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

evidenční číslo:      2091 
kategorie ochrany:      PP 
název území:       Cikánka II 
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: vyhláška 
orgán, který předpis vydal:      Národní výbor hl. m. Prahy 
číslo předpisu:       5/1988 
datum platnosti předpisu:     4. 7. 1988 
datum účinnosti předpisu:      1. 9. 1988 

 
 
1.2 Údaje o lokalizaci území 
 
kraj:         hl. m. Praha 
okres:         hl. m. Praha 
obec s rozšířenou působností:     Praha 
obec s pověřeným obecním úřadem:     Praha 
obec:         Praha 
katastrální území:       Radotín 
 
Příloha č. M1A:   
Orientační mapa s vyznačením území na podkladě turistické mapy 
 
Příloha č. M1B:  
Orientační mapa s vyznačením území na podkladě ortofotomapy 
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1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 
 
Zvláště chráněné území: 
 
Katastrální území: 738620, Radotín 
Číslo 
parcel
y 
podle 
KN 

Číslo 
parcely 
podle 
PK 
nebo 
jiných 
evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití 
pozemku podle 
KN 

Číslo 
listu 
vlastni
ctví 
 

Výměra 
parcely 
celková 
podle KN 
(m2) 

Výměra 
parcely 
v ZCHÚ 
(m2) 

2838/1  Ostatní plocha Dobývací prostor 3116 103616 1 000 
Celkem  1 000 

 
V Katastru nemovitostí není na uvedeném pozemku chráněné území vůbec zapsáno. Oproti 
zákresu ve vyhlašovacím předpisu leží profil B (viz příloha M2), který je předmětem ochrany, 
také částečně na parcele č. 2838/8. 
 
 
Ochranné pásmo: 
 
Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 
50 m od hranice ZCHÚ. 
 
Příloha č. M2:  
 
Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ 
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1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma  
 

Druh pozemku ZCHÚ   
plocha v ha 

OP 
plocha v ha 

Způsob využití 
pozemku 

ZCHÚ   
plocha v ha 

lesní  pozemky    

zamokřená 
plocha 

 

rybník nebo 
nádrž 

 

vodní  plochy   

vodní tok   

trvalé  travní 
porosty 

  

orná půda   

ostatní 
zemědělské  
pozemky 

  

 

neplodná půda  ostatní plochy 0,10  

ostatní způsoby 
využití 

0,10 

zastavěné 
plochy a nádvoří 

  

plocha celkem  0,10  

 

 
 
  
1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími 
 
chráněná krajinná oblast: Český kras - zasahuje pouze do ochranného pásma PP podle 

platného vyhlašovacího předpisu (ochranného pásma 
skutečného předmětu ochrany se hranice CHKO pouze 
dotýká) 

jiný typ chráněného území: dobývací prostor, přírodní park (Radotínsko-Chuchelský 
háj, vyhl. NVP č. 8/1990 Sb.    

 
 
1.6 Kategorie IUCN 
 
III. - přírodní památka 
 
 
 
1.7 Předmět ochrany ZCHÚ 
 
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu 
 
Opěrný stratigrafický profil stupně lochkov-prag (devon) k mezinárodnímu stratotypu této 
hranice v PR Homolka u Velké Chuchle. Dále se jedná o významné paleontologické naleziště. 
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1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav 
 
 
Útvary neživé přírody:  
útvar  geologická charakteristika popis útvaru 
Opěrný profil lochkov-
prag 

Rozhraní mezi vápenci 
lochkovského souvrství a 
sliveneckými vápenci pražského 
souvrství. 

Stará opuštěná část lomu na 
růžový slivenecký vápenec 
v těsném sousedství velkého 
činného lomu. Podle 
vyhlašovacího předpisu se 
nachází mimo PP, 
pravděpodobně i mimo její 
OP. 

Paleontologické naleziště Převládají koncentrované 
úlomky makrofauny 
v jednotlivých vrstvách profilu. 

Nejvýznamnější fauna se 
nalézá ve vrstvě č. 7 
lochkovského souvrství, 
vrstvě č. 11 přechodu 
lochkov-prag a v souvrství 
sliveneckých vápenců (vrstvy 
13, 16 a nejsvrchnější). 
Nenacházejí se uvnitř PP 
podle vyhlašovacího předpisu. 

 
 
 
1.8 Cíl ochrany 
 
Zachování stratigrafického profilu stupně lochkov-prag ve viditelném a přístupném stavu, který 
umožňuje jeho další studium. Přestože je vůdčím motivem ochrana neživé přírody, vzhledem 
k charakteru území a návaznosti na ojedinělá xerotermní společenstva (Koelerio macranthae-
Stipetum joannis) NPP Cikánka I v sousedství PP je žádoucí přihlédnout i k zachování 
přirozeného vegetačního krytu.
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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 přírodní památky tvoří staré opuštěné lomy, souhrnně označované „Ve skále“ severně od 
dobývacího prostoru lomu Cikánka na levém svahu Radotínského potoka (titulní obrázek, obr. 2 
a 3). Podle mapy ve vyhlašovacím předpisu jsou chybně lokalizovány na západní straně malého 
údolí mimo vlastní lom (obr. 1), které vychází z nepoužívané části lomu na růžové slivenecké 
vápence severním směrem k NPP Cikánka I. Bývalé lomy jsou jedny z původních slavných 
sliveneckých lomů, kde je těžba vápenců datována již od 13. století. Až do roku 1923 byly tyto 
lomy majetkem rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou.  

Nadmořská výška obdélníkově vymezené plochy ve vyhlašovacím předpisu se pohybuje 
mezi 297 až 313 m (odečteno průmětem zákresu z vyhlášky do mapy s vrstevnicemi; Kubíková, 
Ložek, Špryňar et al. (2005) udávají 288-309 m). Z geomorfologického hlediska se jedná o 
součást Třebotovské plošiny v rámci Brdské oblasti Poberounské provincie. Geologicky je 
předmět ochrany tvořen vrstvami při rozhraní mezi vápenci lochkovského souvrství a 
sliveneckými vápenci pražského souvrství. V těchto polohách byly zjištěny význačné 
paleontologické nálezy – trilobiti Platyscutellum formosum slivenecense, Crotalocephalus 
albertii, Pragoproetus pragensis, ramenonožec Dalejodiscus subcomitans aj. V horní části blízké 
stěny lomu vychází na povrch facie řeporyjských vápenců pražského souvrství (Němec, Ložek et 
al. 1997). 

 Klimaticky náleží PP do oblasti T2 s teplým a suchým dlouhým létem, s velmi krátkým 
teplým až mírně teplým jarem i podzimem a krátkou, mírně teplou zimou s velmi krátkým 
trváním sněhové pokrývky (Quitt 1971).  

 
2.1.1 Botanika 

 
Z hlediska fytogeografického spadá území PP Cikánka II. do obvodu Českého 

termofytika, okresu Český kras (Hejný et Slavík 1997). Leží v klimaxové oblasti dubohabrových 
hájů, vzhledem k extrémním geomorfologickým podmínkám a vápencovému podkladu jsou však 
vegetační poměry mnohem pestřejší. Předtím, než zdejší krajinu začal ovlivňovat člověk, byla 
oblast pravděpodobně porostlá šipákovou lesostepí, stepní společenstva se původně vyskytovala 
pouze na nejvíce exponovaných stanovištích (Klaudisová 1992). Současný vegetační kryt PP 
podle mapy ve vyhlašovacím předpisu představuje dřevinami zarůstající dno a svah údolí (obr. 
1.). Předmět ochrany ležící mimo ZCHÚ i jeho ochranné pásmo tvoří lomové stěny s fragmenty 
xerotermních travinných společenstev svazu Festucion valesiacae (T3.3 Úzkolisté suché 
trávníky), v jižní části lokality též se zbytkem porostu svazu Carpinion betuli (L3.1 Hercynské 
dubohabřiny). Na jihovýchodním okraji PP byla na svahu nad lomem v minulosti vysazená 
borová kultura na stanovišti teplomilné doubravy. Druhově nejbohatší je xerotermní trávník na 
ploše nad očíslovaným profilem (příloha M2, plocha A; obr. 2), v němž roste několik druhů 
zařazených do Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka 2001) -
devaterník šedý (Rhodax canus; kategorie C2), locika vytrvalá (Lactuca perennis; C3),  kostřava 
waliská (Festuca valesiaca; C4a), kavyl vláskovitý (Stipa capillata; C4a), vousatka prstnatá 
(Botriochloa ischaemum; C4a) a ostřice nízká (Carex humilis; C4a). Místy se nacházejí i 
ostrůvky širokolistého xerotermního trávníku s válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum), 
sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus) a pro Český kras typickým pcháčem bělohlavým 
(Cirsium eriophorum; kategorie C3). Na tomto stanovišti roste též nepůvodní len rakouský 
(Linum austriacum) (Kubíková, Ložek, Špryňar et al. 2005). Na sutích v bezprostředním okolí 
profilu byl zjištěn hojný výskyt ožanky hroznaté (Teucrium botrys; kategorie C3). Dále byla při 
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terénním výzkumu na konci vegetační sezóny roku 2008 a na jaře 2009 zjištěna přítomnost 
chráněného dřínu obecného (Cornus mas) ve dvou kvetoucích jedincích a několika exemplářů 
kvetoucího hořečku brvitého (Gentianopsis ciliata; kategorie C3), významného druhu iniciálních 
sukcesních stadií, který byl nalezen na suti pod lomovou stěnou jihozápadně od očíslovaného 
profilu (obr. 3 a 4; příloha M2 plocha B). Z význačných druhů dále uvádí Klaudisová (1992) 
prvosenku jarní (Primula veris; kategorie C4a), Špryňar (1998) však tento druh nepotvrdil. 
Špryňar et Marek (2000) uvádějí nejistý výskyt těchto chráněných taxonů: silně ohroženého 
koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) a kavylu sličného (Stipa 
pulcherrima) a dále ohrožené bělozářky liliovité (Anthericum liliago), chrpy chlumní (Centaurea 
triumfettii subsp. axillaris) a kavylu Ivanova (Stipa pennata). Jedná se zcela jistě o chybné údaje, 
které vznikly excerpcí práce Kubíkové et al. (1997), která však podle mapy č. 5 na str. 42 
zahrnuje pouze území NPP Cikánka I.  

 
2.1.2 Zoologie 

 
Studované práce (Strejček 1992, Veselý 1993, Vorlind et Procházka 1993, Ložek 1995, 

Vávra 2004, Kadlec 2004) zaznamenávají z území relativně vysoký počet druhů, přestože 
pokrývají jen omezený výsek druhové bohatosti bezobratlých. Práce Vávry (2004) s nejvyšším 
počtem zaznamenaných druhů (802) je jen omezeně věrohodná, jedná se totiž spíše o maximální 
výčet možných taxonů. Vorlind et Procházka (1993) ve svém inventarizačním průzkumu motýlů 
zaznamenali v této PP 162 druhů v 17 čeledích. Pozdější průzkum motýlů ze sousední rozsáhlejší 
NPP Cikánka I. (Kadlec 2004) uvádí jen 43 druhů. Strejček (1992) udává pro obě sousedící 
památky celkem 48 druhů vybraných čeledí fytofágních brouků. Veselý (1993) v PP Cikánka II. 
a blízkém okolí stejného charakteru zaznamenal celkem 41 druhů střevlíkovitých brouků. 
Průzkum měkkýšů NPP Cikánka I. (Ložek 1995) přináší záznam o 13 druzích. Nálezy živočichů 
lze vzhledem k jejich pohyblivosti považovat za platné pro území PP Cikánka II., přestože ze 
zpráv o průzkumech není vždy zřejmé, zda se týkaly obdélníkově vymezené plochy PP dle 
vyhlašovacího předpisu nebo skutečného předmětu ochrany.  

Ze zjištěných druhů převládají druhy typické pro přítomná rostlinná společenstva. 
Z měkkýšů jsou zaznamenány dva druhy červeného seznamu, oba vázané na vápencové 
výchozy: 

• (NT) Granaria frumentum, 
• (VU) Pupilla sterri. 

Z fytofágních brouků jsou v červeném seznamu zastoupeny:  
• (NT) Trachyphloeus alternans (stepicol, polyfág)  
• (NT) Phrydiuchus topiarius (stepicol, xerofil, monofág na Salvia pratensis).  

Mezi střevlíky byl zaznamenán vedle stanovištně významných druhů (xerotermní Harpalus 
caspius roubali a Panagaeus bipustulatus) také 

• (VU) Ophonus cordatus, xerofil, kalcikol, s reliktním výskytem na původních 
stanovištích. 

Rovněž je hlášen výskyt dvou chráněných druhů podle vyhlášky 395/1992 Sb., které ale ve 
skutečnosti ohrožené nejsou: 

• chráněný prskavec větší Brachinus crepitans (teplomilný druh agrocenóz bez chemizace) 
• chráněný prskavec menší Brachinus explodens (prskavec - teplomilný druh agrocenóz 

bez chemizace). 
Vávrova práce (2004) eviduje v lokalitě 802 druhů motýlů, z nichž  podle vlastního 

indikačního schématu hodnotí  17 druhů (2,12 %) jako indikátory 1. stupně, 86 druhů (10,72 %) 
jako indikátory 2. stupně, 246 druhů (30,67 %) jako indikátory 3. stupně, 311 druhů (38,78 %) 
jako indikátory 4. stupně a 142 druhů (17,71 %) jako indikátory 5. stupně. Z hlediska 
lepidopterologického je území velmi bohaté na indikátory 1. a 2. stupně, v mnohých ohledech 
jedinečné v pražském regionu. Nejvyšší pozornost z hlediska managementu chráněného území 
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zasluhují především denní motýli (Papilionoidea a Hesperoidea), z nichž uvádí mezi 
významnými druhy (I. a II.): 

• (VU) Hamearis lucina (pestrobarvec petrklíčový). 
Práce Vorlind et Procházka (1993) dokladuje další druhy Červeného seznamu: 
• (EN) Hemaris tityus (dlouhozobka chrastavcová) 
• (NT) Hemaris fuciformis  (dlouhozobka zimolezová) 
• (VU) Hyles euphorbiae (lišaj pryšcový) 
• (VU) Setina roscida (lišejníkovec malý) 
• (VU) Leptidea sinapis (bělásek hrachorový) 
• (VU) Plebejus idas (modrásek obecný) 
• (VU) Polyommatus daphis (modrásek hnědoskvrnný) 
• (CR) Hipparchia semele (okáč metlicový) 
• (VU) Pyrgus carthami (soumračník proskurníkový) 
• (EN) Thymelicus acteon (soumračník žlutoskvrný) a 
• § (VU) Iphlicides podalirius (otakárek ovocný). 

 
Kadlec (2004) navíc zmiňuje z NPP Cikánka I. poměrně chudou populaci modráska východního 
(Pseudophilotes vicrama; EN). Vesměs se jedná o druhy xerotermofilů, vázaných na stepní a 
lesostepní formace. Nejohroženější druh okáč metlicový (Hipparchia semele) má v pražském 
okolí jedno z posledních refugií. Jeho ohrožení je stejné jako v případě ostatních stepních druhů, 
jeho úbytek je však velmi výrazný. Šlo původně o široce rozšířeného okáče. Z pohledu zákona 
114/1992 Sb. je významný výskyt dalších dvou druhů, tyto druhy však nejsou de facto ohrožené: 
Papilio machaon (otakárek fenyklový - §) a Callimorpha quadripunctaria (přástevník 
kostivalový - evropsky významný druh). 

Kubíková, Ložek, Špryňar et al. (2005) udávají z území Cikánky II. nejsevernější 
evropský nález blanokřídlé lapky Dryinus tarraconensis (EN), z ptáků bělořita šedého 
(Oenanthe oenanthe), pěnici vlašskou (Sylvia nissoria), pěnici hnědokřídlou (S. communis) a 
lindušku lesní (Anthus trivialis) a ze savců kunu skalní (Martes foina), myšici lesní (Apodemus 
flavicollis) a myšici křovinnou (A. sylvaticus). Na skalní stěně s opěrným stratigrafickým 
profilem byly při terénním průzkumu zjištěny pobytové stopy dravců a byla spatřena 
pravděpodobně káně lesní (Buteo buteo). 
 
 
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a taxonů zařazených do Červených 
seznamů (Procházka 2001 a Farkač, Král et Škorpík 2005)  
název druhu aktuální početnost 

nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

kategorie  
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. 

popis biotopu druhu, další 
poznámky  

dřín obecný (Cornus mas) ojediněle O mimo stávající PP i OP, 1 kus 
v blízkosti profilu A, 1 kus na 
okraji boru JV od PP 

devaterník šedý (Rhodax canus)  nezjištěno C2 (Procházka 
2001)  

xerotermní trávník nad profilem 
A (Kubíková, Ložek, Špryňar et 
al. 2005) 

locika vytrvalá (Lactuca 
perennis)   

nezjištěno C3 (Procházka 
2001) 

xerotermní trávník nad profilem 
A (Kubíková, Ložek, Špryňar et 
al. 2005) 

pcháč bělohlavý (Cirsium 
eriophorum) 

ojediněle C3 (Procházka 
2001) 

xerotermní trávník nad profilem 
A  

ožanka hroznatá (Teucrium 
botrys) 

hojně C3 (Procházka 
2001) 

sutě v bezprostředním okolí 
profilu A 

hořeček brvitý (Gentianopsis 
ciliata) 

několik exemplářů 
(do 10 ks) 

C3 (Procházka 
2001) 

sutě pod profilem B 
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kostřava waliská (Festuca 
valesiaca)  

hojně C4a (Procházka 
2001) 

xerotermní trávník nad profilem 
A  

kavyl vláskovitý (Stipa capillata) nezjištěno C4a (Procházka 
2001) 

xerotermní trávník nad profilem 
A (Kubíková, Ložek, Špryňar et 
al. 2005) 

vousatka prstnatá (Botriochloa 
ischaemum) 

nezjištěno C4a (Procházka 
2001) 

xerotermní trávník nad profilem 
A (Kubíková, Ložek, Špryňar et 
al. 2005) 

ostřice nízká (Carex humilis) hojně C4a (Procházka 
2001) 

xerotermní trávník nad profilem 
A  

otakárek fenyklový (Papilio 
machaon) 

ojediněle O na stepích v ochranném pásmu 

otakárek ovocný (Iphiclides 
podalirius) 

nezjištěno O asi na stepích v ochranném 
pásmu (Vodrlind et Procházka 
1993) 

prskavec větší (Brachinus 
crepitans) 

nezjištěno O neuvedeno (Veselý 1993) 

prskavec menší (Brachinus 
explodens) 

nezjištěno O neuvedeno (Veselý 1993) 

žitovka obilná (Granaria 
frumentum) 
 

nezjištěno NT (Farkač, Král 
et Škorpík 2005) 

vápencové výchozy (Ložek 
1995) 

zrnovka žebernatá (Pupilla 
sterri) 

nezjištěno VU (Farkač, Král 
et Škorpík 2005) 

vápencové výchozy (Ložek 
1995) 

nosatec (Trachyphloeus 
alternans) 

nezjištěno NT (Farkač, Král 
et Škorpík 2005) 

Neuvedeno (Strejček 1992) 

Phrydiuchus topiarius  nezjištěno NT (Farkač, Král 
et Škorpík 2005) 

zřejmě v xerotermním trávníku 
nad profilem A (Strejček 1992) 

Ophonus cordatus nezjištěno VU (Farkač, Král 
et Škorpík 2005) 

neuvedeno (Veselý 1993) 

lapka (Dryinus tarraconensis) nezjištěno EN (Farkač, Král 
et Škorpík 2005) 

neuvedeno (Kubíková, Ložek, 
Špryňar et al. 2005)  

pestrobarvec petrklíčový 
(Hamearis lucina)  

nezjištěno VU (Farkač, Král 
et Škorpík 2005) 

neuvedeno (Vávra 2004)  

soumračník žlutoskvrný 
(Thymelicus aceton) 

nezjištěno EN (Farkač, Král 
et Škorpík 2005) 

neuvedeno (Vávra 2004)  

soumračník proskurníkový 
(Pyrgus carthami) 

nezjištěno VU (Farkač, Král 
et Škorpík 2005) 

neuvedeno  (Vorlind et 
Procházka 1993) 

okáč metlicový (Hipparchia 
semele) 

nezjištěno CR (Farkač, Král 
et Škorpík 2005) 

neuvedeno  (Vorlind et 
Procházka 1993) 

modrásek hnědoskvrnný 
(Polyommatus daphis) 

nezjištěno VU (Farkač, Král 
et Škorpík 2005) 

neuvedeno  (Vorlind et 
Procházka 1993) 

modrásek obecný (Plebejus idas) nezjištěno VU (Farkač, Král 
et Škorpík 2005) 

neuvedeno  (Vorlind et 
Procházka 1993) 

bělásek hrachorový (Leptidea 
sinapis)  
 

nezjištěno VU (Farkač, Král 
et Škorpík 2005) 

neuvedeno  (Vorlind et 
Procházka 1993) 

lišejníkovec malý (Setina 
roscida) 

nezjištěno VU (Farkač, Král 
et Škorpík 2005) 

neuvedeno  (Vorlind et 
Procházka 1993) 

lišaj pryšcový (Hyles 
euphorbiae) 

nezjištěno VU (Farkač, Král 
et Škorpík 2005) 

neuvedeno  (Vorlind et 
Procházka 1993) 

dlouhozobka zimolezová 
(Hemaris fuciformis  ) 

nezjištěno NT (Farkač, Král 
et Škorpík 2005) 

neuvedeno  (Vorlind et 
Procházka 1993) 

dlouhozobka chrastavcová 
(Hemaris tityus) 

nezjištěno EN (Farkač, Král 
et Škorpík 2005) 

neuvedeno  (Vorlind et 
Procházka 1993) 

modrásek východní 
(Pseudophilotes vicrama) 
 

nezjištěno EN (Farkač, Král 
et Škorpík 2005) 

NPP Cikánka I (Kadlec 2004) 
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přástevník kostivalový 
(Callimorpha quadripunctaria) 
 

nezjištěno evropsky 
významný druh  

neuvedeno  (Vorlind et 
Procházka 1993) 

bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) nezjištěno SO neuvedeno (Kubíková, Ložek, 
Špryňar et al. 2005) 

pěnice vlašská (Sylvia nissoria) nezjištěno SO neuvedeno (Kubíková, Ložek, 
Špryňar et al. 2005) 

 
 
 
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, 
současnosti a blízké budoucnosti 
 
V povodí Radotínského potoka se nacházejí již stopy neolitického osídlení, které bylo většinou 
lokalizováno na suchých plošinách s přístupem k pramenům vody. Teprve ve 12. – 13. století 
docházelo k budování mlýnů s trvalým osídlením v údolích, které doprovázela regulace toků, 
přeměna údolních porostů na kosené louky, budování cest, postupné odlesňování svahů a jejich 
přeměna na pole nebo pastviny pro kozy a ovce (Buchvaldek 1979 sec. Kubíková et al. 1997). 
Odlesnění svahů a udržování bezlesí pastvou ovcí a koz podpořilo rozvoj xerotermních 
ekosystémů na vápencových svazích a přispělo ke zvýšení druhové diverzity území. Silně 
negativní devastační jevy – intenzívní těžba v lomech, výstavba velké cementárny nebo 
zalesnění mnoha xerotermních svahů allochtonními druhy – jsou až pozdějšího data. 
 
a) ochrana přírody 
 
Přírodní památku Cikánka II. lze bezesporu označit za silně problematickou co se týká vyhlášení. 
Těsná blízkost činných lomů na vápence z obou stran sama o sobě představuje nepříjemnou 
situaci, přestože toto ZCHÚ zatím téměř není těžbou zasaženo (navíc předmět ochrany – profil 
vrstvami v lomové stěně - ji vděčí za svoje odhalení). První fatální chyba nastala již při vyhlášení 
v roce 1988, kdy v textu vyhlášky bylo správně rozděleno území CHPV Cikánka I. a Cikánka II., 
textová lokalizace druhého z nich se však omezila na výraz „parc. č. 2831/1 část“, což pro 
poměrně velkou parcelu nebylo ideální. Přesnější lokalizaci pak zobrazuje mapa v příloze 
vyhlašovacího předpisu, která však CHPV Cikánka II. zobrazuje jako obdélníkovou plochu ležící 
v místě údolíčka, které nebylo viditelně ovlivněno těžbou. Je tedy zřejmé, že pokud bylo 
záměrem ochránit profil geologickými vrstvami odkrytý v lomové stěně, bylo území zakresleno 
zcela chybně. Další přehmat se objevil vydáním prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., která pod 
názvem Cikánka I.+II. spojila oba původní CHPV do jednoho v kategorii NPP. Tato chyba byla 
napravena při jedné z novel prováděcí vyhlášky, která obě území opět rozdělila na NPP Cikánka 
I. s kavylovou stepí a PP Cikánka II. s geologickým profilem. Mezitím se ujasnilo, kde se 
fenomény chráněné v PP Cikánka II. fakticky nacházejí a pro péči o lokalitu se začal používat 
jiný zákres hranic a podle něj se také území vyznačilo v terénu. Na opravu vyhlašovacího 
předpisu se však zapomnělo, a tak se dodnes předměty ochrany nacházejí mimo PP, která je 
určena mapou v příloze vyhlašovacího předpisu, dokonce i mimo její 50metrové ochranné 
pásmo. 
 
 
b) rekreace a sport 
 
Území není zpřístupněno žádnou turisticky značenou stezkou, vstup je pro veřejnost 
problematický vzhledem k zákazu vstupu do okolních lomů. Uvažuje se o zřízení naučné stezky.    
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c) těžba nerostných surovin 
 
Lom „Ve skále“ patří ke starším lomům. Těžba je v území datována již od třináctého století, kdy 
byly lomy v majetku Křížovníků s červenou hvězdou. Těžba růžových sliveneckých vápenců 
zaznamenala rozmach zejména za panování Karla IV., v renesanci v 16. století a v době rozkvětu 
pražského baroka v 17. a 18. století. Pozornost přírodovědců přilákaly lomy Na Cikánce už 
v Barrandových dobách. Podrobněji se historií geologického výzkumu zabývá Kříž (1992). 
 Kříž (1992) upozorňuje na překrytí západní části geologického profilu sutí, která sem 
byla nasypána v posledních letech z přístupové cesty k nové těžbě, lokalizované jižněji. Celkový 
stav lomu uvádí jako dobrý, s postupným zarůstáním vegetací a zasucováním.   
 Nejvážnější ohrožení PP představuje probíhající těžba v těsné blízkosti jižním a 
severovýchodním směrem. Východně od předmětu ochrany dochází k invazi mladých keřovitých 
akátů v hustém zápoji na opuštěných odvalech z lomové těžby. Tato dřevina představuje velké 
nebezpečí zejména pro otevřené porosty cenných xerotermních trávníků. Dalším 
problematickým druhem je třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), vytvářející monocenotické 
porosty především na terase pod lomovou stěnou se stratigratickým profilem A a východně od 
ní.  
 
 
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
 
Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy - není zde proveden mapový zákres hranic PP 
Cikánka II. (přitom NPP Cikánka I. je zakreslena). 
 
 
 
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 
 
Území je chybně vyhlášeno na ploše, kde se nenacházejí předměty ochrany. Podle vyhlašovacího 
předpisu jde o území porostlé křovinami a mladými stromy na dně a svahu údolíčka vedoucího 
od NPP Cikánka I. do nevyužívané části lomu Ve Skále. 

Dva opuštěné lomy, které jsou předmětem ochrany, jsou pro přehlednost vylišeny na A a 
B (viz příloha č. M2). Lom A představuje opěrný stratigrafický profil s očíslovanými 
geologickými vrstvami, které podrobně popisuje Kříž (1992). Další dílčí plochy nejsou 
vymezeny vzhledem k jednoduchosti ZCHÚ a také s ohledem na to, že jediným potřebným 
opatřením v ZCHÚ je jeho nové vyhlášení, odpovídající předmětům ochrany.  
 
 
2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a 
závěry pro další postup 
 
Žádné písemné doklady o dřívějším managementu PP nebyly nalezeny ani v rezervační knize 
ÚSOP ani ve výpisu z rezervační knihy na MHMP. Je zachováno pruhové značení i označení PP 
cedulemi v terénu. Není jasné, kdy bylo značení instalováno, neodpovídá však hranici PP podle 
vyhlašovacího předpisu. Celkem patrné je i očíslování vrstev na geologických profilech v lomu 
A, který je jedním z předmětů ochrany.   
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2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 
 
Prioritou je ochrana geologického profilu v podobě umožňující studium jednotlivých vrstev. 
Zpřístupnění profilu (v několika místech) by mělo respektovat výskyt zvláště chráněných a 
jiných významných druhů, zejména dřínu obecného, hořečku brvitého a xerotermního trávníku 
nad profilem A. Všechny tyto fenomény se nacházejí mimo vymezení PP platné v současnosti. 
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3. Plán zásahů a opatření  
 
 
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 
 
Dva opuštěné lomy, které jsou předmětem ochrany, jsou pro přehlednost vylišeny na A a B (viz 
příloha č. M2). Další dílčí plochy nejsou vymezeny vzhledem k jednoduchosti ZCHÚ a také 
s ohledem na to, že jediným potřebným opatřením v ZCHÚ je jeho nové vyhlášení.  

Opatření na plochách s předměty ochrany nelze v tomto plánu péče řešit, neboť leží 
mimo platně vymezenou plochu PP a jen zcela nepatrně zasahují do jejího ochranného pásma.  
Území je chybně vyhlášeno na ploše, kde se nenacházejí předměty ochrany. Podle vyhlašovacího 
předpisu jde o území porostlé křovinami a mladými stromy na dně a svahu údolíčka vedoucího 
od NPP Cikánka I. do nevyužívané části lomu Ve Skále. Předmětem ochrany jsou přitom profily 
odkryté na skalních stěnách v opuštěné části lomu Na Skále, cca 50 m jihovýchodním směrem. 
 
 
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání 
 
V území podle platného vymezení není vhodné provádět žádné zásahy. Na skalních profilech, 
které jsou předmětem ochrany, je třeba počítat s průběžným odstraňováním dřevin. Na stepi nad 
severněji položeným profilem je vhodné provádět sečení nebo pastvu. Rovněž je třeba počítat 
s údržbou prostoru zajišťující přístupnost, základní bezpečnost a vzdělávací využití. 

 
 

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 
 
V území podle platného vymezení není vhodné provádět žádné zásahy. 
Na skalních profilech, které jsou předmětem ochrany, je vhodné přistoupit k výřezu dřevin u 
nejreprezentativnějších ukázek profilu vrstvami, obnově označení vrstev a případně k odebrání 
části sutě zakrývající nejspodnější vrstvy. Bude třeba vyřešit (zejména úředně) přístup veřejnosti, 
ať už v rámci uvažované naučné stezky nebo alespoň individuálně mimo ni. Pro tyto potřeby je 
vhodné uvažovat o umístění infopanelu. Výřez dřevin by se neměl dotknout dřínu, hořeček 
naopak vyžaduje osluněné plochy (vyřezávat je třeba zejména mladé dřeviny, starší solitery je 
vhodné ponechat). Péči o xerotermní bylinnou vegetaci nad lomovou stěnou by bylo vhodné 
sladit s managementem, prováděným podle plánu péče nedaleké NPP Cikánka I na ploše A, tzn. 
občasné kosení s odstraněním biomasy, příp. pastva. 
 
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů 
a přehledu činností 
 
Některé významné fenomény zasahují okrajově do ochranného pásma PP podle platného 
vymezení. Jelikož je ale jejich výskyt převážně mimo PP i její OP, doporučujeme péči o ně 
realizovat až po novém vyhlášení ZCHÚ.  
Uvažujeme-li ochranné pásmo po požadovaném novém vyhlášení PP, neměly by v něm být 
prováděny odstřely. Případná doprava materiálu po přilehlých terasách je možná bez omezení. 
Jiné způsoby hospodaření v OP se nepředpokládají. 
 
 
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 
 
Území pravděpodobně není zaměřeno a ve stávajícím vymezení to ani nemá smysl.  
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Vyznačení území je provedeno několika cedulemi a pruhovým značením, ovšem zcela odlišně od 
hranic uvedených ve vyhlašovacím předpisu. Vzhledem k naléhavosti nového vyhlášení ZCHÚ 
na zcela jiné ploše nedoporučujeme vyznačení jakkoli opravovat či provádět údržbu až do doby 
nového vyhlášení. 
Při novém vyhlášení je třeba počítat se zaměřením ZCHÚ a následně s úpravou vyznačení.  
 
 
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
 
Je bezpodmínečně nutné PP Cikánka II. nově vyhlásit. Územní vymezení musí respektovat 
výskyt předmětů ochrany. Ty se nacházejí přibližně jihovýchodně od současné PP, avšak mimo 
stávající PP i její OP. Otázku přesného vymezení je třeba řešit při zvážení faktické potřeby 
ochrany cenných geologických fenoménů s ohledem na zajištění související péče o ně. 
Doporučujeme tedy revidovat i v současnosti používané neplatné vymezení, zejména zahrnutí 
celého skalního bloku v severnější části a zvážení zachování jižnější disjunktní části či naopak 
propojení obou částí přes sporadicky využívanou cestu. 
 
 
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 
 
ZCHÚ v současném vymezení je přístupné jen po cestě vedoucí údolíčkem, pro veřejnost 
v podstatě jen přes NPP Cikánka I. (ostatní přístupové cesty jsou osazeny cedulemi „Zákaz 
vstupu – dobývací prostor“) a je tak zarostlé, že se do něj z cesty prakticky není možné dostat. 
To však není třeba řešit, neboť v těchto místech se předměty ochrany nenacházejí. Stejný přístup 
po cestě je do nevyužívané části lomu s předměty ochrany, profily ve skalních stěnách jsou 
v podstatě přístupné. Bylo by však vhodné zajistit průchod územím pro veřejnost administrativně 
i fakticky, nejlépe uvažovanou naučnou stezkou. V současnosti není ZCHÚ navštěvováno 
prakticky vůbec, vzhledem k odlehlosti území od sídel, silnic i průjezdných cest nelze 
předpokládat devastující nárůst návštěvnosti ani po zpřístupnění lokality. 
 
 
 
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 
 
Se zpřístupněním nově vyhlášeného území je vhodné uvažovat o instalaci infopanelu. Těžba 
vápence a její historie by přitom mohly být popsány na panelech umístěných v pohledově 
atraktivnějších místech v širším okolí. V PP Cikánka II. by bylo vhodnější se zaměřit na 
geologii, případně i významné druhy (hořeček, dřín, dravci). 
 
 
 
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území 
 
Ačkoli je k dispozici víceméně aktuální geologický průzkum lokality, je třeba zejména z pohledu 
geologie navrhnout nové vymezení ZCHÚ. Dále by bylo vhodné zopakovat botanický průzkum, 
který byl sice v minulosti prováděn, není však zřejmé, na jaké lokalitě. Farkač et Král (2000) 
doporučují každých pět let zopakovat monitoring cévnatých rostlin, plazů, ptáků a bezobratlých 
(Araneida, Ensifera, Caelifera, Heteroptera, Neuroptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera, 
Coleoptera – Carabidae, Silphidae, Staphylinidae, Scarabaeidae, Buprestidae, Nitidulidae, 
Tenebrionidae, Chrysomelidae a Curculionidae). 
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4. Závěrečné údaje 
 
 
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle 
jednotlivých zásahů (druhů prací)  
 
Vzhledem k nutnosti co nejdřívějšího nového vyhlášení ZCHÚ jsou náklady spojené 
s vyhlášením jediné, které lze uvažovat v tomto plánu péče. Jedním z podkladů na nové 
vyhlášení musí být nutně i návrh plánu péče zpracovaný na nové vymezení PP. 
 
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 
Nové vyhlášení ZCHÚ ---------- 15 000 
Botanický průzkum ---------- 5 000 
Posouzení předmětu ochrany geologem ---------- 3 000 
Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) ---------- 23 000 

N á k l a d y  c e l k e m  (Kč) ---------- 23 000 
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6. Seznam zkratek 
 
C2   silně ohrožené druhy 
C3   ohrožené druhy 
C4a vzácnější taxony vyžadující další pozornost - méně ohrožené 
 
Zkratky použity podle Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin 
České republiky (stav v roce 2000). – Příroda, 18: 166 pp. 
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CR  kriticky ohrožené druhy (critically endangered)  
EN  ohrožené druhy (endangered) 
VU  zranitelné druhy (vulnerable) 
NT  téměř ohrožené druhy (near threatened) 
 
Zkratky použity podle Farkač J., Král D. et Škorpík M. [eds.] (2005): Červený seznam 
ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. AOPK ČR, Praha. 760 pp. 
 
 
 
Další použité zkratky: 
ZCHÚ   zvláště chráněné území 
CHPV    chráněný přírodní výtvor 
NPP       národní přírodní památka 
PP          přírodní památka 
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7. Fotodokumentace 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Neprostupný porost křovin zarůstající dno a svah údolí na území PP chybně 
vymezeném podle mapy ve vyhlašovacím předpisu (březen 2009).  
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Obr. 2. Pohled na jeden z předmětů ochrany – lomovou stěnu s očíslovaným 
stratigrafickým profilem (podle p řílohy M2 profil A). Na plošině nad lomovou stěnou 
se nacházejí zbytky cenného xerotermního trávníku sv. Festucion valesiacae. Keři 
zarostlé údolí v levé části snímku přechází v protáhlý hřbet s kavylovou stepí NPP 
Cikánka I. (září 2008) 
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Obr. 3. Lomová stěna ležící jihozápadním směrem od stratigrafického profilu na 
obr. 2. (podle přílohy M2 profil B), která je též předmětem ochrany. V pozadí 
dosud činný lom. (březen 2009) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4. Zarůstající suť pod lomovou 
stěnou na obr. 3. a vpravo od ní je 
stanovištěm hořečku brvitého 
(Gentianopsis ciliata). (září 2008) 
 



 21

8. Přílohy 
 
 
Mapy: Příloha M1A - Orientační mapa s vyznačením území na podkladě turistické 

mapy 
 
Příloha M1B - Orientační mapa s vyznačením území na podkladě ortofotomapy 
 
Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ 
 

 


