ochrana proti zvěři 
případně dřevěné oplůtky, nárosty 
vychovávat. 

--- --- 

Výchova porostů 
Neutrální zásahy se zdravotním 
výběrem  

Neutrální zásahy s negativním 
výběrem --- 

Opatření ochrany lesa  
Vyloučit použití chemických 
prostředků 

Vyloučit použití chemických 
prostředků --- 

Provádění nahodilých těžeb 
-- --- --- 

Doporučené technologie 
Dbát na ochranu půdy. 

Poznámka 
Na vhodných místech ponechání přestárlých skupin stromů pro zlepšení vertikální struktury a jejich přírodě 
bližšího vzhledu. 
Při těžbě budou ponechávány pařezy o minimální výšce 0,3 m. 
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Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 

3 Les zvláštního určení 1Z 

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa 
SLT  základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny 

1Z DBZ BR HB, břek, muk 

A) Porostní typ  B) Porostní typ  C) Porostní typ  
Převládají akátové porosty s břízou Vtroušen je smrk, borovice černá, dub 

zimní  --- 

Základní rozhodnutí 
Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

150 nepřetržitá 120 nepřetržitá --- --- 

Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob 
podrostní, násečný podrostní --- 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Převod na porost s potenciálně 
přirozeným složením dřevin 

Převod na porost s potenciálně 
přirozeným složením dřevin 

Eliminace nepůvodních dřevin 
především akátu 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Postupné snižování porostů s 
akátem  

Podsadbami cílových dřevin 
v malých skupinách měnit na cílovou 
druhovou skladbu, počátek obnovy 
od 60 let. 

--- 

Péče o nálety, nárosty a kultury 
Jamková sadba původních dřevin, 
zachování krytu a postupné 
uvolňování horních pater porostů, 
ochrana proti zvěři. 

--- --- 

Výchova porostů 
Neutrální zásahy se zdravotním 
výběrem  

Neutrální zásahy s negativním 
výběrem --- 

Opatření ochrany lesa  
Vyloučit použití chemických prostředků 
výjimku lze učinit v použití arboricidů u 
zamezení výmladnosti akátu 

--- --- 

Provádění nahodilých těžeb 

--- --- --- 

Doporučené technologie 
Dbát na ochranu půdy, akátové kmeny vytahat z porostů. 

Poznámka 

Při těžbě budou ponechávány pařezy o minimální výšce 0,3 m. 
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Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 

4 Les zvláštního určení 1D 

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa 
SLT  základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny 

1D DB, LP,JV,HB JS, JL --- 
A) Porostní typ  B) Porostní typ  C) Porostní typ  
výsadba jasanu a olše vtroušená bříza --- 

Základní rozhodnutí 
Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

80-100 30 80-100 30 --- --- 

Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob 
podrostní podrostní --- 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Převod na porost s potenciálně 
přirozeným složením dřevin. 

Převod na porost s potenciálně 
přirozeným složením dřevin. 

Eliminace nepůvodních dřevin. 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Podpořit přirozenou obnovu doplnit 
staršími sazenicemi DB, LP, 
v podúrovni podporovat HB.  

--- --- 

Péče o nálety, nárosty a kultury 
Individuální ochrana proti zvěři 
případně dřevěné oplůtky, nárosty 
vychovávat. 

--- --- 

Výchova porostů 
výchovné zásahy, negativní 
zdravotní výběr  

neutrální zásahy s negativním 
výběrem --- 

Opatření ochrany lesa  
Vyloučit použití chemických 
prostředků. 

Vyloučit použití chemických prostředků. 
--- 

Provádění nahodilých těžeb 

--- --- --- 

Doporučené technologie 
Dbát  na ochranu půdy. 

Poznámka 

Při těžbě budou ponechávány pařezy o minimální výšce 0,3 m. 
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Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 

5 Les zvláštního určení 1A 

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa 
SLT  základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny 
1A DB, LP HB, JV, BRK --- 

A) Porostní typ  B) Porostní typ  C) Porostní typ  

vysoké zastoupení akátu 
přimíšený jasan, dub zimní, olše, třešeň, 
lípa a modřín --- 

Základní rozhodnutí 
Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

120 30 120 30 --- --- 
Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob 

násečný na úzkých plochách --- --- 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Převod na porost s potenciálně 
přirozeným složením dřevin, 
eliminace akátu 

Převod na porost s potenciálně 
přirozeným složením dřevin 

Eliminace nepůvodních dřevin 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Podpořit původní dřeviny, výsadba 
dubu zimního, lípy a javoru --- --- 

Péče o nálety, nárosty a kultury 
Individuální ochrana proti zvěři 
případně dřevěné oplůtky, nárosty 
vychovávat. Likvidace výmladků 
akátu 

--- --- 

Výchova porostů 
Výchovné zásahy negativní 
zdravotní výběr  

Neutrální zásahy s negativním 
výběrem --- 

Opatření ochrany lesa  
Je možné použití arboricidů na eliminaci 
výmladků akátu 

Vyloučit použití chemických 
prostředků --- 

Provádění nahodilých těžeb 

--- --- --- 

Doporučené technologie 
Dbát na ochranu půdy.  

Poznámka 

Při těžbě budou ponechávány pařezy o minimální výšce 0,3 m. 
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Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 

6 Les zvláštního určení 3L 

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa 
SLT  základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny 

3L OL, JS SM, JV, JL, DB --- 

A) Porostní typ  B) Porostní typ  C) Porostní typ  

jasanová olšina s ostatními listnáči --- --- 

Základní rozhodnutí 
Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 
80-100 20 --- --- --- --- 

Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob 
podrostní --- --- 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Podpora potenciálně původních 
dřevin --- --- 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Maximálně využít přirozené obnovy  

--- --- 

Péče o nálety, nárosty a kultury 
Zdravotní výběr --- --- 

Výchova porostů 
Výchovné zásahy negativní 
zdravotní výběr  --- --- 

Opatření ochrany lesa  
Vyloučit použití chemických prostředků --- --- 

Provádění nahodilých těžeb 

--- --- --- 

Doporučené technologie 
Ponechat přirozenému stavu, těžbu omezit jen na zdravotní a bezpečnostní. 

Poznámka 
Ponechávat přestárlé stromy jednotlivě i ve skupinách pro rozmanitost výškové diferenciace. 
Při těžbě budou ponechávány pařezy o minimální výšce 0,3 m. 
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b) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky 
 
Rámcová směrnice péče o rybníky 
 
Název rybníka (nádrže)  rybník u Trojanova mlýna 
Způsob hospodaření žádný, rybník je nefunkční 
Intenzita hospodaření --- 
Manipulace s vodní hladinou --- 
Způsob letnění nebo zimování --- 
Způsob odbahňování --- 
Způsoby hnojení --- 
Způsoby regulačního přikrmování --- 
Způsoby použití chemických látek --- 
Rybí obsádky --- 
 
Únětický potok 
U vtoku Únětického potoka do ZCHÚ je vhodné nainstalovat kovová česla pro zachytávání 
komunálního odpadu, přinášeného zvýšenou vodní hladinou v jarních a podzimních měsících a 
na hromadě odpad pravidelně odstraňovat, především v jarních měsících.  

 
c) péče o nelesní pozemky 
 
Rámcová směrnice péče o nelesní pozemky 
 
Typ managementu sečení 
Vhodný interval 2x ročně 
Minimální interval 1x za 2 roky 
Prac. nástroj/hosp. zvíře křovinořez, lehká sekačka 
Kalendář pro management VII - IX 
Upřesňující podmínky Každý rok pokosit pouze 2/3 plochy. 1/3 plochy 

(ideálně ve formě několika pásů cca 3 metry 
širokých) nechat nepokosenou. Každý rok takto 
nechat jinou část plochy. Posečenou hmotu 
odstranit mimo ZCHÚ.   

 

Typ managementu sečení rákosu 
Vhodný interval 1x ročně 
Minimální interval 1x za 2 roky 
Prac. nástroj/hosp. zvíře křovinořez 
Kalendář pro management  XI – II 
Upřesňující podmínky Pokosenou hmotu odstranit mimo ZCHÚ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

Typ managementu ořezávání vrb hlavovým řezem a doplnění 
výsadby 

Vhodný interval 1x ročně ořezat ½ vrb 
Minimální interval 1x ročně 
Prac. nástroj/hosp. zvíře ruční pila 
Kalendář pro management XII-II 
Upřesňující podmínky Odstranit výmladky hlavovým řezem. Odřezaný 

materiál použit k namnožení a doplnění 
stávající výsadby. 

 

Typ managementu likvidace křídlatky (Reynoutria spp.) 
Vhodný interval 1x ročně 
Minimální interval 1x ročně 
Prac. nástroj/hosp. zvíře postřikovač 
Kalendář pro management VII - IX 
Upřesňující podmínky Likvidovat vždy po odkvětu, v době stahování 

živin do kořenové soustavy (tzv. “beskydský 
způsob“ ), biomasu odstranit mimo ZCHÚ. 

 

Typ managementu pastva 
Vhodný interval 3x ročně 
Minimální interval 1x ročně 
Prac. nástroj/hosp. zvíře koza, kůň, ovce, kráva 
Kalendář pro management  IV – X 
Upřesňující podmínky Přepásat v několikatýdenních intervalech. 
 

Typ managementu vyřezávání křovin 
Vhodný interval 1x ročně 
Minimální interval 1x ročně 
Prac. nástroj/hosp. zvíře pila, křovinořez 
Kalendář pro management  VIII – XI 
Upřesňující podmínky Vyřezávat rozsáhlejší porosty bezu a pámelníku. 
 
 
d) péče o rostliny  
 
borovice černá (Pinus nigra) 
Popis druhu a problematiky: 
Jde o submediteránní druh borovice, hojně vysazovaný a dále zplaňující v (sub-)xerotermních 
biotopech. Na osluněných stanovištích zastiňuje a potlačuje bylinné patro. V území může být 
zplanělý na otevřených biotopech. 
 
Zásady managementu: 
Vyřezáváním je nutné odstraňovat jedince ze všech porostů a biotopů. 
 
trnovník akát (Robinia pseudacacia) 
Popis druhu a problematiky: 
Jde o severoamerický taxon invadující hlavně (sub-)xerotermní stanoviště. Akát má velmi 
dobrou kořenovou výmladnost, především po odstranění celého kmene stromu.  V území silně 
invaduje hlavně lesní společenstva. 
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Zásady managementu: 
Akát je nutné odstraňovat ze všech porostů a biotopů a vzrostlé jedince likvidovat kombinací 
dvou způsobů: 

- přímou těžbou, při zachování min. 50 cm vysokého pařezu, která zabrání kořenové 
výmladnosti;   

- kroužkovou metodou, kdy je v jarních měsících zhruba ve výšce prsou odstraněn 10-
15 cm široký pruh kůry a strom postupně uhyne. Odtěžen může být až po úplném 
uschnutí. 

 
 Kořenové výmladky a nálety je možné likvidovat potíráním, či bodovým rozprašováním 10% 

roztoku herbicidu Roundap. Po uhynutí musí být vzniklá hmota odstraněna mimo území 
ZCHÚ.  
 
olše lepkavá (Alnus glutinosa) 
Popis druhu a problematiky: 
Jde o dominantní druh údolní nivy s velkým ekologickým významem. V roce 2009 byl na 
části porostu nalezen invazivní patogen Phytophthora alni. 
 
Zásady managementu: 
Napadené části porostu je nutné okamžitě odtěžit, na místě spálit a vyhnout se jakémukoliv 
transportu dřevní hmoty, který by jen podpořil další šíření patogenu. Nenapadené porosty 
musí být průběžně sledovány a napadení jedinci okamžitě při prvních projevech pokáceni. 
Pokud by došlo k výraznému šíření patogenu do celého prostoru, je vhodné konzultovat další 
postupy s odborníky. Vykácené plochy budou ponechány samovolné obnově, případně mohou 
být zalesněny olšovými odrostky pomocí kopečkové sadby.     

 
e) péče o živočichy  
 
želva nádherná (Trachemys scripta) 
Problematika: 
Jde o americký druh želvy, který je od poloviny 80. let minulého století znám i z české 
přírody. Nežádoucí prvek fauny, do lokality jsou přerostlí jedinci přímo vypouštěni ze 
soukromých chovů. Podle dostupných údajů zatím nepůsobí výraznější škody. Ze 
zahraničních zkušeností lze vyvodit, že po fyziologické aklimatizaci je možné předpokládat 
výraznou predaci domácích druhů fauny.  
 
Zásady managementu: 
Nadměrný výskyt lze eliminovat přímým odchytem jedinců nebo jejich odstřelem. 
 
f) péče o útvary neživé přírody 
Typ managementu likvidace náletů 
Vhodný interval 1x ročně 
Minimální interval 1x za 2 roky 
Prac. nástroj/hosp. zvíře ruční pilka, křovinořez 
Kalendář pro management IX-XI 
Upřesňující podmínky Odstraňovat pouze nálety listnatých a 

jehličnatých dřevin a křovin. Keříky (vřes, 
brusinka, kručinka) ponechat.   
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Typ managementu vypalování 
Vhodný interval 1x za životní cyklus vřesu (cca 20 let) 
Minimální interval --- 
Prac. nástroj/hosp. zvíře propanbutanový hořák 
Kalendář pro management XII-III v době holomrazu 
Upřesňující podmínky Vypalování provádět vždy jednou za životní 

cyklus vřesu (potažmo celého vřesoviště; cca 20 
let) ještě před senescentní fází cyklu. Ohněm 
odstranit přerostlé keříky a uvolnit prostor pro 
obnovu z půdní banky .  

 
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 
 
a) rybníky (nádrže) 

 
Dílčí 
plocha 

Popis opatření Období 
realizace 

Upřesňující podmínky Priorita 
(1-3) 

B1 obnova rybníka - 
jednorázově 
 

IV - X 

Obnova bývalého mlýnského rybníka – vyřezání 
náletových dřevin, odbahnění, oprava hráze a 
přilehlých vodních zařízení.  
 

3 

 
b) útvary neživé přírody 
 
Dílčí 
plocha 

Popis opatření Období 
realizace 

Upřesňující podmínky Priorita 
(1-3) 

likvidace náletů - 
pravidelně 
 

IV - X 

Pravidelně vyřezávat náletové dřeviny (především 
borovici, javory, jasany a akáty) ve vřesovišti. 
V souvislejších lesních částech postupovat podle 
péče o lesní pozemky, dílčí plocha A15. 

1 
C1 

vypalování - pravidelně 

XII-III 

Vypalovat vždy v závěrečné fázi životního cyklu 
vřesu (cca 1x za 20 let). Vypálením dožívajících 
jedinců je umožněna obnova ze semenné banky a 
z bazálních částí stonků starších keříků.  

1 

 
c) nelesní pozemky 
 
Dílčí 
plocha 

Popis opatření Období 
realizace 

Upřesňující podmínky Priorita 
(1-3) 

sečení – pravidelně 

VII - VIII 

Kosit 2x ročně, vždy 1/3 plochy ponechat 
nepokosenou až do dalšího roku. Vzniklou 
biomasu likvidovat mimo ZCHÚ a ochranné 
pásmo.  V případě kombinace sečení s pastvou, 
pokosit louku pouze 1x, 1/3 plochy ponechat 
nepokosenou. 

1 

ošetření vrb hlavovým 
řezem – pravidelně XII-II 

Každý rok ořezat max. ½ vrb hlavovým řezem. 
Odstranit všechny letorosty a ponechat pouze 
ostříhaný kmen.   

1 

D1 

likvidace invazních 
druhů rostlin – 
pravidelně 

VII - IX  
 

Výskyt křídlatky japonské likvidovat chemickým 
postřikem v době transportu živin do kořenového 
systému. Uschlou biomasu zlikvidovat spálením.  

1 
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sečení – pravidelně 

IV-XI 

Kosit 2x ročně, vždy 1/3 plochy ponechat 
nepokosenou až do dalšího roku. Vzniklou 
biomasu likvidovat mimo ZCHÚ a ochranné 
pásmo.  V případě kombinace sečení s pastvou, 
pokosit louku pouze 1x, 1/3 plochy ponechat 
nepokosenou. 

2 

D2 

pastva – pravidelně 
IV – X 

Celou plochu v několikatýdenních intervalech 
přepásat.  2 

vytvoření drobných tůní 
– jednorázově 

VI - III 

Vytvořit několik drobných vodní tůní, vhodných 
pro rozvoj vodní vegetace a rozmnožování 
obojživelníků. Tůně max. 120 cm hluboké, s 
členitým dnem a pozvolnými břehy.    

3 
D3 

sečení rákosu – 
pravidelně 

XI – II 

V pravidelných intervalech odstraňovat mrtvou 
hmotu rákosu. Kosení provádět křovinořezem v 
zimních měsících (za mrazu), kdy je možný 
bezobtížný a bezpečný přístup do celých rákosin. 
V případě vytvoření drobných vodní tůní, pokosit 
rákos v třímetrovém pruhu kolem nich již 
v květnu či červnu. Získanou hmotu zlikvidovat 
mimo ZCHÚ.  

2 

D4 vyřezávání křovin - 
jednorázově  VIII – XI 

Vyřezávat stanovištně nepůvodní druhy křovin a 
eliminovat rozsáhlejší porosty bezu černého. 2 

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

 
Ochranné pásmo z velké části zasahuje do městské části Praha - Suchdol, přilehlých polí a do 
PR Roztocký háj – Tiché údolí. V obecní části ochr. pásma je riziková výstavba objektů 
majících potenciální negativní vliv na své okolí (výrobní a zpracovatelské provozy, nákupní 
střediska, aj.). V části zasahující do PR Roztockého háje pokračovat v managementu, který je 
zde prováděn na základě platného plánu péče. 
 
3.3 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
 
Zvážit smysluplnost zahrnutí pozemku č. p. 2309/2 (příjezdová komunikace z městské části 
Praha-Suchdol) do prostoru ZCHÚ a případně tento pozemek vyjmout z ochranných 
podmínek. Stejně tak by mohli být vyjmuty i pozemky v přilehlém ochranném pásmu.     
 
V případě, že nebude uvažováno o revitalizaci nefunkčního rybníku u Trojanova mlýna, by 
bylo vhodné zvážit převod parcely p. č. 2230 z kategorie způsobu využití „vodní nádrž 
umělá“ na „zamokřená plocha“. 
 
3.4 Zaměření a vyznačení území v terénu 
 

- pravidelně obnovovat vyznačení území v terénu. Cedule se státním znakem a názvem 
ZCHÚ ponechat pouze u hlavních vstupů do území.  
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3.5 Návrhy na vzdělávací využití území 
 

- připravit informační leták nebo průvodce pro návštěvníky naučné stezky 
- rozšířit naučnou stezku o informační tabuli s popisem managementu chráněného 

území (kosení, pastva) 

 
3.6 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring 
 

- aktualizovat botanický inventarizační průzkum 
- zpracovat aktuální vegetační mapu území 
- zpracovat inventarizační průzkum zaměřený na epigejické a další bioindikačně 

významné druhy bezobratlých (Mollusca, Crustacea, Araneida, Odonata, 
Heteroptera, Lepidoptera a Coleoptera) 

- zpracovat inventarizační průzkum zaměřený na ryby, obojživelníky, plazy a ptáky 



 31 

4. Závěrečné údaje 
 
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle 
jednotlivých zásahů (druhů prací)  
 

Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. 
plochy)  
  

Orientační 
náklady za rok 
(Kč) 

Orientační náklady za 
období platnosti plánu 
péče (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 
vybudování vodní tůně ---------- 80 000  
revitalizace rybníka u Trojanova mlýna ---------- 400 000 
výroba a instalace česel ---------- 35 000 
C e l k e m (Kč) ---------- 515 000 
Opakované zásahy 
sečení luk 25 000 250 000 
sečení rákosu 50 000 500 000 
ořezávání hlavových vrb 2 500  25 000 
likvidace křovin 20 000 200 000 
likvidace invazní druhů rostlin 7 000 70 000 
pastva 10 000 100 000 
vypalování 15 000 15 000 
úpravy lesních porostů 200 000 2 000 000 
C e l k e m (Kč) 329 500 3 160 000 
 
4.2 Použité podklady a zdroje informací 
 
Farkač J., Král D. (2000): Návrh na sledování organismů a managementu ve zvláště 
chráněných územích hlavního města Prahy. – Ms., uloženo na OOP Magistrátů hl. m. Prahy. 
Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (2001): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR 
středisko Praha. 307 p. 
Petříček V. et al. (1999): Péče o chráněná území – I. Nelesní společenstva. AOPK ČR Praha. 
452 p.  
Kubíková J., Molíková M. (1980): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a 
Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. Bohemia centralis 10, Praha. 129-206 p. 
Štícha Václav (2006): Inventarizace flóry a vegetace naučné stezky v Tichém údolí. Kat. 
ekologie a život. prostředí, Fakulta lesnická a environmentální, Česká zemědělská univerzita, 
Praha. 119 p. 
Dušek M. (2007): Zpráva o ichtyologickém průzkumu vybraných ZCHÚ v Praze. Daphne ČR 
– Institut aplikované ekologie. 26 p. 
Hladík R. et al. (1998): Přírodovědné průzkumy CHÚ v Praze. 43. ZO ČSOP, Praha. 
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Konzultace, ústní sdělení: 
Ing. Jiří Rom, RNDr. Daniel Hrčka 
 
Vlastní šetření v červnu a červenci roku 2009. 
 
Zpracováno podle vyhlášky o plánech péče č. 60/2008 Sb. a „Osnovy plánů péče o národní 
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich 
ochranná pásma“ vydané Ministerstvem životního prostředí ČR. 
 
4.3 Seznam mapových listů 

 
a) Státní mapa 1:5000 – odvozená 
číslo mapového listu:  
Kralupy nad Vltavou-7-8, Kralupy nad Vltavou-8-7, Kralupy nad Vltavou-8-8 

 
b) Základní mapa České republiky 1:10000 
číslo mapového listu: 12-24-11 

 
4.4 Seznam používaných zkratek 
 
ZCHÚ  – zvláště chráněné území 
PR – přírodní rezervace 
OP – ochranné pásmo 
MŽP  – Ministerstvo životního prostředí ČR 
IUCN  – Mezinárodní svaz ochrany přírody a přírodních zdrojů (International Union for the 
Conservation of Nature and Natural Resources) 
OOP – MHMP – Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
MO  – místní organizace 
MŠVU – Ministerstvo školství, výzkumu a umění 
O – ohrožený druh uvedený ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb. 
SO – silně ohrožený druh uvedený ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb. 
KO  – kriticky ohrožený druh uvedený ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb. 
C2 – silně ohrožený druh uvedený v příslušném červeném seznamu 
C3 – ohrožený druh uvedený v příslušném červeném seznamu 
C4 – vzácnější druh vyžadující další pozornost uvedený v příslušném červeném seznamu 
LHP  – lesní hospodářský plán 
SLT – skupina lesních typů 
NT – téměř ohrožený druh uvedený v příslušném červeném seznamu (near threatened) 
LC  – málo dotčený druh uvedený v příslušném červeném seznamu (least koncern) 
EN – ohrožený druh uvedený v příslušném červeném seznamu (endangered) 
CR – kriticky ohrožený druh uvedený v příslušném červeném seznamu (critically endagered) 
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4.5 Plán péče zpracoval  
 
Jan Havránek 
J.Lady 3196 
407 47 Varnsdorf 
havranek@profinature.cz 
 
Zdeněk Mačát 
F. V. Heka 812  
561 51 Letohrad 
macat@profinature.cz 
 
Filip Trnka 
Dlouhá Ves 42  
516 01 Rychnov nad Kněžnou 
trnka@profinature.cz 
 
Olomouc, květen – září 2009 
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4.6 Přílohy 
 
Příloha I: Popis dílčích ploch a objektů na lesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů 
v nich 
 
Příloha II: Orientační mapa území 
 
Příloha III: Mapa území - celková  
 
Příloha IVa: Katastrální mapa území 1 
Příloha IVb: Katastrální mapa území 2 
Příloha IVc: Katastrální mapa území 3 
Příloha IVd: Katastrální mapa území 4 
 
Příloha Va: Dílčí plochy A1 – A6 
Příloha Vb: Dílčí plochy A7 – A11 
Příloha Vc: Dílčí plochy A12 – A15 
Příloha Vd: Dílčí plochy A15 – A17 
 
Příloha VI: Dílčí plocha B1 
 
Příloha VII: Dílčí plocha C1 
 
Příloha VIIIa: Dílčí plochy D1 – D3 
Příloha VIIIb: Dílčí plocha D4  
 
Příloha IX: Bezzásadový porost  
 
Příloha Xa: Stupeň přirozenosti lesních porostů - 2. Les přírodní 
Příloha Xb: Stupeň přirozenosti lesních porostů - 3. Les přírodě blízký 
Příloha Xc1: Stupeň přirozenosti lesních porostů – 4. Les přírodě vzdálený  
Příloha Xc2: Stupeň přirozenosti lesních porostů – 4. Les přírodě vzdálený  
Příloha Xd1: Stupeň přirozenosti lesních porostů – 5. Les nepůvodní  
Příloha Xd2: Stupeň přirozenosti lesních porostů – 5. Les nepůvodní 
 
Příloha XI: Management dílčích ploch B  
 
Příloha XII: Management dílčích ploch C  
 
Příloha XIIIa: Management dílčích ploch D  
Příloha XIIIb: Management dílčích ploch D  
 
Příloha XIV: Phytopthora alni – monitoring a sanace  
 
Příloha XV: Kopie porostní mapy 
 
Nedílnou součástí plánu péče je CD s vektorovými formáty dílčích ploch.  
 


