
Příloha T2B. Popis nelesních dílčích ploch s výčtem plánovaných zásahů

OZNAČ. ID NÁZEV ZÁSAH

I/1A, 
I/1B

3, 
2 Křoviny

Dlouhodobý cíl - obnova teplomilné tolitové doubravy. Postupné odstranění nežádoucích druhů (např. akát, šeřík, 
pajasan, jasan nebo mléč), důsledné a několik let každoročně se opakující chemické odstraňování výmladků 
akátu a pajasanu, šetřit přirozené druhy (trnky, hlohy, řešetláky, brsleny, růže), dosadba dubu zimního.

I/2 9 Školní vrch - západ

Udržovat bezlesí s vtroušenými přirozenými dřevinami (duby + jednotlivé teplomilné křoviny  - ne souvislé pásy). 
Důsledná chemická likvidace výmladků akátu a pajasanu (nátěrem na list), ostatní druhy mechanicky každoročně 
nebo po 2 letech (svída, šeřík, líska, plamének). Nepravidelná mozaiková seč. Odstraňovat biomasu z plochy. 
Dočasný zákaz vstupu do regenerace porostu (viz text).

I/3 7 Hřbítek
Udržovat bezlesí. Dočasný zákaz vstupu do regenerace porostu (viz text). Odstranění ohniště pod hřbítkem, 
graffiti a v horní části plochy též stavebního odpadu. Asanace erozní rýhy na stezce. Odstraňovat biomasu z 
plochy.

I/4 4 Ruderalizovaný porost

Každoročně důsledná chemická likvidace výmladků akátu a pajasanu (nátěrem na list), jasan mechanicky. Každý 
rok před vysemeněním mechanicky odstranit bělotrn. Podporovat přirozenou obnovu teplomilných křovin - babyka, 
řešetlák, skalník, hloh, růže, hrušeň polnička). Dočasný zákaz vstupu do obnovy přirozeného porostu (viz text). 
Odstraňovat biomasu z plochy.

I/5 6 Bor Odstranit borovice černé, ořešáky, jasany a akáty, chemicky nátěrem na list následně likvidovat výmladky akátu. 
Podpořit přirozené druhy - dub zimní, babyka, teplomilné křoviny.

I/6 5 Zahrada s rozestavěnou vilou Vyjmout z PP.

I/7 1 Jasenina Pozvolný přechod v teplomilnou doubravu. Snažit se zachovat přirozenou hradbu ze strany zástavby. Odstranit 
odpadky.

II/1 13 Hřbítek Udržovat bezlesí. Důsledně odstraňovat svídu ze skalní hrany. Nepravidelná mozaiková seč. Zákaz vstupu. 
Asanace erozní rýhy na stezce. Odstranění odpadků a biomasy.

II/2 15 Rozvolněné křoviny Udržovat bezlesí s vtroušenými přirozenými dřevinami (duby + jednotlivé teplomilné křoviny - ne souvislé pásy). 
Odstranění odpadků a biomasy. Dočasný zákaz vstupu do regenerace porostu.

II/5 12 Step nad skálou Udržovat bezlesí. Chemická likvidace zmlazujícího akátu nátěrem na list, mechanické odstranění ostatních 
výmladků. Neakumulovat odstraněnou biomasu. Zákaz rozdělávání ohňů i vstupu.

II/6A, 
II/6B

17, 
16 Skály - SV, skály - JZ

Udržovat bezlesí. Každoročně odstraňovat výmladky dřevin, u svídy pod hřbítkem nad kostelem a u akátů 
chemická likvidace na list. Několikrát ročně odstraňovat odpadky na osypech pod skálami (2x je málo). Asanovat 
erozní rýhy na cestičkách mezi plotem a  hranou skalních výchozů. Branickou štolu zabezpečit uzamykatelnou 
vodorovnou průletovou mříží s vletovým otvorem pro netopýry o rozměru minimálně 40 x 12 cm v místě 
stávajícího vlezového otvoru. V krajní Tovární štole I zvětšit vletový otvor na šířku 40 cm a nechat ji přístupnou až 
ke spojovací chodbě, tj. 20 m. Provést úklid Branické štoly. Umožnit sčítání netopýrů ve štolách 2x ročně.



II/7A 20 Lem pod skalami
Odstranit nepůvodní dřeviny - akát, pajasan, štědřenec, škumpu, kustovnici aj. Ca v 10 - 20m pásu na osypech 
pod skalami po 3 letech odstraňovat i jasan a javor, ponechat teplomilné dřeviny. Odstraňovat odpadky častěji než 
2x za rok.

II/7B 23 Křoviny Odstranit nepůvodní druhy, podpora přirozených teplomilných křovin. Ponechat křoviny jako bariéru mezi 
výstavbou a stepní vegetací.

II/8 19 Akátina
Ponechat samovolnému vývoji, ale chemicky likvidovat akát na kontaktu s osypy pod skalami a skalními stěnami. 
Staré akáty v horním stromovém patře jsou hodně proschlé, keřové patro příliš husté na ecesi semenáčků nebo 
výmladků akátu. Odstranit odpadky.

II/9 21 Úžlabina
Odstranění nepůvodních dřevin - borovice černé a akátu, následná každoroční chemická likvidace výmladků akátu 
aplikací na list. Pozvolná přeměna porostu v pás teplomilných křovin, prosvětlení z boku ve směru od skalních 
výchozů.

II/10 11 Pod Dobeškou
Udržovat bezlesí, max. ponechat solitery přirozených druhů. Odvézt hromadu odstraněné biomasy a i v budoucnu 
ji zde neakumulovat. Odstranit ohniště. Každoročně chemicky nátěrem na list likvidovat výmladky akátu, 
mechanicky ostatní dřeviny. Zákaz vstupu.

II/11 18 Park s kostelem Vyjmout z PP.

II/12 22 Skalka nad transformátorem Udržovat bezlesí. V okolí odstranit vzrostlé stromy, aby skalka nebyla zastíněná. Zlikvidovat výmladky dřevin.
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