Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu

Praha - Petřín
CZ0113773

1. Základní identifikační a popisné údaje
1.1 Základní údaje
Název: Praha - Petřín
Kód lokality: CZ0113773
Kód lokality v ÚSOP: 2507
Rozloha (ha): 52,5905
Biogeografická oblast: kontinentální
Zařazení EVL na evropský seznam: 2008/25/ES
Nařízení vlády o stanovení národního seznamu EVL: nařízení vlády č. 318/2013 Sb., příloha 9

1.2 Způsob zajištění ochrany
Zvláště chráněná území (ZCHÚ)
Celková rozloha ZCHÚ (ha): 49,9776
Relativní rozloha ZCHÚ (%): 95
Specifikace ZCHÚ
Kód ÚSOP
1206

Kategorie
PP

Název
Petřín

Ochranné pásmo zvláště chráněného území (OP ZCHÚ)
Celková rozloha OP ZCHÚ (ha): 0,8818
Relativní rozloha OP ZCHÚ (%): 1,7
Navrhovaná kategorie ZCHÚ podle platného nařízení vlády
přírodní památka - část
Smluvní ochrana dle § 39 ZOPK
NENÍ
Základní ochrana dle § 45c, odst. 2 ZOPK
Celková rozloha území chráněného dle režimu základní ochrany (ha): 1,7311
Relativní rozloha území chráněného dle režimu základní ochrany (%): 3,3
Jiná území chráněná podle národní legislativy, evropské legislativy nebo mezinárodních úmluv v
překryvu s EVL
Ptačí oblasti
NEJSOU

1.3 Územně správní příslušnost
Hlavní město Praha
Dotčené obce
Praha

Dotčená katastrální území
Břevnov, Hradčany, Malá Strana, Smíchov

1.4 Stručná charakteristika území
Ekotop
– krajinná charakteristika: Lokalita se rozprostírá na svazích náhorního plató vystupujícího nad Vltavou.
Specifičnost EVL spočívá v její poloze v centru hlavního města a zároveň v přítomnosti částečně přírodě
blízkých porostů s mnohými prvky charakteristickými pro středoevropský listnatý les. Celý petřínský komplex je
krajinářsky, esteticky i historicky významný a pestrý a je doplněn množstvím kulturních a sakrálních staveb z
různých období historie. V současnosti území slouží jako hojně navštěvovaný park. Území je na Petříně
vymezeno v prostoru Strahovské zahrady, Lobkovické zahrady, Seminářské zahrady, Petřínských sadů a
zahrady Kinských (Kinského).
– geologie: Území má pestrý geologický podklad. V nižší části území se vyskytují šikmo ukloněné ordovické
břidlice, na kterých spočívají diskordantně vodorovně uložené usazeniny křídového útvaru tvořící temeno
Petřína – jílovce a pískovce. Pískovce jsou rozbrázděny erozními rýhami a vzniká pod nimi již zazemněná suť.
Na kontaktu břidlic a pískovců vyvěrají ve svahu vydatné prameny, které byly dříve jímány a využívány jako
zdroj pitné vody. Zanedbaná údržba podzemních štol pro prameny způsobila v 70. letech 20. stol. na svahu
Petřína rozsáhlé sesuvy.
– pedologie: Půdní poměry jsou složité, od nevyvinutých půd přes pararendziny a arenické kambizemě až
hnědozemě s tendencí k hlubším pseudoglejovým hnědozemím na úpatí svahu. Celkově je půdní profil značně
ovlivněn terénními úpravami.
– geomorfologie: Lokalita leží v celku Pražská plošina.
– reliéf: Strmé svahy výrazného vrchu zvedající se nad Vltavou. Nadmořská výška se v EVL pohybuje v
rozmezí 198–326 m n. m.
– klima: Jedná se o teplou oblast T2. Fytogeograficky je lokalita v termofytiku, fytogeografický okres Dolní
Povltaví a Pražská kotlina.
Biota
– flóra a vegetace
Vrchol Petřína je zalesněn přes dlouhodobou parkovou péči v okolí převážně původními středoevropskými
listnáči, příčinou je zřejmě horší přístupnost těchto míst. Vegetační jednotky se střídají podle přítomného
geologického podloží. V oblasti skalních výchozů jsou zachované acidofilní bikové doubravy (sv. Genisto
germanicae-Quercion, L7.1), na hlubších půdách se vyskytují porosty degradovaných hercynských dubohabřin
(sv. Carpinion, L3.1), na zazemněné suti jsou přítomny suťové lesy (sv. Tilio-Acerion, L4).
Ve stromovém patře tvoří dominantu dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), dále jsou
silně zastoupeny i další listnaté dřeviny – buk lesní (Fagus sylvatica), javor mléč (Acer platanoides), j. klen (A.
pseudoplatanus), j. babyka (A. campestre), lípa srdčitá (Tilia cordata) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), z keřů
např. dřín jarní (Cornus mas). V horních partiích EVL se vyskytuje tis červený (Taxus baccata). Nepřekvapivě
časté jsou i výsadby kultivarů a nepůvodních druhů stromů a keřů, např. dub červený (Quercus rubra), jírovec
maďal (Aesculus hippocastanum), pámelník bílý (Symphoricarpos albus), tavolník (Spiraea sp.) a další (AOPK
ČR 2007–2013, Bratka et al. 2008). Přítomné dřeviny hojně zmlazují a vytváří v některých částech husté keřové
patro.
V bylinném patře jsou přítomny druhy hájové květeny – bika bělavá (Luzula luzuloides), lipnice hajní (Poa
nemoralis), strdivka nící (Melica nutans), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kokořík mnohokvětý
(Polygonatum multiflorum), zvonek širolistý (Campanula trachelium) a dokonce lilie zlatohlavá (Lilium
martagon). V podrostu se také prosazují druhy jarního aspektu listnatých lesů – sasanka hajní (Anemone
nemorosa), s. pryskyřníkovitá (A. ranunculoides), dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia), orsej jarní (Ficaria
bulbifera). V minulosti zde byly nalézány i další druhy ochranářsky zajímavých taxonů, které zde stále mohou
být přítomny v semenné bance. Je to např. okrotice bílá (Cephalantera damasonium) (AOPK ČR 2007–2013).
Jsou zde také hojně zastoupeny druhy, které dokládají silný vliv ruderalizace a eutrofizace vycházející z polohy
lokality v centru velkoměsta – kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kuklík městský (Geum urbanum), kakost
smrdutý (Geranium robertianum), invazní druhy netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) a česnek podivný
(Allium paradoxum var. paradoxum) a další.
Mimo porosty lesního charakteru jsou v EVL zahrnuty i parkové porosty se solitérními a často exotickými
dřevinami, zahrady a extenzivní sady. V ovocných sadech v Seminářské zahradě je vymapována vegetace
mezofilních ovsíkových luk (sv. Arrhenatherion, T1.1) s projevy silné eutrofizace.
Na lokalitě byla zaznamenána i neobyčejně bohatá mykoflóra. Vedle řady běžnějších druhů zde lze nalézt
bělopečárku Pilátovu (Leucoagaricus pilatianus), zvoneček pohárkovitý (Urnula craterium), kališník bělonohý
(Helvella leucomelaena), ohňovec hrbolatý (Phellinus torulosus), hvězdovku tuhovou (Geastrum coronatum),
hvězdovku vlasohlavou (Geastrum melanocephalum) a hvězdovku trojitou (Geastrum tripex) (Bratka et al.
2008).

– fauna
V EVL je významná fauna bezobratlých. Vyskytují se zde terikolní, fytofágní a xylofágní brouci. Z listorohých
brouků zde žije náš největší brouk roháč obecný (Lucanus cervus) – předmět ochrany na lokalitě. Těžiště jeho
výskytu je v Kinského zahradě, kde nalézá vhodný biotop s osluněnými starými stromy v rozvolněném porostu,
dospělce však lze vidět i v jiných částech EVL nebo i v jiných blízkých parcích. Dále v EVL žije roháček kozlík
(Dorcus parallelipipedus), roháček kovový (Platycerus caraboides), zlatohlávci křivonožec polokřídlý (Valgus
hemipterus) a Trichius gallicus. Z tesaříkovitých se zde vyskytuje nepříliš hojný tesařík piluna (Prionus coriarius)
(Bratka et al. 2011). Překvapující kontinuální trvání zdejšího suťového lesa dokládá přítomnost bezkřídlých
nosatečků Acalles camelus a Ruteria hypocrita.
Na vegetaci tu žijí teplomilní pavouci, např. křižák hajní (Zilla diodia) a zápředník krátkonohý (Clubiona
brevipes), v lesní hrabance drobná snovačka vypouklá (Pholcomma gibbum) (Kubíková et al. 2005). Ze
vzácných motýlů zde byl pozorován otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) (AOPK ČR 2007–2013). Z plžů zde
žije velký plzák lesní (Arion rufus) a p. hajní (A. silvaticus) (Kubíková et al. 2005).
Z obratlovců stojí za pozornost výskyt plcha velkého (Glis glis), veverky obecné (Sciurus vulgaris), žije zde i
zajíc polní (Lepus europaeus) (Bratka et al. 2011). Z ptačí fauny je významný výskyt strakapouda prostředního
(Dendrocopos medius), slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) a křepelky polní (Coturnix coturnix). Dále
jsou přítomny běžnější hájové druhy, např. puštík obecný (Strix aluco), datel černý (Dryocopus martius) aj.
Obojživelníci využívají parkových jezírek, nalezeny zde byly druhy ropucha obecná (Bufo bufo), skokan štíhlý
(Rana dalmatina) a s. hnědý (R. temporaria) (Kubíková et al. 2005, AOPK ČR 2007–2013, Bratka et al. 2011).

2. Stav EVL a předmětů ochrany
2.1 Předměty ochrany a jejich cílový stav
Druhy
Název předmětu ochrany: roháč obecný Lucanus cervus
Kód předmětu ochrany: 1083
Stav předmětu ochrany při zařazení EVL do Evropského seznamu
Populace

Min

Max

Jednotka Kategorie Podíl populace

Zachovalost Izolace

stálá populace

-

-

-

vynikající
zachování

přítomná

15 % ≥ p > 2 %

Celkové
hodnocení
populace není vynikající
izolovaná, leží hodnota
uvnitř areálu
rozšíření
druhu

Cílový stav předmětu ochrany:
Zachovat stav populace při vyhlášení, případně stav zlepšit.

2.2 Nároky předmětů ochrany
Druhy
Název předmětu ochrany: roháč obecný Lucanus cervus
Kód předmětu ochrany: 1083
Popis nároků předmětu ochrany:
Roháč obecný, největší evropský brouk, je druhem listnatého lesa (především doubrav, dubohabřin a
šípákových doubrav), preferuje rozvolněné lesy, lesní okraje a paseky. Dává přednost teplým nížinným lesům,
ale místy vystupuje i do vyšších poloh. Vyžaduje dostatečné množství odumřelého dřeva a starých stromů k
vývoji, proto mnohde spíše než v lesích přežívá dnes v městských parcích, oborách, starých sadech a
zahradách. Velmi vhodným biotopem jsou světlé listnaté lesy, pařeziny a paseky se starými pařezy.
Brouci jsou velcí až 8 cm, larvy dosahují až 10 cm délky. Mají výrazný pohlavní dimorfismus – samci mají
výrazná kusadla, která jim slouží k bojům o samičku. Samice kladou vajíčka do alespoň povrchově
trouchnivějícího dřeva, nebo do půdy kolem mrtvých stromů, pařezů a kořenů. Xylofágní larvy potom žijí v
trouchu jakékoliv části stromu či v zemi okolo kořenů. Larvám vyhovují prosluněná místa. Z dřevin roháči v
našich podmínkách preferují duby, ale možný je výskyt i na jiných listnáčích (známy jsou nálezy ze širokého
spektra dřevin). V našich podmínkách je vývoj larev tří- až pětiletý. Dospělí brouci se obvykle líhnou již na
podzim a přezimují v kukelních komůrkách, v přírodě se objevují od května (výjimečně v teplých letech již od
konce dubna) do srpna, maximum výskytu spadá do června a července. Přes den je brouky možné nalézat na
kmenech a v korunách stromů, pozdě odpoledne a večer (při teplém počasí) létají v korunách stromů. Imága
láká ronící míza.
– ohrožení:
Roháč obecný je evropským druhem. V ČR byl rozšířen v listnatých lesích v celém území, v současnosti je však
jeho výskyt omezen na několik oblastí v nižších polohách. Nejhojněji a prakticky plošně se vyskytuje na jižní
Moravě, poměrně častý je v severozápadních a středních Čechách.
Příčiny vymizení tohoto velkého nápadného brouka spočívají v rozsáhlé a téměř všudypřítomné změně
hospodaření s lesy, která negativně ovlivnila také velké množství dalších organismů – živočichů i rostlin –
vázaných na lesy „tradičně“ obhospodařované. Původní doubravy a smíšené lesy byly v minulosti nahrazeny
jehličnatými monokulturami a jinými porosty, které znemožňují vývoj druhu. Velkoplošné holosečné hospodaření
je pro roháče kritické, rovněž odstraňování starého dřeva z listnatých lesů, především vytrhávání pařezů,
provázené mechanizovanou přípravou půdy (frézování, orba pasek) a případná přeměna těchto lesů na
intenzivní hospodářské kultury. Proto lze v současnosti roháče častěji nalézt ve starých parcích, kde nalézá
vhodné podmínky. V parcích je roháč ohrožen likvidací starých listnatých stromů a rozsáhlými sanačními
zásahy.
Odchyt jednotlivých kusů sběrateli nemůže populace druhu ohrozit, negativní vliv by snad mohl mít pouze
hromadný (ve stovkách až tisících kusů) a pravidelný odchyt na plošně omezených lokalitách. Naproti tomu

přezvěření černou zvěří, která může vyhledávat larvy, a aplikace insekticidů v lokalitách výskytu a v blízkém
okolí v době aktivity imág mohou ohrozit existenci populací velmi významně.
– vhodný management:
Vhodný management je nutné nastavit pro každou lokalitu zvlášť. Platí, že čím menší je rozloha lokality, tím
přísnější musí být podmínky managementu.
Na lesních lokalitách je vhodnou formou hospodaření les střední, tj. ideální je přítomnost nižšího patra dřevin
obhospodařované výmladkovým způsobem a vyššího patra starších solitérů („výstavků“) nebo skupin stromů.
Ideální je mozaikovité zastoupení porostů různého stáří ve spodní etáži, zejména je žádoucí dostatek mladých
prosvětlených porostů. Počet výstavků je třeba stanovit podle místních podmínek, počet by se měl pohybovat
mezi 20–50 ks/ha. V sušších polohách, kde jsou stromy menší, ponechávat výstavků více než na vlhčích
stanovištích či v lužních lesích, kde dosahují stromy větších dimenzí. Výstavky by měly být optimálně tvořeny
duby, lipami, případně jinými druhy listnáčů. Žádoucí je na místě ponechávat torza a zbytky stromů, padlé
kmeny a silné větve.
Při převádění vysokého lesa na les střední nebo nízký je nutné ponechat část vzrostlých stromů (výstavků) do
fyzického rozpadu na místě, jelikož nově založený les nenabízí dostatek mrtvého dřeva pro roháče. Optimální
počet je přibližně 50 ks/10 ha. U porostů, které jsou již dlouhodoběji obhospodařovány jako les střední, již toto
není zcela nezbytné. Výjimkou je situace, kdy na lokalitě nebude dostatek mladých prosvětlených porostů,
potom je také vhodné ponechávat výše zmíněné množství výstavků na místě až k rozpadu.
Pokud, vzhledem k rozloze porostů, není možné obhospodařovat les formou středního lesa, upřednostňuje se
podrostní způsob hospodaření s převážným využitím maloplošných obnovních prvků a se zajištěním ochrany
přirozeného zmlazení proti zvěři. V případě obnovy holosečné je nutné na holinách ponechat pařezy
(představují jeden z nejdůležitějších biotopů pro larvy roháče) a dostatečný počet výstavků. Mýtiny s
ponechanými pařezy by přitom měly být spíše menších rozloh. Obecně je porosty nutno směřovat k věkové
diverzitě. Je nutno odstranit (odtěžit) z vybraných lokalit nepůvodní a pro tento druh nevhodné druhy dřevin
(akáty, smrky a ostatní jehličnany). Těžbu a přibližování dřeva je žádoucí provádět šetrnými technologiemi.
Zcela nevhodná je mechanizovaná příprava půdy včetně naorávání mýtin, vytrhávání a frézování pařezů a
výsadba stanovištně nepůvodních dřevin.
V případě parků, lesoparků a rekreačních lesů platí podobné zásady. Nutné je stále zachovávat na lokalitě
dostatečnou zásobu odumřelého dřeva listnatých dřevin (dřevo z jehličnanů roháč nevyužívá), a to např. padlé
kmeny, větve, nevytrhané pařezy, štěpku, a zajistit kontinuální přítomnost starých stromů. Kácení starých
stromů o výčetní tloušťce nad 25 cm by mělo být pouze výjimečné (např. při oprávněných a odůvodněných
sanačních zásazích). V případě kácení stromů je nutné ponechávat pařezy, jejich frézování do úrovně terénu
není žádoucí. Velmi vhodná je dosadba mladých dubů. Případné odstranění náletových dřevin nepředstavuje
pro roháče negativní zásah. V parcích je žádoucí zachovat režim krajinářského „anglického parku“. Jako prvek
aktivního managementu je vhodné použití neimpregnovaných dubových špalků zapuštěných do země jako
obrubníků a jiných prvků. V zemi zapuštěné části špalků je však nutné ponechat na místě až do úplného
rozpadu.

2.3 Řešení konfliktů při zajišťování požadavků různých předmětů ochrany EVL
Konflikt není předpokládán

2.4 Konflikt s jinými ochrannými režimy dle ZOPK
Konflikt není předpokládán

2.5 Využívání EVL a zhodnocení jeho důsledků pro předměty ochrany
Stručná charakteristika a vliv činnosti
– historické vlivy
Vzhledem k poloze lokality v centru hlavního města, jehož území bylo ovlivňováno lidským osídlením již od
neolitu, působily lidské vlivy po dlouhou dobu i na území Petřína. Větší zásah představovala během středověku
těžba železitých pískovců využívaných ke stavbě či jako chudá železná ruda. Byla zde také těžena opuka, z níž
bylo v Praze i mimo ni postaveno mnoho románských staveb. V 19. století proběhly pokusy o dolování uhlí v
okolí Nebozízku a na smíchovské straně Petřína. Ačkoliv sluje nebyly vydatné, vykopalo se zde přes 300 m
štol.
Území pravděpodobně nikdy v historii nebylo zcela odlesněno, jak se jeví podle přítomnosti typických prvků
nížinných listnatých lesů a vysokého zastoupení stanovištně a geograficky původních druhů dřevin. Podle
historických pramenů lokalita sloužila jako pastevní plocha, částečně však také jako lovecká obora,
pravděpodobně díky níž byl les zachován. Patrně i díky neschůdnému a nepřístupnému terénu nebyly
nejcennější vrcholové partie intenzivněji kultivovány.
Ostatní přístupné části Petřína měly v minulosti různé zemědělské využití. Přes již zmíněnou pastvu až po
sadovnictví, zelinářství a vinařství. Později, na konci 17. století, zde byly založeny barokní palácové zahrady.
Pozdější úpravy v 19. století se již nesly v charakteru anglického krajinářského parku. Často byly vysazovány
exotické druhy dřevin. Kvůli nákladné údržbě však v Lobkovické zahradě a v zahradě Kinských nebyl anglický
park zachován a území zarostlo náletovými dřevinami. Z hlediska předmětu ochrany roháče obecného byla
zásadní kontinuální přítomnost lesa, přirozených biotopů, a posléze parkových úprav, které zajistily vhodné
podmínky pro zachování druhu na lokalitě až do současnosti.
– současný management
Péče o lokalitu je výrazně ovlivněna významnou parkovou funkcí území. Většina ploch je udržována
zahradnicky – seč trávníků několikrát ročně, řez ovocných stromů, zastřihávání okrasných keřů, bezpečnostní
ořez větví u vzrostlých stromů, dosazování nových dřevin, dále udržování chodníků a cest, péče o historické a
kulturní památky.
V celé EVL je vysázeno množství stanovištně nepůvodních a exotických dřevin, případně různých okrasných
kultivarů. Jejich samotná přítomnost pro PO nepředstavuje významný problém za podmínky současné
přítomnosti vhodných domácích dřevin ve vhodných podmínkách (dostatečně rozvolněný prosvětlený porost,
dostatek mrtvého dřeva apod.). Roháč také může staré jedince nebo tlející dřevo těchto nepůvodních dřevin
využívat. Nicméně nevhodná je přítomnost druhů, jejichž vlastnosti mohou mít potenciální negativní dopad na
biotop (schopnost šíření, hybridizace s domácími druhy, přenos chorob, schopnost měnit chemismus půdy
apod.). Jedná se například o trnovník akát (Robinia pseudacacia), pajasan žlaznatý (Ailanthus altissima), dub
červený (Quercus rubra), hybridní topoly, ale i keře – pámelník bílý (Symphoricarpos albus).
Těžiště výskytu roháče obecného je především v zahradě Kinských, kde jsou přítomny staré listnaté stromy z
dob parkových úprav v anglickém stylu, které jsou v dostatečně (pro xylobionty) rozvolněném porostu a tím
pádem vhodně osluněné. Vyskytují se zde plochy s pravidelně udržovaným podrostem (trávníky, záhony), i
plochy lesního charakteru, kde jsou přítomny náletové dřeviny různého stáří více či méně zastiňující staré
vysoké stromy. V méně přístupných částech zahrady jsou vhodně ponechávány dřevní artefakty (větve, kmínky,
nevytrhané pařezy) – důležitá stanoviště pro larvy roháče.
V jiných částech parku je výskyt roháče spíše nižší. Dospělci do těchto částí mohou zalétávat a pravděpodobně
na vhodných místech dochází v menší míře i k úspěšné reprodukci a vývoji larev. I v těchto částech jsou
většinou ponechávány nevytrhané pařezy, v menší míře i stromová torza.
V Lobkovické zahradě, Strahovské zahradě a v horní části Petřínských sadů a Seminářské zahrady (na území
původní přírodní památky – viz dále) se nachází porosty lesního charakteru (nejedná se o pozemky určené k
plnění funkce lesa). V těchto porostech probíhá péče o jedince stromů – od výsadby mladých stromků až po
odstraňování nebezpečných větví, kmenů i celých stromů.
V Seminářské zahradě (zhruba 20 % rozlohy EVL) jsou sady s různými ovocnými dřevinami a pravidelně
kosenou ovsíkovou loukou v podrostu. Hospodaření je zde pouze extenzivní, sady mají spíše estetickou funkci.
Část EVL náležící ke Smíchovu není přístupná pro veřejnost a slouží zčásti jako soukromá zahrada a zčásti
jako zahrádkářská kolonie.
Dosavadní péče v území umožnila zachování PO na lokalitě, uvedené činnosti jsou víceméně v souladu s
nároky PO.

– ochrana přírody
Přírodní památka s názvem Petřínské skalky zde byla vyhlášena v roce 1988 za účelem ochrany geologického
a geomorfologického fenoménu, bioty a lesních společenstev. Hlavní předmět ochrany tvořil vrcholový úsek
Petřína s výchozy svrchnokřídových pískovců a opuk s lesními porosty s význačnými druhy lesních živočichů a
rostlin. V roce 2013 bylo ZCHÚ rozšířeno i mimo lesní porosty na plochu zhruba vymezenou hranicemi EVL a
přejmenováno na přírodní památku Petřín. Do cílů byla přidána ochrana populace roháče obecného a jeho
biotopů (parkový prostor s četnými letitými stromy a jejich artefakty, keřovými skupinami a dalšími rostlinami a
živočichy). Zvýšený zřetel je brán na zachování kulturně-estetické hodnoty historických zahrad a parků. Pro
návštěvníky jsou zřízeny naučné tabule informující o místních přírodních zajímavostech.
V Seminářské zahradě pod restaurací Petřínské terasy se nachází památný strom – javor babyka, jehož stáří je
přibližně 150 let.
– rekreace a sport
Lokalita je masivně využívána ke krátkodobé městské rekreaci. Je zde vytvořena síť zpevněných cest pro pěší
a cyklistickou turistiku. Předmět ochrany není tímto využíváním ohrožen. Nepříznivým vlivem vysoké
návštěvnosti území by pro populaci roháče mohl být odchyt dospělých brouků amatérskými sběrateli nebo
návštěvníky parku, což je díky jeho nápadnosti a atraktivnosti možné. Pravděpodobně však tento vliv není v
současné době pro místní populaci roháče kritický.
Z hlediska dalších přírodních hodnot může být vysoká návštěvnost negativní. Jedná se především o aktivity
mimo zpevněné cesty – cyklokros na příkrých svazích v lesních partiích ničící bylinný podrost, horolezectví,
bouldering a vyrývání nápisů do pískovcových bloků urychlující jejich rozpad, pobyt lidí bez domova na
vhodných místech pod převisy a v umělých jeskyních a hromadění odpadků na těchto místech apod. PO však
těmito jevy pravděpodobně není výrazně ovlivňován.

2.6 Související platné dokumenty ve vztahu k předmětům ochrany dle speciálních
zákonů
Plány péče
Název ZCHÚ: PP Petřín
Autor: Bratka, J. a kol.
Schválil: Magistrát hlavního města Prahy
Datum schválení: 13. 1. 2010
Platnost od-do: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2019

3. Péče o EVL
3.1 Popis optimálního způsobu péče o předměty ochrany
K udržení silné populace roháče obecného na lokalitě je nadále žádoucí pokračovat v dosavadním způsobu
péče, zachovat stávající charakter lokality a vhodně skloubit požadavky ochrany přírody s významnou parkovou
a rekreační funkcí území. S ohledem na předmět ochrany se především jedná o zachování starých listnatých
stromů vhodných k vývoji roháče obecného (především duby, ale i lípy, habry, buky, javory, i další jiné) zejména
v zahradě Kinských, kde je těžiště výskytu roháče, ale i v ostatních částech lokality. Ke kácení vzrostlých dřevin
by mělo dojít pouze z důvodu rizika pro návštěvníky parku, případně z jiných vážných důvodů. Preferována by
měla být varianta bezpečnostního ořezu větví před pokácením celého stromu, poté vytvoření stromového torza
a až jako poslední možnost pokácení a ponechání nevytrženého pařezu. Je vhodné staré listnaté stromy
udržovat osluněné a více zde porost dřevin nezahušťovat. Z hlediska dlouhodobého přežití populace je vhodné
dosazovat či se starat o mladší jedince zájmových druhů – především dubu, ale i lípy, buku, habru či jiných
domácích listnatých dřevin. Vhodné je vysazování domácích druhů stromů i na plochách nelesního charakteru
jako solitéry či ve skupinách. Žádoucí je kontinuální přítomnost těchto druhů dřevin atraktivních pro xylobionty
ve všech vývojových stádiích, tj. od semenáčků až po dřevo ve fázi rozpadu.
Přítomnost rozkládajícího se dřeva je nutná, jsou na něj vázány larvy roháče obecného, i další xylofágové.
Vhodné jsou na místě ponechané nevytrhané pařezy, padlé kmeny, větve i štěpka z listnatých dřevin (např. z
výřezu náletu apod.) Ideální je dřevo ponechat (položit) na povrchu půdy, eventuálně ho stabilizovat v
substrátu, aby nemohlo dojít k případným úrazům návštěvníků. Vhodné je udržovat tyto místa nezastíněná. S
ohledem na rekreační funkci oblasti je vhodné dřevní artefakty umisťovat na místa, kde je kladen menší důraz
na estetičnost a kde nepřekážejí. Možné je také propojit jejich biologický význam s rekreačním – do země
zapuštěné dubové špalky na sezení, dřevěná obruba chodníků apod. Nutné je tyto špalky neimpregnovat a
alespoň do země zapuštěnou část ponechat na místě k zetlení.
V EVL je přítomno množství okrasných exotických a nepůvodních dřevin. Cílem managementu lokality je
podpora přirozených stanovištních poměrů a přírodě blízké dřevinné skladby, ale také zároveň zachování
estetiky parku. U současně přítomných nepůvodních dřevin je vhodné vyhodnotit jejich vlastnosti, které mohou
mít potenciální negativní dopady na biotop (schopnost šíření, hybridizace s domácími druhy, přenos chorob,
schopnost měnit chemismus půdy apod.) a vybrané druhy cíleně postupně odstraňovat (avšak s ohledem na
rekreační funkci) a nahrazovat nejlépe druhy domácími, nebo jinými. Jedná se například o trnovník akát
(Robinia pseudacacia), pajasan žlaznatý (Ailanthus altissima), dub červený (Quercus rubra), hybridní topoly, ale
i keře – pámelník bílý (Symphoricarpos albus) aj. Při kontinuální přítomnosti vhodných stanovišť pro roháče (viz
výše) není nutné vysazování okrasných dřevin bránit. Žádoucí je preferovat listnaté dřeviny před jehličnatými,
které roháč nevyužívá (nevyužívá ani tlející dřevo z jehličnanů).
Hospodaření v ovocných sadech by mělo být i nadále pouze v extenzivním režimu. Chemické ošetřování
stromů by mělo být omezeno na nutné minimum. Nežádoucí je aplikace insekticidů v době aktivity imág roháče,
tj. v období od dubna do srpna.
Návštěvnické aktivity není nutné z hlediska předmětu ochrany omezovat. Velmi vhodné je informovat veřejnost
o předmětu ochrany, jeho nárocích a biotopu na informačních naučných tabulích.

3.2 Navrhovaná opatření
Opakovaná opatření
Číslo zákresu managementového opatření
Název managementového opatření
Kategorie opatření
Cílový předmět ochrany
Popis opatření

Vhodný interval
Kalendář pro management
Poznámka

Číslo zákresu managementového opatření
Název managementového opatření
Kategorie opatření
Cílový předmět ochrany
Popis opatření

Vhodný interval
Kalendář pro management
Poznámka

Číslo zákresu managementového opatření
Název managementového opatření
Kategorie opatření
Cílový předmět ochrany
Popis opatření

Vhodný interval
Kalendář pro management
Poznámka

bez zákresu
Likvidace invazních a expanzivních rostlin rozptýlená (nesouvislý porost
invazních rostlin - jedinci či skupinky)
Invazní druhy
Lucanus cervus (roháč obecný) 1083
postupná redukce exotických a nepůvodních dřevin, které mají schopnost
negativního působení na biotop (vysoká schopnost šíření, ovlivňování
chemismu půdy, hybridizace s domácími druhy apod. - pajasan žlaznatý,
dub červený, trnovník akát, topol kanadský, pámelník bílý a další)
1 x za 5 let
listopad – březen
pěstování okrasných dřevin je nadále možné, vhodné je preferovat
listnaté dřeviny před jehličnany
bez zákresu
Výsadba dřevin mimo les
Péče o stromy mimo les
Lucanus cervus (roháč obecný) 1083
vysazování domácích druhů listnatých dřevin, které jsou potenciálně
atraktivní pro předmět ochrany – především dub, ale i lípa, habr, buk,
javory; ve skupinách i jako solitéry; zajistit tak přítomnost vhodných dřevin
do budoucna; vysazovat dřeviny nejlépe s místním nebo regionálním
původem
1 x za 10 let
říjen – duben
vhodné je také uvolňovat semenáčky a mladé stromky zájmových druhů z
hustého podrostu
bez zákresu
Vybudování loggerů pro podporu roháčů a dalších saproxylických
bezobratlých
Speciální opatření na podporu druhů/stanovišť
Lucanus cervus (roháč obecný) 1083
podpora populace roháče i dalších saproxylických bezobratlých
ponecháváním dřevních artefaktů v území EVL v různých možných
podobách – bezpečně stojící stromová torza, nevytrhané pařezy,
pokácené kmeny volně ležící, případně ukotvené v substrátu, větve apod;
k umístění vybírat pro návštěvníky méně přístupná místa, anebo spojit
biologickou funkci s rekreační a naučnou, např. vytvoření broukovišt
(loggerů) s informačními tabulemi pro návštěvníky, vytvoření posezení z
dřevěných špalků, vytvoření obrub chodníku ze zapuštěných špalků,
apod.; vhodné je použití dubového dřeva, ale i dřeva jiných domácích
listnáčů; nutné je tyto špalky neimpregnovat a ponechat na místě až do
úplného zetlení
1 x za 3 roky
kdykoliv
Zřízení broukoviště nesmí sloužit jako alibi pro kácení starých stromů.
Staré stromy je nutné na lokalitě zachovávat, v nutných případech
(bezpečnost návštěvníků aj.) nejprve provést bezpečností ořez větví,
nebo vytvořit stromové torzo s nižším těžištěm, pokácení celého stromu
až jako poslední alternativa. Dřevo ponechat na lokalitě k zetlení.
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5. Seznam zkratek
AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

ES

Evropský seznam

EVL

Evropsky významná lokalita

OP ZCHÚ

ochranné pásmo zvláště chráněného území

SDO

Souhrn doporučených opatření

ÚSOP

Ústřední seznam ochrany přírody
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zvláště chráněné území

ZOPK

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
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