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Plán péče pro přírodní památku 

„Velká Skála“ 
 
 
I.  Základní identifikační a popisné údaje   
 
I.1.   Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 

 Evidenční kód  : 494 
 Kategorie        :  přírodní památka 

Název území   :  „Velká skála“ 
 Kategorie IUCN :  III. – přírodní památka 
 
I.2. Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ 
 Vydal, způsob vyhlášení :   Vyhláška NVP č. 5/1968, Sbírka nařízení, vyhlášek  

a instrukcí HMP, částka 3, roč. 1968  
 Platnost :  29.dubna 1968 
            Účinnost : 29.dubna 1968 
  
I.3. Územně-správní členění, překryv s jinými ZCHÚ, příslušnost k soustavě 

NATURA 2000 

Stát :   Česká republika 
Kraj :  Hlavní město Praha 
ORP :  Hlavní město Praha 

 Obec :  Hlavní město Praha 
 Katastrální území : Troja 
 NATURA 2000 - Evropsky význ. lokalita, ptačí oblast :  Není EVL ani ptačí oblastí  
  
I.4.  Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
  (podle stavu v roce zpracování plánu péče) 

 Dle zřizovacího dokladu v r. 1968 činí výměra přírodní památky 1,8046 ha, dle 
aktuálních údajů katastru nemovitostí má rovněž 1,8046 ha. Ochranné pásmo je ze zákona. 
Zdrojem informací o katastrálním území, v němž se PP nalézá, a o výměrách parcel v PP a OP 
je ČÚZAK. Části parcel OP byly planimetrovány. Zřizovací doklad viz také část III.4.  
 
PP 
Čís. parc. 
podle KN 

Čís. parc. 
dle PK 

Druh pozem.  
dle KN 

Způsob využití 
pozemku podle KN 

Čís. listu 
vlastnictví 

Výměra parc. 
celk. podleKN  

Výměra parc. 
v ZCHÚ  

1111  ostatní plocha  zeleň 901 1,8046 ha 1,8046 ha 
Adresy vlastníků :    Čermák Frant. ing., Trojská 36/191, Praha 7-Troja 
                                Jarolímek Václ. ing., Chabská 262/5, Praha 5-Zličín 
       Městka Václ. ing., Kojická 974, Praha-Újezd n.L. 
Celkem výměra  1,8046 ha 
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OP 
Čís. parc. 
podle KN 

Čís. parc. 
dle PK 

Druh pozem.  
dle KN 

Způsob využití 
pozemku podle KN 

Čís. listu 
vlastnictví 

Výměra parc. 
celk. dle KN m2 

Výměra parc. 
v OP m2 

1101/2  ovocný sad ZPF 901 7 558 6 000 
1101/3  ostatní plocha ostatní komunikace 109 424 320 
1101/4  ostatní plocha ostatní komunikace 885 140 140 
1101/14  ovocný sad ZPF 3546 3 546 2 600 
1101/17  ovocný sad ZPF 3102 2 634 960 
1110/1  orná půda role 828 30 530 8 000 
1112  ostatní plocha jiná plocha 3102 1 853 1 200 
1114  orná půda role 608 4 605 3 640 
1115/1  orná půda role 6032 6 032 1 060 
1160/2  ostatní plocha silnice 25 1142 60 
1165/1  ostatní plocha jiná plocha 25 2 620 104 
1165/3  ostatní plocha zeleň 885 325 78 
1166  orná půda role 6191 6 191 3 900 
1205/1  ostatní plocha zeleň 905 11 132 2 500 
1222  ovocný sad ZPF 3244 4 120 2 160 
1223  zahrada ZPF 10002 5 799 1 080 
1225  ostatní plocha ostatní komunikace 902 144 144 
1226  ostatní plocha zeleň 885 19 401 1 100 
1725  ostatní plocha ostatní komunikace 885 885 80 
1726  ostatní plocha ostatní komunikace 885 2 061 900 
1741  ostatní plocha silnice 885 41 546 4 000 
Celkem 40 026 
 
 
I.5. Výměra území a jeho ochranného pásma 

Zdroj inf. o výměrách parcel v OP – ČÚZAK, části parcel OP byly planimetrovány. 
 Plochy jsou udávány v 0,0000 ha. 
Druh pozemku ZCHÚ plocha OP plocha Způsob využití pozemku ZCHÚ plocha 
Lesní pozemky - -  

Zamokřená plocha - 
Rybník nebo nádrž - 

Vodní plochy - - 

Vodní tok - 
Trvalé travní porosty - - 

Orná půda - 1,6600 

Ost. zeměděl. 
pozemky 

- 1,2800 

 

Neplodná půda 0,4962 Ostatní plochy 1,8046 1,0626 

Ostat. využití 0,9509 
Zastavěné plochy - - 

Plocha celkem 1,8046 4,0026 

 

 

 
 
I.6. Hlavní předmět ochrany 
 
I.6.1. Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu 
 Předmětem ochrany je buližníkový skalní suk, význačný geoologický a krajinný prvek 
(kamýk), tvořený nejpevnějšími horninami pražského území, kterými jsou silicity (buližníky) 
proterozoického stáří.  
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 Motivem ochrany je zachování a zvelebování lokality význačné geologicky, 
geomorfologicky a krajinářsky, jako součásti přírodního parku „Draháň-Troja“, v širším  
kontextu také Dolního Povltaví a jako součásti ÚSES. 
 
I.6.2. Hlavní předmět ochrany – současný stav  
 

A. Společenstva v PP 
 

Název společenstva % plochy Popis biotopu společenstva 
sv. Euphorbio-Callunion 3 Okraje skalních ploten, spáry, méně přístupné plochy 
sv. Prunion-spinosae 20 Lemy na severním, jižním a východním okraji PP  

 
B.  Druhy 
 

V PP nebyly aktuálně nalezeny žádné zvláště chráněné druhy rostlin. Z druhů 
Červeného seznamu je zde pouze jestřábník bledý (Hieracium schmidtii) C4. Vzhledem 
k době zahájení zpracování chybí celý jarní aspekt. V minulosti zde byl zaznamenán výskyt 
řady druhů, které v současnosti absentují (výběr z nich je součástí přílohy V.1.). Z chráněných 
živočichů byly zjištěny tři druhy. 
Legenda : CHO – druh ohrožený dle vyhl. ; C4 – vyžadující  pozornost dle Červeného 
seznamu, VP – vyžadující pozornost nebo regionálně významný ; Ind. – index ohrožení, PP – 
přírodní památka, OP – ochranné pásmo 
 

Flora 

Latinský název Český název Ind. Výskyt, vitalita 
Hieracium schmidtii jestřábník bledý C4 Ojediněle ve spárách a méně přístupných místech 

 

Fauna 

Latinský název  Český název Ind. Výskyt, početnost 
Bombus hortorum Čmelák zahradní  CHO Nepočetní jedinci při severní a jižní hranici PP 
Bombus pratorum Čmelák luční  CHO Nepočetní jedinci při jižní hranici PP 
Iphiclides podalirius Otakárek ovocný  CHO Housenky na trnkách, 3 imaga v ploše PP 
 
C.  Útvary neživé přírody v PP 
 

Útvar Geologické podloží Popis výskytu útvaru 
Výrazný kamýk, 
vlastní PP 

Intruzivní silicity v proterozoických horninách  
(zejm. v drobách) 

Dominantní hřbet v pohledově 
exponovaném místě v přírodním parku  

Malá část PP, OP 
a širší  okolí  

Slínovce svrchnokřídového bělohorského souvrství, 
hlinitopísčité pleistocenní sedimenty 

Navazující svahy a plata v okolí  

 
I.7. Dlouhodobý cíl péče, návrhové období 
 Dlouhodobým cílem péče je zachování geologického a současně geomorfologického 
útvaru. Žádoucí je zachování fragmentů petrofytní flory a její rozvoj. Návrhové období plánu 
péče je 10 tet. 
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II.  Rozbor stavu ZCHÚ s ohledem na předmět ochrany 
 

II.1.  Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 
 PP Velká skála se ve směru západním nachází po levé straně ulice K Pazderkám, 
naproti ulici Dunajecká. 
  Botanicky i zoologicky je území poměrně chudé, a to jak kvůli podloží, tak pro silné 
antropické ovlivnění. V porostech lesního charakteru dominují nepůvodní druhy (borovice 
černá, trnovník akát, modřín opadavý a další), nejedná se však o les ve smyslu lesního zákona. 
 Význam  území spočívá především v existenci zachovaného geologického fenoménu a 
v krajinotvorném efektu, protože místo je významným vyhlídkovým bodem. Území bylo 
v minulosti botanicky i zoologicky významnější. 
 Významná je návaznost přírodní památky jižním směrem na přírodní park s loukami, 
sady a lesy, v příkrém protikladu k sousednímu sídlišti a komunikacím na severu. 

OP je vyhlášeno dle zákona a je v kulturách orná půda, ovocný sad a ostatní plocha. 
Intenzivní produkční zemědělská činnost v OP není prováděna, orná půda je zatravněna (lada, 
úhory), sady jsou vesměs pouze ve fragmentech a hospodaření v nich je extenzivní nebo 
absentuje. Louky, příp. lada se nacházejí po celé délce jižního (resp. jihozápadního) okraje 
přírodní památky. Při východním okraji jsou rovněž lada, původně však extenzivní sady 
s převahou třešní, zčásti zastavěné obytnými budovami. Při okraji západním se na parcelách 
1222 a 1223 nachází zahrádkářská kolonie, na parc. 1226 a 1205/1 je kulturní doubrava 
s dominantním dubem červeným  a dubem letním. Jedná se o fragment výsadby zeleného 
pásmu kolem Prahy ve stáří cca 40 – 45 r. Na parcelách 1166 a 1114 (severně od PP) se 
nalézají křovinatá lada s růží, hlohem, jasanem, ptáčnicí, třtinou křovištní aj. Jsou poměrně 
bohatá na ptáky a další drobné živočichy a jsou vhodným sousedstvím chráněnému území, 
které je naopak na keře chudé. 

Přibližně 1/6 ochranného pásma zasahuje do frekventované komunikace, a to až do její 
protilehlé strany. 
 
II.1.1. Geologická, geomorfologická, pedologická a paleontologická 
charakteristika  

Velká skála je asi 500 m dlouhé a 40-50 m mocné těleso intruzivních silicitů, 
prostoupené žilkami bílého křemene. Uloženo je ve střídajících se mírně přeměněných 
fylitizovaných drobách, prachovcích a břidlicích (s převahou drob) kralupsko-zbraslavské 
skupiny svrchního proterozoika. Ty zde vystupují na povrch z hlinitopísečných pleistocenních 
sedimentů, přičemž na severovýchodě jsou zčásti překryty slínovci bělohorského souvrství 
(svrchní křída). Silicitové těleso je jako monadnock (kamýk) vypreparované již předprvohorní 
erozní činností nad okolní terén. Velká skála byla ostrovem v provohorním ordovickém a 
druhohorním cenomanském moři. V turonu bylo těleso skály ponořeno v moři. Vznik 
proterozoických silicitů nebyl dosud objasněn. Jednou z teorií je vznik vynášením SiO2 
horkými prameny na dno hlubokého moře. V závětří hřbetu na jeho východní straně byly 
během čtvrtohor uloženy váté spraše. Průzkumy zde prováděl např. ZÁRUBA Q. (1948), KŘÍŽ 

(1982, 1990), HERCOGOVÁ (1983), ZIEGLER (1994) a další.    
Geomorfologicky náleží území do provincie Česká vysočina, do Brdské podsoustavy, 

celku Pražská plošina, podcelku Kladenská tabule a okrsku VA-2B-d Zdibská tabule. Od úpatí 
k vrcholu měří hřeben cca 32 m, svahy buližníkové skalky dosahují nejrůznějších sklonů, od 
úhlu 15° až 100° (překloněné stěny). Pod stěnami se místy nacházejí štěrkové osypy (kužele), 
vesměs zarostlé vegetací.  
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V části území přírodní památky jsou měkké oligotrofní půdy, na svazích půdy 
mezotrofní typu protoranker a ranker, místy antropogenně obohacené, na východním okraji je 
pararendzina na slínovcích. Na úbočích jsou světlé hlinitopísčité a propustné půdy s neutrální 
až kyselou reakcí. V širším severním okolí dominovaly (před výstavbou města) černozemě 
modální a karbonátové ze spraší.    

Na Velké skále byl zaznamenán reliktní výskyt bazálního sedimentu příbřežní facie, 
který je tvořen slepencem s jílovitopísčitým tmelem (obdoba zbyslavské „mozaiky“v okolí 
Kutné Hory). Z okolí Velké skály jsou známy nálezy hrubě opracovaných valounů protero-
zoika. V minulosti se zde našly měkké spondoturonské slínovce a zachovaly se abrazní 
projevy křídového moře (kapsovité prohlubně, eliptické mísy a žlaby ve směru mořské 
transgrese). V menším množství se zde nacházejí mikrofosilie svrchní křídy.  
 
II.1.2. Zemědělství a půdní podmínky, klima     
 Charakter půd je popsán v části II.1.1. Jedná se o půdy vysýchavé, na části hřebene 
pouze o iniciální stadia půdního vývoje. Pro intenzivní polní zemědělství je prostor PP „Velká 
skála“ nevyužitelný. Kdysi zde mohla být provozována pastva, čemuž nasvědčuje nedávná 
nebo i recentní přítomnost některých rostlinných a živočišných druhů. V ochranném pásmu 
bylo provozováno sadaření nebo rovněž pastva, lukaření a polaření.  
 
Klimatická oblast  T 2  

Nadmořská výška zájmového prostoru 284 – 316,6 m.n.m. 

Průměrná roč. teplota vzduchu 7,6 0C  
7,oC Průměrná teplota v červenci 18 - 19 0C  
 Průměrná teplota v lednu –2 - -3 0C 
 Průměrná teplota v dubnu 8 - 9 0C  

Průměrná teplota v říjnu 7 - 9 0C  

Počet letních dnů okolo 25 0C 50 - 60 

Počet mrazových dnů ročně   100 - 110 

Počet ledových dnů ročně   30 - 40 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 – 400  mm 

Srážkový úhrn v zimním období 200 - 300 mm 

Počet dnů zamračených  120 – 140 

Počet dnů jasných 40 - 50 

Převažující proudění větr ů Léto – JZ, JV ;  Zima – SV, SZ 

Teplota skal. výchozů, exp. k jihu, od IV do VIII 27  0C 

 
II.1.3. Biogeografie, fytogeografie, potenc. veget., ÚSES, EVL a ptačí oblasti 
 Přírodní památka se nachází ve vegetačním stupni II., dle biogeografického členění 
(CULEK 1996, 2005) leží v biogeografickém regionu 1.2 – Řipský.  

Lokalita leží ve fytogeografickém obvodu České termofytikum, na kontaktu fytogeo-
grafických okresů 9 Dolní Povltaví (HEJNÝ et SLAVÍK 1988) a 10 Pražská plošina, podokresu 
10b Pražská kotlina.                                                                                              

Podle mapy potenciální přirozené vegetace 1: 500 000 (NEUHÄUSLOVÁ 1998) by se 
v PP nacházely acidofilní vřesové doubravy (as. Calluno-Quercetum), západně a východně 
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lipové doubravy (as. Tilio-Betuletum) a severně a v širším okolí severovýchodním směrem 
černýšové dubohabřiny (as. Melampyro nemorosi-Carpinetum).  

Fyziotypy aktuální vegetace v PP jsou (řazeno dle významu) SP/XT/KR/KU/NI, v OP 
MT/DH/KR/KU/NI/RU. V územním systému ekologické stability je Velká skála lokálním 
biokoridorem L3/249. 

NATURA 2000 - nejbližší ptačí oblastí je CZ0211001 Křivoklátsko, nejbližší  EVL je 
CZ0113773 Praha - Petřín, dále to jsou EVL CZ0110142 Blatov a Xaverovský háj,  
CZ0113001 Obora Hvězda, CZ0113002 Milíčovský les, CZ0113005 Lochkovský profil, 
CZ0113774 Praha – Letňany a další.   
 
II.1.4. Fytocenologie, floristika 

Vegetaci ZCHÚ tvoří na skalních výchozech chudé acidofilní trávníky zařaditelné do 
fragmentární vegetace vřesovišť svazu Euphorbio-Callunion s kostřavou ovčí (Festuca 
ovina), metličkou křivolakou (Avenella flexuosa), jestřábníkem chlupáčkem (Hieracium 
pilosella), vzácně vřesem obecným (Calluna vulgaris), mochnou stříbrnou (Potentilla 
argentea), psinečkem (Agrostis sp.), zvonkem okrouhlolistým (Campanula rotundifolia agg.) 
a dalšími (viz příloha V.1.). Křovinné formace lze řadit do svazu Prunion-spinosae. Na 
úbočích kamýku byly vysázeny porosty nepůvodních dřevin - např. borovice černé, akátu, 
modřínu aj., tedy nerozlišené kulticenózy. Podrost je chudý, uplatňuje se ruderální vegetace - 
např. kuklík městský (Geum urbanum), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) nebo 
pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris). Nejzajímavější rostlinou, rostoucí v chudých 
acidofilních trávnících je jestřábník bledý (Hieracium schmidtii), druh Červeného seznamu 
v kategorii C4.  

V minulosti byly uváděny další vegetační jednotky, např. sv. Festucion valesiacae,  sv. 
Violion caninae a sv. Calluno-Genistion (KUBÍKOVÁ  1976), ty jsou dnes ale obtížně 
mapovatelné a pro totální zdevastování velké části kamýku není možné je vylišit.   

Co do pokryvnosti je v PP až 40% plochy pokryto ruderální florou, která tvoří cca 35% 
všech přítomných druhů (KUČERA, KETTNEROVÁ 1992), přičemž v druzích nově nalezených 
do r. 1992 jsou ruderální druhy zastoupeny až 57%. Tento trend je za dalších následujících 16 
roků setrvalý, jak zčásti potvrdil průzkum v roce 2008 (POKORNÝ 2008).  
 Pro účely botanických průzkumů bylo území v PP rozděleno na tři prolínající se části, 
a to vrcholovou část se skalními výchozy (plocha 3.), kde přežívají slabé populace 
acidofilních trávníků a dvě plochy s kulticenósami s nepůvodními a ruderálními druhy při 
jižním  (plocha 2.) a severním  (plocha 1.) okraji. V OP floristický průzkum prováděn nebyl.  
 V minulosti byly v PP prováděny floristické průzkumy. Dle herbářových položek a 
literatury bylo zjištěno, že z botaniků zde v 19. století sbírali P. M. OPIZ, F. SCHUSTLER, J. S. 
PRESL a další, v první polovině 20. století  např. K. DOMIN. 
 V minulosti (cca do sedmdesátých let 20. stol.) se v PP vyskytovaly mnohé zajímavější 
druhy, např. chrpa porýnská (Centaurea rhenana), kostřava valiská (Festuca valesiaca), 
zvonek jemný (Campanula gentilis), snědek přímolistý (Ornitogalum kochii), řebříček 
štětinolistý (Achillea setacea), písečnice douškolistá (Arenaria serpyllifolia) a jiné.  
 Poznatky autorů této dokumentace z let 1957-63 dosvědčují, že  v té době se v území 
nacházela relativně velká vřesoviště a četné travnaté formace. V křovinných a stromových 
formacích dominoval dub zimní, spolu s osikou, hlohem, trnkou a šípkem. V té době již byly 
provedeny mladé výsadby na bývalé pastvině, a to modřín, borovice černá a dub červený. 
 
II.1.5. Zoogeografie,  faunistika 

Fauna PP je hercynská, jako součást provincie listnatých lesů palearktické oblasti. 
Náleží do obvodu Středočeských pahorkatin a nížin, faunistického okresu 9 =Pražská ploši-
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na=, dále pak do konkrétního biotopu (MAŘAN in BUCHAR 1983). Vedle běžných prvků 
arboreálních a stepně-eremiálních palearktických, eurasijských a evropských jsou zde 
zastoupeny také prvky submediteránní, orientální a další. 

V území bylo v minulosti prováděno několik faunistických průzkumů, které zjistily 
řadu zajímavých poznatků. Přestože je území celkově poměrně chudé, nalezl zde STREJČEK 

(1985) řadu fytofágních a terikolních brouků, např. mandelinek, nosatců a dalších. Zjištěn zde 
byl vzácný střevlík Masoreus wetterhalli a dalších 72 druhů čel. Carabidae. Z nich však bylo 
v r. 2008 nalezeno jen několik málo druhů. Z chráněných motýlů zde dodnes žije otakárek 
ovocný (Iphiclides podalirius), dále dva druhy čmeláků. V minulosti asi do 70 let 20. století 
žila v blízkosti PP kolonie syslů (Spermophilus citellus).   

Ze starších věhlasných entomologů zde byli F. DLOUHÝ, P. WASMANN, D. NICKERL a 

J. OBENBERGER. Pracovali zde učenci i z jiných oborů, např. ornitologové a palentologové.  
Aktualizační průzkum fauny pro plán péče byl v PP prováděn dvěma šetřeními 

v květnu a červnu, dalšími v červenci 2008. Vzhledem k časovým možnostem se nejedná o 
komplexní průzkum a výsledky jsou prezentovány jako dílčí. Nebyl zjištěn žádný druh 
obojživelníka, plaza ani některých druhů jiných skupin, které zde byly v minulosti, a to jak 
v porovnání s dobou před deseti lety, kdy byl zpracováván předchozí plán péče, tak s obdobím 
padesátých až osmdesátých let minulého století, kdy zde prováděl průzkumy PÚSPPOP.  
 
 

II.2.  Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské 
činnosti v minulosti 
 Chráněné území bylo zřízeno v kategorii chráněný přírodní výtvor, jako význačný 
geologický a krajinný objekt. Ochranné pásmo nebylo zřízeno. V r. 1992 došlo zákonem 
k přehlášení do kategorie  = přírodní památka =. Lokalita byla původně izolovanou enklávou 
v polích, vcelku nerušenou a relativně bohatou na běžnou i méně častou faunu (vč. hojné 
lovné zvěře), bezobratlé živočichy a rostlinné druhy acidofilních trávníků a vřesovišť. Po 
výstavbě sídliště v sedmdesátých letech se neobyčejně zvýšila návštěvnost území a započala 
postupná destrukce půdy, vegetačního krytu i potlačování původní fauny. Zvláštní ochrana 
nepříznivé vlivy významně nezmírnila.  
 
II.2.1. Lesní hospodářství  
 Lesy se v PP nenacházejí. Jsou zde porosty lesního charakteru, vysazované před cca 
šedesáti až padesáti lety, a to pro využití dřeva nebo z mysliveckých důvodů. Zalesňováním 
došlo k ústupu trávníků a vřesovišť, bohatých na vzácnější druhy rostlin a živočichů. Porost se 
z velké části skládá ze stanovištně a geograficky  nepůvodních druhů dřevin.  
 
II.2.2. Ochrana přírody 
 Vyhlášení CHPV bylo pozitivním vlivem, jinak by nebylo možno vyloučit podobný 
osud, jaký postihl o něco severněji jiný výchoz, tzv. Malou skálu, která byla v souvislosti 
s výstavbou sídliště zcela vytěžena a zničena.  
 
II.2.3. Zemědělské hospodaření 

Okolí přírodní památky bylo osídleno již od paleolitu. Území bylo zemědělsky 
využíváno, a to k pastvě hospodářských zvířat a lukaření, později k orbě. Původní les byl 
vykácen již v raném středověku a v širším okolí byla provozována orba a jednoleté plodiny. 
Na kamýku poměrně často hořelo, což byl důsledek jarního vypalování trávy. Od 40 let 20. 
století ustaly i všechny aktivity na vlastním výchozu v nynější PP.  
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II.2.4. Myslivost 
 Myslivecká činnost v PP byla v minulosti provozována, protože kamýk byl 
nepochybně významným refugiem lovné zvěře, která se zde i množila. Podstatné pozitivní 
nebo negativní vlivy myslivosti v minulosti nebyly zjištěny, vyjma výsadeb nepůvodních 
dřevin, které snad souvisely s mysliveckou činností. 
 
II.2.5. Rekreace a sport 
 Až do výstavby sousedního sídliště bylo území pouze občasným cílem pěších turistů, 
jak to dokládají poznatky autorů této dokumentace. Po ukončení výstavby a osídlení nastala 
velmi neblahá fáze vývoje kamýku, který byl atakován všemi dostupnými způsoby (ukládání 
odpadů, požáry (resp. lokální vypalování vrcholové části), přímé a úmyslné ničení rostlin a 
živočichů, neúmyslné ničení sešlapem aj.).  
 
II.2.6. Těžba nerostných surovin 
 V minulosti je dokladována omezená těžba silicitů v západní části PP (KŘÍŽ 1990). Při 
severovýchodním okraji měly být údajně brány měkké spodnoturonské slínovce pro 
zemědělské účely (KLEIN 1984 in ZIEGLER 1994, p.m. Q. ZÁRUBA 1949). Tyto činnosti se 
nijak výrazně nepodílely na morfologii kamýku.   
  
II.2.7. Jiné způsoby využívání 
 Kromě výše popsaných způsobů nejsou známy další formy využívání.  
 
 

II.3.  Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní 
předpisy 
            Plán péče pro PP Velká skála 2000-2009, ČSOP „Natrix“ Praha 1999.  
          Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválený usnesením 
Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 přijatý vyhláškou č. 32/1999 Sb., o 
závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, případně další nově schválená ÚPD HMP, jež bude navazovat na výše jmenovaný 
dokument.. 
          Pro PP je významnou dokumentací ÚSES Prahy. 
 
 

II.4.  Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 
 

II.4.1. Ochrana přírody 
 Statut ZCHÚ má na území pozitivní vliv, bez něj by území pravděpodobně zaniklo, 
podobně jako nedaleká Malá skála.   
 
II.4.2. Rekreace a sport 
 Území je atakováno rekreačními aktivitami (masivní eroze, pojezd bicyklů a 
motorových vozidel, občasně i koní, přímé a úmyslné ničení rostlin a živočichů, neúmyslné 
ničení sešlapem, ukládání odpadů aj.). Vzhledem k masovosti je závažným zásahem i 
nepřetržitý pohyb psů, kteří s oblibou pronásledují různé živočichy (plazy, ptáky, bezobratlé), 
a navíc svými velmi četnými exkrementy přispívají k rozvoji ruderální a nitrofilní vegetace. 
Úplnou absenci některých druhů (např. ještěrky obecné) lze vysvětlit přítomností psů.  
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II.4.3. Jiné způsoby využívání 
 Kromě výše popsaných způsobů nejsou známy další současné formy využívání území.  
 
 

II.5. Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch, rozbor stavu 
 

II.5.1. Základní údaje o lesích  
Lesy se v PP nenacházejí. Jsou zde pouze porosty lesního charakteru.   

 
II.5.2. Základní údaje o útvarech neživé přírody 
 Údaje viz části I.6.2.C., II.1.1., II.1.2., II.2.6. a II.4.6. 
  
II.5.3. Základní údaje o nelesních pozemcích (dílčí plochy) 

PP je tvořena jedinou parcelou a členění na dílčí plochy je zde problematické. PP byla 
rozčleněna na 3 dílčí plochy :  

 
Č. Dílčí plocha   Popis  

1.
02

Severní svah  Lesní kulticenózy, křovinné formace, vrstevnicová cesta a místní pěšiny  

2. Jižní svah Lesní kulticenózy, křovinné formace, sukcesní porosty, místní pěšiny, ruderály  

3. Silicitové výchozy Exponované skalní plato a skalky, kamenité svahy, keřové skupiny, sutě, stezky 

 
 

II.6.  Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a 
závěry pro další postup 

Po upuštění od tradičních zemědělských aktivit (sadaření, patrně pastva apod.), a od 
vyhlášení CHPV v roce 1968 území podléhalo sukcesi. Po výstavbě sousedního sídliště ustala 
také myslivecká činnost. Od r. 1976 o území pečovali aktivisté SOP na Praze 8, později 
členové ČSOP. Zabývali se převážně úklidem odpadu (TKO), klučením keřů (bez černý, 
hloh), odstraňováním akátu, odumřelých stromů apod. Dvakrát se pokusili provést nové 
výsadby (dub zimní), ty však byly vždy zničeny. V posledních deseti letech (2000 – 2008) 
byla odstraněna část vzrostlých stromů, zejména akátu a keřů, méně borovice černé, což se 
projevuje pozitivně vytvářením podmínek pro druhy stepi a lesostepi.   

Vzhledem k exponovanosti území selhávají pokusy o usměrnění návštěvnosti, 
omezení půdní eroze a likvidace bioty. Jak vyplývá z  provedených průzkumů, trendem je jak 
likvidace veškeré bioty v nejvíce navštěvovaných částech (hřeben, příchozí vyšlapané pěšiny, 
vyhlídkové plotny apod.), tak šíření ruderálních a nitrofilních rostlin ve zbývajících částech 
(SMRČEK, KUBÍKOVÁ 1990, KUČERA, KETTNEROVÁ 1994 aj.). Protože jsou k dispozici 
pozorování a podklady za více než 40 roků (resp. i poznatky autorů z období 1957 – 63), je 
namístě nastolit požadavek řešení problematiky Velké skály. Jednou možností je ponechání 
současného stavu, který povede k další degradaci. Silicitové skály jako hlavní předmět 
ochrany by vzhledem ke své odolnosti nemusely být poškozeny. Případné masivnější 
odstraňování dřevin bez souběžných opatření bude pravděpodobně mít problematické 
výsledky. Proto je druhou možností zásadní změna managementu, jak je uvedeno v části III.  
 
 

II.7.  Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 
Jednotlivé zájmy ochrany přírody spolu kolidují pouze v malé míře. Např. v případě 

rozsáhlejších zásahů do lesních kulticenóz dojde k ústupu obligátních arboreálních druhů a 



 15

bude pozměněn krajinný ráz místa. Tyto vlivy je však nutno považovat za sekundární oproti 
prioritnímu zájmu uchování a zpřístupnění  skalních výchozů (pro studijní účely), a oproti 
zájmu obnovit dříve více rozšířené acidofilní trávníky a vřesoviště. Také vliv na krajinný ráz 
je nutno považovat za přirozený důsledek dynamické proměny místa, v jejímž důsledku 
přírodní památka své hodnoty neztrácí.  
 
 

III.  Plán zásahů a opatření  
 

III.1. Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 
 

III.1.1. Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání 
 
A. Péče o lesy   
 

V PP se nenacházejí lesy (pouze porosty lesního charakteru), proto nebyla rámcová 
směrnice Péče o lesy pořízena.  
 

B. Péče o rostliny  
 Péče o rostliny předpokládá buď ponechání současného stavu pouze s malými zásahy, 
nebo naopak velké úpravy, omezení až vyloučení volného vstupu do vybraných částí přírodní 
památky, a to soustředěním pohybu osob pouze na vyhrazené cesty. Dalším opatřením je 
postupné omezování výměry kulticenóz.  
 
C. Péče o živočichy  
 Individuální péče o živočichy (např. reintrodukce apod.) není v území nezbytná. Pro 
PP je podstatné uchování migračních propojení s okolím (s přírodním parkem, s prvky ÚSES), 
zachování a rozvoj travobylinných společenstev a obměna keřového a stromového patra 
směrem k vyšší pestrosti a přirozené druhové skladbě.  
 
D. Péče o útvary neživé přírody 

Je třeba všechny skalní útvary, osypy, sutě a jednotlivé kameny ponechat bez zásahů, 
vyjma opatření, která by vedla k napravení předchozích škod (např. nepovolených manipulací 
se skalami apod.). Vzhledem k vysoké odolnosti silicitů proti erozi nejsou nutná sanační ani 
jiná opatření na skalních výchozech. Na osypech a sutích nemohou být zřizovány stezky.    
 
E. Zásady jiných způsobů využívání území 

Nezbytná je osvěta veřejnosti, vyloučení cyklokrosu, motokrosu a jízdy na koních a 
podstatné omezení volného pohybu osob, má-li dojít ke zlepšení stavu a k zamezení půdní 
eroze a deteriorace.  
 
III.1.2. Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území  
 

A. Péče o rostliny 
 Péče o rostliny je klíčovou pro vývoj celého území a je proto podrobněji rozvedena. 
Vzhledem k tomu, že nehrozí bezprostřední poškození vůdčího předmětu ochrany, tj. 
silicitových výchozů, a protože péče o živočichy je z největší části závislá na péči o rostliny, 
přičemž se nejedná o les, jsou předloženy dvě varianty dalšího vývoje. Jednodušší a finančně 
nenáročná je var. minimální , předpokládající zachování stávajícího stavu, neomezený pohyb 
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a aktivity osob a domácích zvířat v  přírodní památce a zásahy orgánů ochrany přírody formou 
odstraňování nepůvodních dřevin. Velká skála bude stále více nabývat charakteru 
ruderalizované periferie nebo zanedbaného parku. Pouhým odstraňováním dřevin, jako 
doporučeného opatření pro uvolnění silicitového suku  a podporou volného pohybu osob 
(KŘÍŽ, 1990) bude tento trend urychlován.  

Variantou druhou (var. maximální) je omezení až vyloučení volného vstupu do 
vybraných částí přírodní památky, a to soustředěním pohybu osob pouze na vyhrazené cesty a 
plochy. Tím by mělo dojít k částečné obnově travobylinného vegetačního pokryvu, souběžně 
s potlačováním ruderálních, invazivních a zavlečených druhů rostlin. Stejně jako nežádoucí 
bylinná vegetace by byly postupně vyloučeny nepůvodní druhy dřevin (kulticenózy). Rozsáhlá 
výměna dřevin (cca 80%) by nastala po dvou až třech deceniích, tento plán péče předpokládá 
obměnu max. do 35% jejich plochy ve variantě maximální. Tuto druhou variantu nelze 
provést bez oddělení vybraných částí oplocením nebo jinou viditelnou zábranou. Cesty by 
měly být částečně zpevněné (štětované). Výsledkem by byla optimální podoba krajinářské 
nebo parkově-krajinářské úpravy. Detailní postup je závislý na objemu vložených financí, na 
vyprojektování úprav a zejména na vyřešení vlastnických, případně uživatelských vztahů 
(např. odkoupení pozemků, dlouhodobá smlouva apod.). V maximální variantě již nelze 
hovořit o běžném managementu ZCHÚ, nýbrž o rozsáhlém managementu až rekonstrukci 
celého území.  

V maximální variantě je třeba ve vybraných plochách skupinově odstraňovat stromy, 
křoviny, semenáče dřevin a  výmladky, aby bylo zabráněno jejich opětovné expanzi. Místy je 
třeba odstranit juv. exempláře (semenáče) borovice černé (asi 4 – 6 ex.). 
           Zásahy je možno provádět i v zimním období, avšak nejvhodnějším obdobím pro 
likvidaci dřevin v místě je období od poloviny září do začátku října. Pro bezobratlé by bylo 
prospěšné kumulování dřevní hmoty listnáčů na vhodných místech v PP, avšak vzhledem ke 
značnému množství návštěvníků to nelze plně provádět. Prospěšné je ponechání padlých torz 
stromů, přestože se jedná o nepůvodní druhy (např. na úplném západním okraji stabilizované 
torzo borovice černé, v PP celkem asi 3 – 5 takových bezpečných torz). Vypalování území 
(ani zimní) se nedoporučuje. Také jinde uplatňované vypásání zde postrádá smyslu (bylo by 
možné použít je v OP PP, s malým množstvím zvířat).  

Nemají-li listnáče brzo znovu obrazit, lze použít herbicid ROUNDUP. Ten se 
uplatňuje pomocí silikonových aplikátorů, nejlépe v suchém a slunném počasí od konce dubna 
do konce září (nejvyšší účinnost je za dlouhodobého sucha VIII – IX). Obecně doporučovanou 
metodou k likvidaci velkých dřevin je nátěr neředěného herbicidu na pařez bezprostředně po 
kácení, v období srpen až září, někdy až do pol. října, s následným odstraňováním výmladků 
minimálně po dobu tří let. Doporučená koncentrace ROUNDUPu je v takovém případě 
vysoká, dle druhu dřeviny a aktuálního klimatu od 10ti do 50ti % (při chladnu konc. vyšší, 
naopak od cca 18° C a výše je koncentrace nižší, 5 – 25%). Aplikace herbicidu na pařez 
v době hlavního růstu od IV. do VII. se často míjí účinkem. 
 
Typ managementu management asanační a regulační 
Stupeň naléhavosti 1 – zásah naléhavý, nelze odložit, 2 – zásah vhodný, 3 – zásah odložitelný 
Vhodný interval 5 (2) let 
Minimální a maximální interval 3 (2) roky, 10 let 
Prac. nástroj / hospodář. zvíře ruční nářadí, křovinořezy, motorové pily, arboricidy 
Kalendář pro management II. až III. aktuálního roku, VIII. až X. aktuálního roku 
Upřesňující podmínky spolupráce s vlastníky, MHMP, Obv. Úř., AOPK, ČSOP nebo jiná NNO   
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Varianta minimální   

 

Rok  Zásah Stup. naléhavosti 
2010 Likvid. výmladků z předchozích zásahů s užitím ROUNDUPu v VIII. – X., plocha 

2..  Úpravy (nátěr) znaků, nosičů a pruhového značení, úklid TKO.                                                                                                                               
2 - regulační zásah 

2011 Monitoring, úklid TKO, jinak bez zásahů 3  
2012 Probírkové kácení akátu, borovice černé, modřínu, dubu červeného, v období  II. – 

III., VIII. – X., plochy 2., (3.). Úklid TKO. 
1 – asanační zásah 

2013  Likvid. výmlad. z předchoz. zásahu s užitím ROUND. v VIII. – X., pl. 2., (3.)    1 – regulační zásah 
2014 Monitoring, úklid TKO, jinak bez zásahů 3  
2015  Probírkové kácení akátu, borovice černé, modřínu, dubu červeného, v období  II. – 

III., VIII. – X., plochy 1., 2., (3).  Úpravy znaků, infotabulí a nosičů, úklid TKO. 
1 – asanační zásah 

2016 Likvid. výml. z předch. zásahu s užitím ROUND. v VIII. – X., plochy 1., 2., (3.)    2 – regulační zásah 
2017 Monitoring, úklid TKO, jinak bez zásahů 3  
2018 Likvid. výmlad. z předchoz. zásahu s užitím ROUND. v VIII. – X., pl. 1., 2., (3.)    2 – regulační zásah 
2019 Monitoring, úklid TKO, úpravy znaků, infotabulí, nosičů a pruhového značení 2 – regulační zásah  
 

Varianta maximální 

 

Rok  Zásah Stup. naléhavosti 
2010 Likvid. výmladků z předchozích zásahů s užitím ROUNDUPu v VIII. – X., plochy 

2., (3.).  Úpravy (nátěr) znaků, nosičů a pruhového značení, osvěta, úklid TKO.  
Zpracování a projednání projektu úprav.                                                                                                

1 – regulační zásah 

2011 Zahájení úprav, odstraňování nepůvodních dřevin (akát, borovice černá, modřín, 
dub červený aj.) na 10% plochy PP, zřízení cest, vyloučení vstupu do vybraných 
částí PP, úprava půdních odmínek, osvěta veřejnosti  

1 – asanační zásah 

2012 Pokračování úprav z předchozího roku (další odstranění 10% nepůvodních dřevin), 
likvidace výmladků s užitím ROUNDUPu 

1 – asanační a 
regulační zásah 

2013  Obnova vřesovišť a původních travnatých společenstev, příp. reintrodukce 
z blízkých diaspor, likvidace výmladků s užitím ROUNDUPu, likvidace 
ruderálních a invazivních rostlin, výsadba původních dřevin v části území 

1 – regulační zásah 

2014 Pokračování úprav z předchozího roku, odstraňování nepůvodních dřevin na 10% 
plochy, výsadby původních dřevin, úpravy znaků, infotabulí, nosičů, pruhového 
značení a osvěta veřejnosti, úklid TKO 

1 – asanační a 
regulační zásah 

2015  Pokračování úprav z předchozích čtyř let, likv. výmladků s užitím ROUNDUPu 2– regulační zásah 
2016 Pokračování úprav z předchozích pěti let (vč. odstranění dalších 5% nepůvodních 

dřevin), likv. výmladků s užitím ROUNDUPu 
2 – asanační a 
regulační zásah 

2017 Pokračování úprav z předchozích šesti let (bez dalšího odstraňování nepůvodních 
dřevin), likv. výmladků s užitím ROUNDUPu, úklid TKO 

2 – regulační zásah 

2018 Dtto jako 2017 2 – regulační zásah 
2019 Dokončení úprav v rámci decenia, úpravy znaků, infotabulí, nosičů, pruhového 

značení a osvěta veřejnosti, průvodcovská služba a dohled, úklid TKO 
2 – regulační zásah  

 

B. Péče o živočichy  
 Individuální péče o živočichy (např. reintrodukce apod.) není v území nezbytná. Pro 
PP je podstatné uchování migračních propojení s okolím (s přírodním parkem, s prvky ÚSES), 
zachování a rozvoj travobylinných společenstev a obměna keřového a stromového patra 
směrem k vyšší pestrosti a přirozené druhové skladbě. Za vhodnou doplňkovou péči je možno 
považovat instalování ptačích budek (pěvci, sovy, šplhavci atd.). V PP je dnes cca 5 – 6 budek 
pro pěvce, je možné doplnit je o 3 ks na celkový počet cca 8 budek pro menší ptáky  a cca 3 
budky pro větší ptáky, šplhavce apod. Dvě budky lze zřídit pro sovy a cca 4 budky pro 
netopýry. Budky je nutné jednou za  2-3 roky vyčistit. 
 Zimní krmení ptáků je možné, nikoliv nezbytné, pak je však třeba zahrnout do něj i 
potravně náročnější druhy.  
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C. Péče o útvary neživé přírody  
            Viz část III.1.1.D. 
 

D. Zásady jiných způsobů využívání území 
 Nezbytná je osvěta veřejnosti, vyloučení cyklokrosu a motokrosu a omezení volného 
pohybu osob a domácích zvířat (III.1.2.B.), má-li dojít ke zlepšení stavu území, k zamezení 
půdní eroze a zastavení deteriorace. V PP by měly být nejvýše dvě průchozí stezky, ostatní 
vyšlapávané stezky by měly zaniknout. Bylo by však možné uvažovat o malé vyhlídkové věži 
(s výškou nad vrcholy stromů), která by na sebe soustředila lokální pochůzky.  
 
 

III.2. Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně 
návrhu zásahů a přehledu činností  

Intenzivní produkční zemědělská činnost v OP není prováděna, hospodaření je 
extenzivní nebo absentuje. Výjimkou jsou činnosti v zahrádkářské kolonii západně od PP, 
které jsou poměrně produktivní. V kulturních doubravách s dominantním dubem červeným  a 
dubem letním na parcelách 1205/1 a 1226 je třeba hospodařit lesnicky jako v lesích zvláštního 
určení. Na parcelách 1114, 1166, zčásti na parc. 1115/1 a v malém rozsahu i jinde se 
nacházejí křovinatá lada, v nichž jsou hospodářské zásahy minimální. Přípustné je klučení 1x 
za 5 až 10 roků, kdy jsou keře odstraněny mozaikovitě na cca 20% plochy. Klučení lze 
provádět od poloviny září do konce února. Na loukách jižně od PP lze jako doposud provádět 
seč pro seno.    

Režim frekventované komunikace na sever od PP se vymyká možnostem ovlivnit jej.  
Z pohledu ochrany PP Velká skála je stav a využívání OP poměrně vyhovující. 

Alternativně v něm lze připustit obnovu extenzivního hospodaření, např. lukaření pro seno a 
pastvu hospodářských zvířat v přiměřeném množství (ovce, kozy, koně). Tyto činnosti jsou 
v souladu se statutem navazujícího přírodního parku. Podobně si lze představit i rozvoj 
školkařské činnosti se zaměřením na uchování genofondu krajových odrůd ovocných dřevin. 
Všechny tyto činnosti nejsou v rozporu s rekreačním využíváním OP, například ve formě 
turistických a vycházkových stezek, cyklostezek apod. Nevyhovujícím využíváním OP by byla 
exploatace pro výstavbu obytných či jiných objektů, zpevněných komunikací a ploch, 
sportovišť apod.  
 
 

III.3. Zaměření a vyznačení území v terénu 
Přírodní památka je v současnosti označena pruhovým značením na stromech nebo na 

dřevěných kůlech. Nosiče (sloupky) se státními znaky jsou tři, a to jeden u severovýchodního 
hraničního lomu parcely č. 1111 (doplněný informačním textem), jeden u jihovýchodního 
lomu a jeden na nejzápadnějším lomu této parcely v PP. Znaky jsou poměrně nové a není 
třeba je obnovovat. Navrhováno je doplnění stojanů se znakem o jeden, a to na 
severozápadním okraji PP u parc. č. 1166. Informační texty jsou pro daný účel vyhovující. 
Bylo by sice možné zvýšit jejich počet o jeden na západním okraji, ale tam se nachází panel 
naučné stezky, který je pro informování postačující.  
 
 

III.4. Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
Změny kultur a změny hranic PP a v OP nejsou zpracovateli plánu péče navrhovány.  
Výrazné zlepšení stavu přírody v PP by mohlo být vázáno na změnu vlastnických 

poměrů, například odkoupením parcely č. 1111 městem Praha, nejlépe prostřednictvím PBZ. 
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Pak by bylo možno výrazně zasáhnout do  způsobu rekreačního využívání. Protože se jedná o 
komplikovanou záležitost, má toto opatření pouze doporučující charakter.  

Pokud by v budoucnu došlo k novelizaci zřizovacího dokladu např. z důvodu zjevných 
chyb v psaní, bude obsahem tohoto zřizovacího dokladu podrobnější popis zvláště chráněného 
území, ochranného pásma a vůdčích motivů zvláštní ochrany.    
 
 

III.5. Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 
Na rozdíl od jiných exponovaných zvláště chráněných území, kde je poměrně silný 

pohyb osob, je Velká skála územím exponovaným mimořádně silně. To vyvolává nutnost 
výrazné regulace rekreačního a sportovního využívání, v případě, že dojde na řešení dle 
III.1.1. a III.1.2. Dle dosavadních poznatků to nelze zajistit jinak, než oddělením vybraných 
ploch oplocením, příp. oplocením větší části území, vyjma průchozích cest a vybraných ploch. 
V obdobích větší frekvence pohybu osob (zejm. duben až říjen) by území mohlo být zajištěno 
Stráží přírody.  
 
 

III.6. Návrhy na vzdělávací využití území 
 Řízenou a účelnou osvětu pro veřejnost lze jako doposud provádět v terénu 
umístěnými vysvětlujícími texty. Současný stav území však nijak nepodporuje didaktickou 
stránku věci, naopak svědčí o absenci nutné ochrany. Proto by osvěta měla být spojena 
s celkovými úpravami a s návratem do přírodnějšího stavu. K tomu mohou být pořádány 
přednášky a besedy. Ty se mohou stát i součástí výukových programů škol v okolí. Na 
provádění osvěty se mohou podílet nevládní organizace.  
 
 

III.7. Návrhy na průzkum a výzkum území či monitoring 
 Vědecké využití území spočívající v monitorování je třeba provádět nejdéle v 

desetiletých odstupech. Monitoring je prioritně geologický a geomorfologický, současně i 
botanický a zoologický. Geologický a geomorfologický monitoring spočívá v observaci 
vývoje celého masivu monadnocku i dílčích výchozů. Botanický monitoring spočívá ve 
sledování obnovy přirozeného vegetačního pokryvu (především společenstev svazů 
Euphorbio-Callunion a Festucion valesiacae,  příp. Violion caninae a Calluno-Genistion 
s jejich typickými zástupci). Monitoring zoologický se zaměří na indikační skupiny stepí a 
lesostepí. Z obratlovců to jsou především plazi (Reptilia), zčásti také ptáci (Aves), a to druhy, 
preferující kamenitá a hlinitá lada. Z bezobratlých jsou vhodnými skupinami nelétavé druhy, 
druhy s omezeným akčním rádiem (obtížně migrující) nebo druhy úzce vázané na biotop či 
živné rostliny. Jedná se především o plže (Gastropoda), pavoukovce (Arachnida), z hmyzu o 
brouky střevlíkovité (Carabidae), mandelinky (Chrysomelidae), nosatce (Apionidae, 
Attelabidae, Curculionidae), potemníky (Tenebrionidae) a zástupce čeledi Byrrhidae. 
Významnou informaci o stavu území poskytuje zastoupení blanokřídlých (Hymenoptera), a to 
především druhy hnízdící v zemi nebo jejich parazité, např. kodulkovití (Mutillidae), 
jízlivkovití (Eumenidae), kutilky (Sphecoidea) a včely (Apoidea). Poslední skupina zahrnuje 
čmeláky (rod Bombus), kteří jsou zvláště chráněni. Sledovat je třeba i další chráněné druhy, i 
když jejich stanoviště jsou i v širším okolí. Mezi ně patří např. otakárek ovocný (Iphiclides 
podalirius).      
 Vědečtí pracovníci a pracovníci orgánů životního prostředí monitorují také změny, ke 
kterým dochází v souvislosti s vlivem náhodných návštěvníků i s řízeným managementem. V 
chráněném území by mohla být prováděna i praktická cvičení studentů a školáků. 
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IV.  Závěrečné údaje 
 

IV.1. Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem OP podle 
jednotlivých zásahů (druhů prací) 
 

Varianta minimální   
 

Druh zásahu 
Orient. nákl. 
CZK/rok 

Nákl.  během 
platn. pl. péče 

Jednorázové a časov ě omezené zásahy  
2010 – úpravy stávajících nosičů, znaků a infotabulí  6 000,- 
2015 -  úprava nosičů a znaků, pruhového značení a infotabulí  8 000,- 
2019 -  úprava nosičů a znaků, pruhového značení a infotabulí   8 000,- 
Celkem CZK  22 000,- 

Opakované zásahy   
2010 – regul. zásahy - odstraňov. výmladků + ROUNDUP  25 000,-  
2011 – monitoring, úklid TKO 15 000,-  
2012 – asanační zásahy – kácení dřevin , úklid TKO  110 000,-  
2013 – regul. zásah – odstraň. výmladků + ROUNDUP 25 000,-  
2014 – monitoring, úklid TKO 15 000,-  
2015 – asanační zásahy – kácení dřevin , úklid TKO 120 000,-  
2016 – regul. zásahy - odstraňov. výmladků + ROUNDUP 25 000,-  
2017 - monitoring, úklid TKO 15 000,-  
2018 – regul. zásahy - odstraňov. výmladků + ROUNDUP 25 000,-  
2019  – monitoring, úklid TKO 15 000,-  
Celk. CZK  za dobu platnosti - opatření opakovaná 390 000,-  
Celk. CZK   opatření jednorázová     22 000,- 
Celk. CZK opatř. jednorázová i opakovaná                      412 000 ,- 
 
Varianta maximální   
 

Druh zásahu 
Orient. nákl. 
CZK/rok 

Nákl.  během 
platn. pl. péče 

Jednorázové a časov ě omezené zásahy  
2010 – úpravy stávajících nosičů, znaků a infotabulí, osvěta  14 000,- 
2014 -  úprava nosičů a znaků, pruhového značení a infotabulí, osvěta  18 000,- 
2019 -  úprava nosičů a znaků, pruhového značení a infotabulí, osvěta  18 000,- 
Celkem CZK   50 000,- 

Opakované zásahy   
2010 – regul. zásahy - výmladky + ROUND., úklid TKO 25 000,-  
2011 – asanační zásahy – kácení nepův. dřevin, úpravy terénu  600 000,-  
2012 - asan. a reg. zásahy – kácení nepův. dřevin výmladky + ROUND. 140 000,-  
2013 – regul. zásahy – keře, výml. + ROUND., likvid. invazivních a 
nepůvod. rostlin, obnova společenstev, výsadby původních dřevin  

250 000,-  

2014 – regul. zásahy - obnova společenstev, kácení nepův. dřevin,  výml. 
+ ROUND., výsadby původních dřevin 

250 000,-  

2015 – regul. zás. – likv. výmladků + ROUNDUP 25 000,-  
2016 - asan. a reg. zás. – kácení, výml. + ROUND., úpravy   140 000,-  
2017 - regulační zásahy – úpravy, výml. + ROUND., úklid TKO  150 000,-  
2018 - regulační zásahy - úpravy, výml. + ROUND.  140 000,-  
2019 – regulační zásahy – dokončení úprav, úklid TKO   70 000,-  
Celk. CZK  za dobu platnosti - opatření opakovaná 1 790 000,-  
Celk. CZK   opatření jednorázová     50 000,- 
Celk. CZK opatř. jednorázová i opakovaná                     1 840 000 ,- 
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 Kalkulace sleduje výdaje orgánů OP, nezahrnuje jiné využívání pozemků. Orgány OP 
mohou na management přispívat z vlastních rozpočtů. Vlastníci nebo organizace, provádějící 
péči o území, mohou získat prostředky z  dotačních a grantových programů. Ceny jsou 
vztaženy k I. pololetí 2008 a mohou se během platnosti plánu péče měnit. 
 Kalkulace nákladů je zpracována pro dvě varianty. Ve variantě minimální jsou náklady 
obvyklé, ve var. maximální mají vzhledem k investicím doporučený a odhadovaný rozsah. 
Výdaje za zpracování projektové dokumentace úprav nejsou do kalkulace zahrnuty.  
 
 

IV.2. Použité podklady a zdroje informací, nomenklatura  

ANONYMUS (2004): =Osnova plánů péče, M/100856/04= , MŽP ČR. 
BUČEK, LACINA (1992):  „Biogeografická rajonizace ČR“ , SÚPPOP  Praha. 
CULEK M [ed.] a kol. (1995); =Biogeografické členění České republiky= ,  Enigma PRAHA. 
CULEK M [ed.] a kol. (2005): Biogeografické členění České republiky II. – AOPK ČR, Praha. 
DEMEK, J. et al. (1987): „Hory a nížiny-zeměpisný lexikon ČSR“, ACADEMIA Praha. 
HEJNÝ S. ET SLAVÍK B. [eds.] (1997): „Květena ČR I.“, ACADEMIA Praha, 557 pp. 
HOLUB J. a PROCHÁZKA F. (2000) : „Red List of vascular plants of the Czech Republic“ –  

2000. - Preslia, Praha, 72/2-4: 187 - 230. 
KOL. ANONYMAE (1963-90):  Meteorologické záznamy ČHMÚ Praha-Modřany. 
KŘÍŽ J. (1990):  “Inventarizační průzkum CHPV Velká skála – geologie“, AOPK Praha.             
KUBÁT, K.. [ed.] et al. (2002): „Klíč ke květeně ČR“, ACADEMIA Praha. 
KUBÍKOVÁ J. (1999): Xerotermní až semixerotermní trávníky a lemy. In: Petříček V. et al.,  

„Péče o chráněná území“ I. Nelesní společenstva, AOPK ČR, Praha, p. 213-229. 
KUBÍKOVÁ J., LOŽEK V., ŠPRYŇAR P. et al. (2005): „Chráněná území ČR – Praha“,  

AOPK ČR // EkoCentrum Brno, 304 pp. 
KUBÍKOVÁ J. (1976): „Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě  

Prahy“,  Bohemia centralis,  Praha, 5 : 61-105. 
KUČERA T. (1995) „Změny flory v maloplošných chráněných územích“, Zprávy České  

botanické společnosti, Praha, 30, Mater. 12:137-140 
KUČERA T., KETTNEROVÁ S. (1994): =Synantropizace flory vybraných chráněných území  

v Praze=. Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur., 8 (1994): 97-100 pp. 
KUČERA T., KETTNEROVÁ S. (1992): =Velká skála, geobotanický inventarizační průzkum=.  

ČÚOP Praha. 
MANDÁKOVÁ V. (1998): „Plán péče pro PP Velká skála“, PBZ Praha. 
MÍCHAL I., PETŘÍČEK V. et al. (1999): „Péče o chráněná území II.“ ,  AOPK ČR. 
MORAVEC, J. et al. (1995): Rostlinná společenstva ČR a jejich ohrožení. - Severočeská  

příroda, Litoměřice, 206 pp. 
MORAVEC J., NEUHÄUSL R. a kol. (1991)“ „Přirozená vegetace hlavního města Prahy a její  

rekonstrukční mapa“, ACADEMIA Praha. 
NEUHÄUSLOVÁ Z. (1998): „Mapa potencionální přirozené vegetace ČR“, ACADEMIA Praha. 
PETŘÍČEK, V. et al. (1999): „Péče o chráněná území I.“ ,  AOPK ČR. 
POKORNÝ J. (2008): =Botanické průzkumy na Velké skále.=,  Pokorný, bot.práce – m/s 
SMRČEK K., KUBÍKOVÁ J. (1990): „Floristická revize několika chráněných území na severním  

okraji Prahy“,  Zprávy Čs. botanické společnosti, Praha, 25:49-58. 
STREJČEK, J. (2000-01): „Katalog brouků Prahy“,  vol. I., II., Jaromír Strejček, Praha. 
VALÍČEK J. a kol. (1999): =Plán péče pro PP Velká skála 2000-2009=, ČSOP „Natrix“ Praha.  
ZIEGLER  V. (1994): =Sedimenty … křídové pánve na úz. HMP= , Natura Pragensis 11, 40 p.  
Vyhláška NVP č. 5/1968 
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ZDROJE INFORMACÍ : AOPK ČR, ČHMÚ, ČÚZAK, MHMP - OŽP 
BOTANICKÁ NOMEKLATURA (vyšší rostliny) byla sjednocena dle : KUBÁT, K. et al. (2002) 

ZOOLOGICKÁ NOMEKLATURA  :   Aves - HUDEC ; K., ČERNÝ W.; bezobratlí - KRATOCHVÍL, L. 
et. al., nomenklatura nesjednocená  
 
 

IV.3. Seznam mapových listů 

Potenc. přiroz. vegetace ČR; NEUHÄUSLOVÁ, Z. (1998), ACADEMIA Praha 1 : 500 000 
Mapa biogeografického členění ČR, CULEK M a kol. (1995): Enigma PRAHA 1 : 500 000 
Mapa biogeogr. členění ČR II.,CULEK M [ed.] a kol. (2005): – AOPK ČR, Praha. 1 : 500 000 
Základní mapa 12-24-12 ; anonym. 2003, ČÚZAK Praha    1 : 10 000 
Mapa katastru nemovitostí – soulep mapových listů 6-9/13, 6-9/14, 6-9/31,  

6-9/32,  Katastr. úřad HMP       1 : 1 000 
 
 

IV.4. Seznam používaných zkratek 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČGÚ  Český geologický ústav  
EN  evidence nemovitostí 
J  jih, jižní 
KN  katastr nemovitostí 
OP   ochranné pásmo ZCHÚ 
PBZ  Pražská botanická zahrada 
PP  přírodní památka 
S  sever, severní 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
V  východ, východní 
vyhl.   vyhláška 395/92Sb. ve zn. pozd. předp. 
ZCHD  zvláště chráněné druhy 
ZCHÚ  zvláště chráněné území 
Z  západ, západní 

 
IV.5. Plán péče zpracoval 
 „Zelený svět“, Jaromír Bratka a spolupracovníci, 2008 
 
  

V.  Přílohy       
 
V. 1.   Výběrový seznam rostlin        
V. 2.   Výběrový seznam živočichů         
V. 3.   Mapa základní 12-24-12 s vyznačením zájmového území  1 : 10 000 
V. 4.   Mapa katastru nemovitostí s ohraničením PP a OP   1 :  1 000 
V. 5.   Geologická mapa odkrytá 12 – 24 Praha    1 :  50 000 
V. 6.   Mapa značení, dílčích ploch a kolizí     1 :  1 000 
V. 7.   Mapa zvláště chráněných druhů        1 :  1 000  
V. 8.   Mapa managementových zásahů     1 :  1 000 
V. 9.   Fotodokumentace  
V.10.  Informace z katastru nemovitostí (ZCHÚ)  


