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

evidenční číslo:      1211 
kategorie ochrany:      přírodní památka 
název území:       Obora Hvězda 
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 

 
Usnesením Rady hl.m. Prahy ze dne 27.3.2012 bylo změněno Nařízení č. 5/1988 Sb. NVP, 
kterým se určují chráněné přírodní výtvory v hlavním městě Praze. Do nařízení byla doplněna 
informace o novém předmětu ochrany – výskytu vrkoče útlého (předmět ochrany evropsky 
významné lokality) a současně bylo vyhlášeno ochranné pásmo na jednotlivé pozemky. 
 
1.2 Údaje o lokalizaci území 
 
kraj:         Hlavní město Praha 
okres:         Hlavní město Praha 
obec s rozšířenou působností:     ..... 
obec s pověřeným obecním úřadem:     ..... 
obec:         Praha 6  
katastrální území:       Liboc 
 
Příloha č. M1:  
Orientační mapa s vyznačením území 
(zdroj www.mapy.cz) 
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1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 
 

Zvláště chráněné území: 
 
Katastrální území: 729795 Liboc 
Číslo 
parcely 
podle KN 

Číslo 
parcely 
podle PK 
nebo jiných 
evidencí 

Druh pozemku podle 
KN 

Způsob využití pozemku 
podle KN 

Číslo listu 
vlastnictví 
 

Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m2) 

1227/1  lesní pozemek  743 183512 183512 
1227/5  lesní pozemek  743 1051 1051 
1227/6  ostatní plocha zeleň 743 2543 2543 
1229/1  lesní pozemek  743 39551 39551 
1229/2  vodní plocha vodní nádrž umělá 743 3977 3977 
1230  lesní pozemek  743 165079 165079 
1231  lesní pozemek  743 62438 62438 
1232  lesní pozemek  743 4297 4297 
1235  lesní pozemek  743 30657 30657 
1239  lesní pozemek  743 56569 56569 
1242  lesní pozemek  743 44070 107779 
1244  lesní pozemek  743 107779 107779 
1245  lesní pozemek  743 86970 86970 

Celkem  788493 

 
 
 
 
Ochranné pásmo 
 
Katastrální území: 729795 Liboc 
Číslo 
parcely 
podle KN 

Číslo 
parcely 
podle PK 
nebo jiných 
evidencí 

Druh pozemku podle 
KN 

Způsob využití pozemku 
podle KN 

Číslo listu 
vlastnictví 
 

Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m2) 

1222  zastavěná plocha a 
nádvoří 

 607 5187 5187 

1223  zastavěná plocha a 
nádvoří 

 607 454 454 

1224/1  zastavěná plocha a 
nádvoří 

 771 642 642 

1224/2  zastavěná plocha a 
nádvoří 

 771 216 216 

1225  zahrada  771 167 167 
1226/1  ostatní plocha jiná plocha 743 2000 2000 
1226/2  zahrada  743 60 60 
1227/2  zastavěná plocha a 

nádvoří 
 607 96 96 

1227/3  ostatní plocha jiná plocha 607 302 302 
1227/4  ostatní plocha jiná plocha 607 1107 1107 
1227/7  zastavěná plocha a 

nádvoří 
 743 14 14 

1227/8  zastavěná plocha a 
nádvoří 

 743 33 33 

1227/9  ostatní plocha jiná plocha 607 12 12 
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1227/10  ostatní plocha jiná plocha 743 129 129 
1227/11  ostatní plocha jiná plocha 743 1397 1397 
1227/12  zastavěná plocha a 

nádvoří 
 743 11 11 

1228  ostatní plocha zeleň 743 11128 11128 
1233  ostatní plocha zeleň 743 4883 4883 
1234  ostatní plocha zeleň 743 5571 5571 
1236  lesní pozemek  743 936 936 
1237  ostatní plocha zeleň 743 9506 9506 
1238  ostatní plocha zeleň 743 13208 13208 
1240  ostatní plocha zeleň 743 15002 15002 
1241  lesní pozemek  743 1793 1793 
1243  ostatní plocha ostatní komunikace 743 1520 1520 
1246  ostatní plocha ostatní komunikace 743 1547 1547 

Celkem  76921 

 
 
 
 
Příloha č. M2:  
Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 
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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 78,1973 0,2729  

zamokřená plocha  

rybník nebo nádrž  

vodní  plochy 0,3977  

vodní tok   

trvalé  travní porosty   

orná půda   

ostatní zemědělské  
pozemky 

 0,0227 (zahrada) 

 

neplodná půda  ostatní plochy 0,2543 6,7312 

ostatní způsoby 
využití 

78,8493 

zastavěné 
plochy a nádvoří 

 0,6653 

plocha celkem  78,8493 7,6921 

 

 
  
1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími 
 
národní park:        ..... 
chráněná krajinná oblast:      ..... 
jiný typ chráněného území:       
 
území není součástí jiného typu chráněného území, severně od přírodní památky se nachází 
přírodní park Šárka-Lysolaje, jižně přírodní park Košíře-Motol 
 
Natura 2000 
ptačí oblast:        ..... 
evropsky významná lokalita:      CZ0113001 Obora Hvězda 
 
 
1.6 Kategorie IUCN 
 
Kategorií IUCN je podle Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody 
(http://drusop.nature.cz) V. – chráněná krajina. Autoři plánu péče se domnívají, že by bylo 
logické, pokud by kategorií IUCN v tomto případě byla III. – přírodní památka.  
 
 
 
1.7 Předmět ochrany ZCHÚ 
 
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu 
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Lesní porosty přirozeného charakteru (habrové doubravy, bikové doubravy, bikové bučiny), 
významná ornitologická lokalita a lokalita výskytu druhu vrkoč útlý (Vertigo angustior). 
 
1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav 
 
A. ekosystémy 
 

název ekosystému podíl plochy 
v ZCHÚ 
(%) 

popis ekosystému 

NATUROVÉ BIOTOPY   
lipová doubrava 
(Tilio-Betuletum) 

východní část přírodní památky  

Dubohabřiny 
asociace Galio-
Carpinetum  
(svaz Carpinion) 

černýšová 
dubohabřina 
(Melampyro 
nemorosi-
Carpinetum) 

55 
střední část přírodní památky 

biková bučina (Luzulo-Fagetum) 7,5 na strmém, k severozápadu 
orientovaném svahu přírodní 
památky, na jediném místě v Praze 

smíšené jasanovo-olšové lužní lesy 
temperátní a boreální Evropy (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

0,3 mokřina na ssz. okraji přírodní 
památky 

   
OSTATNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOPY   
vrbové křoviny hlinitých a písčitých 
náplavů (Salicion triandrae, Salicion 
albae) 

0,2 mokřina na ssz. okraji přírodní 
památky 

mokřadní olšiny (Alnion glutinosae) 0,3 mokřina na ssz. okraji přírodní 
památky 

suché acidofilní doubravy (Genisto 
germanicae-Quercion) 

0,2 na ssz. okraji přírodní památky 

vegetace vysokých ostřic 
(Magnocaricion elatae) 

0,3 mokřina na ssz. okraji přírodní 
památky 

aluviální psárkové louky (Alopecurion 
pratensis) 

0,2 mokřina na ssz. okraji přírodní 
památky 

vlhké pcháčové louky (Calthion 
palustris) 

1 mokřina na ssz. okraji přírodní 
památky 

   
BIOTOPY ŘADY X   
lesní kultury s nepůvodními listnatými 
a jehličnatými dřevinami 

35 nejčastěji dub červený, borovice 
lesní, modřín opadavý, více v jv. 
části přírodní památky 

 
B. druhy 
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název druhu  aktuální 
početnost nebo 
vitalita populace 
v ZCHÚ 

stupeň 
ohrožení  

popis biotopu druhu 

Carex pseudocyperus 
ostřice nedošáchor 

1 vitální trs, 
aktuální výskyt 

C4a u rybníka v SZ části obory, není 
vyloučena výsadba 

Ulmus minor 
jilm habrolistý 

vitální populace, 
aktuální výskyt 

C4a keřové partie, nelesní SZ část obory 

Eleocharis ovata 
bahnička vejčitá 

vitální populace, 
aktuální výskyt 

C3 podmáčená cesta v nelesní SZ části 
obory 

Equisetum cf. 
telmateia 
přeslička největší 

nepotvrzený 
výskyt 

C4a roste obvykle na prameništích, v 
lesních bažinách, na nejrůznějších 
vlhkých místech včetně příkopů 
silnic 

Lilium martagon 
lilie zlatohlavá 

aktuálně 
nezjištěno, 
výskyt 
pravděpodobný, 
naposledy v roce 
1986 

O, C4a roste obvykle ve světlých lesích 

Lonicera caprifolium 
zimolez kozí list 

aktuálně 
nezjištěno, 
výskyt z roku 
2000 

C3 není vyloučena výsadba 

Oxyloma elegans 
jantarka pobřežní  

 NT podmáčená louka u Litovického 
potoka 

Vertigo angustior  
vrkoč útlý  
 

 VU podmáčená louka u Litovického 
potoka 

Pseudotrichia 

rubiginosa 
vlahovka rezavá  

 VU podmáčená louka u Litovického 
potoka 

Perpolita petronella 
blyštivka skleněná 
 

 EN podmáčená louka u Litovického 
potoka, na jediném místě v Praze 

Metatropis rufescens 
štíhlenka čarovníková 
 

na čarovníku 
pařížském, 
vzácně 

NT údolí pod letohrádkem 

Barypeithes tenex  
nosatec 
 

nelze objektivně 
stanovit 

NT reliktní druh, v lesních porostech, 
v půdě či na jejím povrchu, polyfág; 
nalezen v letech 1964, 1967 

Acalles echinatus  
nosatec 
 

nelze objektivně 
stanovit 

NT lesní porosty, dokládá kontinuální 
trvání zdejšího lesa 

Eutheia 

scydmaenoides 

orientalis 

vzácně VU trouch dutých stromů 
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Oxystoma pomonae 
nosatčík 

nelze objektivně 
stanovit 

VU expanzivní druh, suché 
polopřirozené plochy, louky, 
trávníky, užší oligofág – vázaný na 
druhy rodů Vicia a Lathyrus; 
nalezen v letech 1962, 2003 

Acalles camelus 
nosatec 

nelze objektivně 
stanovit 

NT reliktní druh, v lesních porostech, 
v půdě či na jejím povrchu, polyfág; 
nalezen v roce 1986 

Acales echinatus 
nosatec 

nelze objektivně 
stanovit 

NT reliktní druh, v lesních porostech, 
v půdě či na jejím povrchu, polyfág; 
nalezen v roce 2002 

Glocianus moelleri 
nosatec 

nelze objektivně 
stanovit 

NT na suchých polopřirozených 
plochách, užší oligofág – vázaný na 
druhy rodů Hieracium, Leontodon 

Ampedus nigroflavus 
kovařík 

nelze objektivně 
stanovit 

NT v roce 2001 nalezeny 4 exempláře, 
z toho 3 v trouchu břízy 

Pentaphyllus 

testaceus 
potemník 

nelze objektivně 
stanovit 

VU v roce 2003 nalezeno 9 exemplářů 

Triturus vulgaris 
čolek obecný 
 

vzácně, omezeně 
se rozmnožuje 

SO, LC  

Bufo viridis 
ropucha zelená 

zřídka, 
nerozmnožuje se 
zde 

SO, NT v okrajových částech obory 

Lacerta agilis 
ještěrka obecná 

 SO, NT severní, méně navštěvovaná část 
obory 

Natrix natrix 
užovka obojková 

 OH, LC ve spodní části obory 

Picus viridis 
žluna zelená 

možné hnízdění, 
potvrzený výskyt 

LC starší porosty, okraje lesů 

Dryocopus martius 
datel černý 

1-2 páry  bučina pod letohrádkem, v Praze 
řídce hnízdící šplhavec 

Ficedula albicollis 
lejsek bělokrký 

možné hnízdění NT vyhledává starší listnaté a smíšené 
lesy 

Corvus monedula 
kavka obecná 
 

neprokázané 
hnízdění, v 50. 
letech 20. století 
je uváděno 
hnízdění 
několika párů, 
pravděpodobné 
hnízdění je 
uváděné ještě v 
70. letech 20. 
století, aktuální 
výskyt 
nepotvrzen, i 
když se poslední 
dobou šíří 

SO, NT především lidská sídla, ale objevuje 
se i v lesích, kde vyhledává staré 
stromy 
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Muscicapa striata 
lejsek šedý 
 

nehnízdí, 
aktuální výskyt 
nepotvrzen 

O staré, převážně listnaté porosty, 
většinou prosvětlené, porosty podél 
potoka a u rybníka 

Dendrocopos medius 
strakapoud prostřední 
 

v roce 2009 
prokázané 
hnízdění 

O, VU listnaté, případně smíšené lesy, 
zejména doubravy 

Sciurus vulgaris  
veverka obecná 

 O žije v dutinách stromů, někdy i na 
tlustších větvích 

Glis glis 
plch velký 

 O, LR/nt listnaté, smíšené lesy, parky, 
zahrady, dutiny stromů, v budkách 

Nyctalus noctula  
netopýr rezavý  
 

aktuální výskyt 
potvrzen/ověřen 
v roce 2008, 
početnost nelze 
objektivně 
stanovit 

SO letní kolonie v dutých stromech 

Myotis myotis 
netopýr velký 

aktuální výskyt 
potvrzen/ověřen 
v roce 2008, 
početnost nelze 
objektivně 
stanovit 

KO letní kolonie v dutých stromech, 
štěrbinové úkryty 

Myotis nattereri 
netopýr řasnatý 

aktuální výskyt 
potvrzen/ověřen 
v roce 2008, 
početnost nelze 
objektivně 
stanovit 

SO letní kolonie v dutých stromech 

Myotis 

mystacinus/brandtii 
netopýr 
vousatý/Brandtův 

aktuální výskyt 
potvrzen/ověřen 
v roce 2008, 
početnost nelze 
objektivně 
stanovit 

SO letní kolonie v dutých stromech, 
úkryty vyhledává v blízkosti 
rybníků 

Myotis daubentonii 
netopýr vodní 

aktuální výskyt 
potvrzen/ověřen 
v roce 2008, 
početnost nelze 
objektivně 
stanovit 

SO letní kolonie v dutých stromech a 
v blízkosti vodních ploch 

Eptesicus serotinus 
netopýr večerní 

aktuální výskyt 
potvrzen/ověřen 
v roce 2008, 
početnost nelze 
objektivně 
stanovit 

SO letní kolonie v dutých stromech 
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Pipistrellus nathusii 
netopýr parkový  

aktuální výskyt 
potvrzen/ověřen 
v roce 2008, 
početnost nelze 
objektivně 
stanovit 

SO letní kolonie v dutých stromech 

Nyctalus noctula 
netopýr rezavý 

aktuální výskyt 
potvrzen/ověřen 
v roce 2008, 
početnost nelze 
objektivně 
stanovit 

SO letní kolonie v dutých stromech 

 
 
Vysvětlivky a použité zkratky: 
 
C1 – kriticky ohrožený taxon Červeného seznamu cévnatých rostlin (PROCHÁZKA 2001) 
C2 – silně ohrožený taxon Červeného seznamu cévnatých rostlin (PROCHÁZKA 2001) 
C3 – ohrožený taxon Červeného seznamu cévnatých rostlin (PROCHÁZKA 2001) 
C4 – vzácnější taxon Červeného seznamu cévnatých rostlin (PROCHÁZKA 2001), který vyžaduje další pozornost 

(C4a – méně ohrožené taxony)  
 
KO – kriticky ohrožený chráněný druh se zvláštní ochranou podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky 395/1992 

Sb. 
SO – silně ohrožený chráněný druh se zvláštní ochranou podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky 395/1992 Sb. 
O - ohrožený chráněný druh se zvláštní ochranou podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky 395/1992 Sb. 
 
CR – kriticky ohrožený druh Červeného seznamu kategorie IUCN (PLESNÍK & al. 2003, FARKAČ & al. 2005) 
EN – ohrožený druh Červeného seznamu kategorie IUCN (PLESNÍK & al. 2003, FARKAČ & al. 2005) 
VU - zranitelný druh Červeného seznamu kategorie IUCN (PLESNÍK & al. 2003, FARKAČ & al. 2005) 
LR/nt; NT - téměř ohrožený druh Červeném seznamu kategorie IUCN (PLESNÍK & al. 2003, FARKAČ & al. 

2005) 
LC – málo dotčený druh Červeném seznamu kategorie IUCN (PLESNÍK & al. 2003) 
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1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu 
 
 

Na území přírodní památky Obora Hvězda se nachází stejnojmenná evropsky 
významná lokalita, tedy Obora Hvězda s kódem CZ0113001. Konkrétně se jedná o 
mokřinu a navazující podmáčenou olšinu a vrbinu na ssz. okraji PP Obora Hvězda, na břehu 
Litovického (Šáreckého) potoka. 

Předmětem ochrany je výskyt vrkoče útlého (Vertigo angustior), velmi malého 
plže o délce ulity nepřesahující 1,8 mm, který obývá zejména více otevřené bazické vlhké 
údolní louky, mokřadní biotopy a pěnovcová luční prameniště, kde žije v trávě, rozkládající 
se vegetaci v opadové vrstvě, nebo ve vlhkém mechu. Mohou však vylézat i na stonky rostlin 
(živých či odumřelých) do výše cca 10-15 cm. Rovněž jsou známy lokality výskytu na březích 
rybníků. 

Obecně je vrkoč útlý považován za univoltinní druh. Živí se pravděpodobně detritem a 
rozkládajícím se organickým materiálem pocházejícím z rostlin, případně mikroorganismy 
přítomnými při rozkladu.  

Konkrétně výskyt v Oboře Hvězda nepředstavuje izolovanou populaci, ale leží 
uvnitř celkového areálu druhu. Celkové rozšíření v současnosti zahrnuje prakticky celou 
Evropu. Mimo to zasahuje do Turecka a severního Iránu. Jeho areál sahá od Portugalska do 
Přední Asie, na východě zasahuje až k Uralu. Druh se ojediněle vyskytuje v severní a jižní 
Evropě, byl zjištěn na Krymu, v severním Kavkazu a na Zakavkazí. Izolovaně je znám z 
Britských ostrovů. 

V České republice je vrkoč útlý aktuálně doložen na řádově desítkách lokalit, 
rozmístěných téměř po celém našem území. Vyskytuje se zejména v oblasti středního a 
dolního toku Labe a Dolního Povltaví, roztroušeně pak v západních a jižních Čechách. Na 
Moravě je vrkoč útlý rozšířen zejména v Bílých Karpatech a Hostýnsko-vsetínské hornatině, 
kde žije na bazických lučních svahových prameništích. Kromě těchto dvou hlavních oblastí 
výskytu jsou známy i lokality v podmáčených příbřežních zónách v okolí rybníků. 

Výskytu vrkoče útlého na území Prahy se věnovala zejména L. Juřičková (příspěvky 
z Motolského úvalu, Dalejského údolí nebo z přírodní památky Skalka z poloviny 80. let 20. 
století). Podrobný průzkum měkkýšů v Oboře Hvězda prováděla L. Juřičková v roce 1990 (in 
Juřičková 1995). Druh vrkoč útlý (Vertigo angustior) nalezla na vlhké louce u Litovického 
potoka, kdy prováděla ruční sběr na kosené podmáčené louce (na louce a kolem strouhy, 
kolem kamenné zdi, hrabankový vzorek z vlhké louky). V rámci sebraného vzorku se 
uvedený druh jevil jako recedentní – tedy podílející se na složení malakocenózy 1-2%, 
celkem bylo nalezeno 11 ks, což představovalo zastoupení 1,4%. Podle ústního sdělení (L. 
Juřičková, 2010) byl výskyt vrkoče útlého v 90. letech 20. století potvrzen konkrétně na 
zadní louce u dětského hřiště, v mokřině u potoka (viz i specifikace v další části plánu 
péče).  

Mapování výskytu vrkoče útlého je v současné době prováděn pod záštitou Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR. Výskyt v roce 2006 nebyl potvrzen, při monitoringu dne 
14.9.2010 byly nalezeny 2 exempláře (autor nálezu Alena Peltanová) na vymezené dílčí 
ploše č. 6 (hustý porost orobince s vyšší hladinou vody; WGS-84: 50°5'3.936"N, 
14°19'21.744"E). 

Populace je i nadále stabilní a dobře zachovalá a zdejší výskyt lze proto hodnotit 
hodnotit jako významný (http://www.natura2000.cz). Společenstvo se jeví jako vyrovnané a 
stabilní s vysokým počtem druhů. 

Mezi nejvýznamnější negativní faktory, které mohou výrazně ovlivnit populace vrkoče 
útlého, patří zejména změna vodního režimu, trofie a následně vážnější změny vegetace. 
Vzhledem k tomu, že je vrkoč útlý silně vlhkomilný druh, reaguje velmi citlivě na jakékoliv 
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vysušování stanoviště. Nežádoucí je zarůstání lokalit vegetací a náletovými křovinami, 
nejsou-li pravidelně koseny. Intenzivní pastva může rovněž vést k velmi rychlé degradaci 
nebo likvidaci stanoviště v souvislosti s mechanickým poškozením a eutrofizací fekáliemi. 
Mezi další negativní vlivy lze počítat vypalování vegetace, nesprávné sečení, obdělávání 
půdy, produkce siláže, používání umělých hnojiv (včetně organických hnojiv) a aplikace 
pesticidů (včetně herbicidů).  

V rámci péče o druh je podstatné zejména zachování existujícího hydrologického a 
pastevního režimu na lokalitách s životaschopnými populacemi vrkoče útlého. Rovněž je 
možné pastevní režim nahradit pravidelným ručním kosením vegetace, a to v případě plošně 
malých lučních pramenišť. Z dalších opatření lze uvést odstraňování nahromaděné stařiny a 
náletů dřevin. V rámci aktivních opatření lze podle stavu lokality zvětšovat přechodovou zónu 
mezi loukou a mokřadem, kterou populace vrkoče často osidluje (text převzat z webových 
stránek http://www.biomonitoring.cz). 
 
 
1.9 Cíl ochrany 
 

Hospodaření v lesním porostu je třeba provádět citlivě, zaměřit se na nutné sanace 
nebezpečných starých stromů podél cest. Podporovat přirozené zmlazení javoru, likvidovat 
nepůvodní dřeviny a obnovními prvky (zejména v místech výskytu nepůvodních dřevin) 
pokračovat ve výsadbě žádoucích dřevin, zejména dubu, ale také buku a habru. Vytvoření, 
plně zapojeného, strukturně heterogenního porostu, směsi dřevin různého věku dožití.  

Zásahy orientovat na úpravu druhové skladby, podpory podúrovňových jedinců a 
podpory přirozeného zmlazení a nárostů formou jednotlivého výběru. Obecně uplatňovat jen 
nejnutnější výchovné zásahy a postupně v co nejkratším horizontu přecházet na výběrný 
způsob hospodaření. Vytvářet podmínky směrem k autoregulačnímu vývoji lesních porostů. 
Ponechávat staré jedince dubů a jiných dřevin. Pouze v případě silného napadení 
tracheomykózou stav jednotlivých jedincl řešit. 
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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 
 
Přírodní poměry chráněného území 

 
Přírodní památku Obora Hvězda tvoří rozsáhlý lesní komplex  mezi Petřinami, Dolní 

Libocí a Motolem, obklopený městskou zástavbou. Tvoří jeden z mála přírodních celků 
v silně antropicky destruované krajině Bělohorské tabule. 

Chráněné území leží v nadmořské výšce 320 (v povodí Litovického potoka) až 375 m 
n.m. (poblíž bělohorské brány), na rovinatém terénu České tabule.  

Podle geomorfologického členění leží přírodní památka na území Poberounské 
soustavy, Brdské podsoustavy, celku Pražská plošina, podcelku Kladenská tabule a zde 
v okrsku 5a-2b-a Hostivické tabule. Přírodní památka je součástí územního systému 
ekologické stability a to biokoridoru spojujícího Litovický potok (Praha 6) s biocentry na 
území Prahy 5. 

Klimaticky patří celé území k urbanizovanému území se specifickým klimatem (na 
hranici s teplou oblastí). Na nejbližší meteorologické stanici v Ruzyni byly naměřeny 
průměrné roční srážkové úhrny 526 mm, dlouhodobý normál teploty vzduchu se pohyboval 
7,9°C a průměrná rychlost větru činila 4,3 m·s-1.  

Květena této oblasti patří k fytogeografickému okresu 7. Česká tabule, podokresu 7d. 
Bělohorská tabule. 

Skalní podklad tvoří ordovické břidlice a svrchnokřídové pískovce, opuky a jejich 
zvětraliny. Místy jsou vyvinuty štěrkopísky. Na bělohorské tabuli jsou vyvinuty různé typy 
kambizemí, místy na sprašových návějích okrsky hnědozemí, na cenomanských pískovcích 
kambizemě arenické.  

V území je několik lůmků a jeskyň, některé z nich vznikly při hledání pramenů pro 
Pražský hrad. V západní části je řada míst s viditelnými odkryvy korycanských vrstev 
mořského cenomanu, na ně pak nasedá bělohorské souvrství. Na povrchu jsou tyto vrstvy 
kryty cca 0,5 m silnou vrstvou písčité zeminy s hrabankou různé tloušťky. V roce 1993 byl 
proveden i průzkum fosilní fauny a byla zjištěna pouze jádra zkamenělin a to ještě ojediněle 
(v korycanských vrstvách). Ve vrstvách bělohorských se vyskytují nejen jádra, ale ástečně i 
úlomky schránek (Ziegler 1993). 

Na území přírodní památky jsou vidět i výchozy hornin v území přírodní památky i 
štoly. Některá je dnes přístupná a znečištěná odpadky. Na jižní a západní straně přírodní 
památky je řada míst, kde se v minulosti těžil stavební kámen, příp. písek, naposledy to bylo 
za 1. republiky. 

Okraj území v dolní části ovlivňuje Litovický potok, který v minulosti napájel rybníky 
na území obory (v současnosti napájí obnovený rybník). Z míst u Světličky a z míst za 
ohradní zdí obory směrem k Bílé hoře vyvěrá pak bezejmenný potůček, který je také jímán a 
vede do obnovovaného vodovodu na Pražský hrad. Spodní část obory je pak periodickým 
mokřadem ve své střední a horní části, část vody je i zde  jímána a svedena do Litovického 
potoka potrubím. Horní plošina je v některých partiích periodicky také vlhčí, a to po delších 
deštích nebojarním tání sněhu, tyto partie odpovídají i výskytu oglejených půd. Většinu roku 
je však tato plošina suchá (SKÁLA a kol., 2001). 
 

 
Flóra a fauna chráněného území 
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Potenciální přirozená vegetace území 
 

Pojem potenciální přirozená vegetace znamená vegetaci, která by pokrývala území 
v případě, že by nebylo ovlivněno činností čověka. Mapovaná skladba vegetace je optimálním 
cílovým stavem, který je v rovnováze s abiotickými podmínkami prostředí, proto jde o 
výchozí data pro návrh druhové skladby dřevin pro přírodě blízké lesní porosty. 

Rekonstrukci přirozené vegetace na území Hlavního města Prahy provedli MORAVEC, 
NEUHÄUSL & al. (1991). Podle ní by se v hranicích současné přírodní památky nacházela  

Ve východní části a v porostech mezi svahem pod letohrádkem a Litovickým potokem 
je vymapována černýšová dubohabřina typická (Melampyro nemorosi-Carpinetum typicum – 
MCt). Zpravidla se jedná o dubohabrové háje s příměsí náročnějších listnáčů (lípy srdčité, 
javorů, jasanů aj.) a s převahou mezofilních druhů v bylinném patře. Černýšová dubohabřina 
představuje klimaxovou vegetaci na středně vlhkých, mezo- až eutrofních půdách 
hnědozemního typu v nížinách a v pahorkatinném stupni České vysočiny. 

Střední část přírodní památky (západně od letohrádku Hvězda) by zaujímala lipová 
doubrava (Tilio-Betuletum – TB). Lipová doubrava s příměsí nenáročných listnáčů osídluje 
živinami chudší půdy terasových písků a odvápněných sprašových hlín na rovinách a mírných 
svazích v nejnižších polohách (do 300 m n.m.) teplých a sušších oblastí a představuje 
okrajový typ mezotrofních a mezofilních listnatých lesů na přechodu k acidofilním 
doubravám. Ve stromovém patře převládá obvykle dub zimní (Quercus petraea), vzácně dub 
letní (Q. robur). Lípa srdčitá (Tilia cordata) vystupuje často jako subdominanta. V příměsi 
zůstává z mladších stádií bříza bělokorá (Betula pendula), vzácněji se v podrostu udržuje habr 
obecný (Carpinus betulus), popř. jiné listnáče. 

Ve svazích pod letohrádkem Hvězda byla vymapována biková bučina (Luzulo-
Fagetum), která představuje acidofilní, druhově chudé klimaxové společenstvo minerálně 
chudých silikátových půd převážně v podhorském stupni. Ve stromovém patře převládá buk 
lesní (Fagus sylvatica), přimíšen bývá místy dub zimní (Quercus petraea). Kvůli značnému 
opadu bývá druhů v bylinném patru mále a bývají zastoupeny především acidofilní druhy 
dobře snášející sucho (Luzula luzuloides, Deschampsia flexuosa, Poa nemoralis, 
Maianthemum bifolium, Hieracium murorum a další). 

Povodí Litovického potoka by zaujímala střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum – 
PF). Jedná se o jasanový nebo olšovo-jasanový luh širokých rovinatých niv menších řek a 
potoků vázaný na glejové půdy s pomalu proudící podzemní vodou v pahorkatinném, zřídka 
až podhorském stupni. Na struktuře porostů se velmi výrazně podílejí druhy stromového, 
keřového a bylinného patra; role mechového patra je většinou zanedbatelná. Dominantní 
dřevinou střemchových jasenin je jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), ve vlhčím křídle 
asociace převládá olše lepkavá (Alnus glutinosa). Téměř pravidelně bývá přimíšen dub letní 
(Quercus robur), popř. střemcha obecná (Prunus padus), řidčeji javor mléč (Acer 
platanoides) nebo lípa srdčitá (Tilia cordata). Druhově velmi pestré keřové patro tohoto 
společenstva bývá velmi silně vyvinuto, jeho pokryvnost přesahuje většinou 50%. Nejvyšší 
stálosti a dominance zde dosahuje střemcha obecná (Prunus padus), brslen evropský 
(Euonymus europaeus), srstka angrešt (Ribes uva-crispa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a 
bez černý (Sambucus nigra). Časté jsou též javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč 
(Acer platanoides), rybíz červený (Ribes rubrum), svída krvavá (Cornbus sanguinea), líska 
obecná (Corylus avellana) a lípa srdčitá (Tilia cordata). 

Okrajově by do území zasahovala biková doubrava (Luzulo albidae-Quercetum – 
LzQ) s dominantou stromového patra dubem zimním (Quercus petraea). Jedná se o 
klimaxové lesní společenstvo na chudých silikátových horninách nebo oligotrofních terasách 
v nížinném a pahorkatinném stupni. 
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Současná vegetace a flóra chráněného území  
 

Území přírodní památky je zcela zalesněno, až na malou plochu vlhké louky 
v severozápadní části při libockém potoce. Lesní porost má pravděpodobně návaznost na 
původní lesy severozápadního okolí Prahy, byl však v minulosti mnohokrát zdevastován – 
naposledy při válečném tažení v 18. století. později byly lesní porosty obnoveny dubem 
(Quercus sp.), bukem (Fagus sylvatica) a habrem (Carpinus betulus), pak i jehličnatými 
dřevinami – smrkem ztepilým (Picea abies) a borovicí lesní (Pinus sylvestris). Přesto jsou 
v Oboře Hvězda reálně zachovány všechny typy potenciální přirozené vegetace.  

V území přírodní památky probíhaly přírodovědné průzkumy již od 18. století, jako 
první práce je citovaná práce T. Haenkeho z roku 1786. Ten zde uvádí řadu dnes chráněných 
druhů (např. Orchis maculata, Lilium martagon, Platanthera bifolia ad.). Výskyt těchto druhů 
již patří minulosti. V současné době se zde vyskytují spíše běžnější druhy lesního podrostu. 
V poslední době se na mnoha místech šíří česnek podivný (Allium paradoxum), který 
ohrožuje hájovou květenu.   

Jde o naleziště mnoha druhů hub, dobře známé už starým mykologům. 
Z vřeckovátrusných to je vzácná tvrdohouba káčovka (Biscogniauxia marginata) a 
z terčoplodých pozemní vzácné ouško citronové (Otidea concinna), velmi vzácný chřapáč 
širokovýtrusý (Helvella latispora) a hojnější hlízenka sasanková (Sclerotinia tuberosa) – 
parazit na oddencích sasanky hajní; z lupenatých stopkovýtrusných je to např. vzácná dřevní 
šupinovka hlízkovitá (Pholiota tuberculosa), pozemní bedlička Hetierova (Cystolepiota 
hetieri), bedlička kaštanová (Lepiota castanea), bedlička plavorezavá (Lepiota fulvella), 
černolupen ježatý (Melanophyllum echinatum), helmovka bučinná (Mycena fagetorum), 
helmovka hnědopurpurová (Mycena purpureofusca), mykorhizní holubinka medovonná 
(Russula melliolens) a jiné a z hřibovitých to je vzácný mykorhizní hřib královský (Boletus 
regius; KUBÍKOVÁ a kol. 2005). 
 
 
Památné stromy 
 
Součástí Obory Hvězda je také několik památných stromů, jejich přehled je uveden níže: 
 
Buk lesní, p.č. 1227/1, při ohbí SZ spojnice (kopíruje ul. Libockou), obvod 374 cm, výška 33 
m, stáří 200 let 
 
Buk lesní, p.č. 1227/1, při ohbí cesty pod západním snížením letohrádku, sousedící 
s mokřinou (proti Ruzyňské bráně obory), obvod 306 cm, výška 37 m, stáří 150–200 let 
 
Buk lesní, p.č. 1239, vpravo u hlavní přístupové cesty od Břevnovské brány cca 180 m od 
letohrádku, obvod 325 cm, výška 27 m, stáří 150–200 let 
 
Buk lesní, dva stromy, p.č. 1244, 1245, první z nich vpravo od hlavní cesty od vstupní brány 
od ulice Na Vypichu, druhý v porostu při pěšině vycházející z hlavní cesty po cca 150 m 
vlevo, obvod 349, 475 cm, výška 32, 30 m, stáří 150–200 let 
 
 
Fauna chráněného území 
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Z měkkýšů zde žije řada citlivých druhů: Oxyloma elegans, Vertigo angustior (viz 
kapitola 1.8), Pseudotrichia rubiginosa, což jsou druhy, které v Praze ustupují zhoršujícím se 
podmínkám životního prostředí. V menadru potoka v lese pod severním svahem byl nalezen 
další citlivý druh Acanthinula aculeata (JUŘIČKOVÁ 1995). Na jediné lokalitě v Praze se zde 
vyskytuje ohrožený mokřadní plž Perpolita petronella. 

Z motýlů tu žijí některé vzácnější druhy vázané na listnatý les – drobný motýl Fabiola 
pokornyi z čeledi Oecophoridae vyvájející se v trouchnivém dřevě, okáč ječmínkový 
(Lasiommata maera) či můra Dichonia aprilina. Na čarovníku pařížském v údolí pod 
letohrádkem žije vzácná ploštice Metatropis rufescens. Z brouků střevlíkovitých byly mj, 
zjištěny druhy Amara brunnea, Abax carinatus a chráněný krajník hnědý (Calosoma 
inquisitor), z mandelinkovitých Cryptocephalus pusillus, z nosatcovitých Otiorhynchus 
porcatus, Barypeithes tenex, Leiosoma deflexum, Pelenomus quadrituberculatus a jako 
doklad kontinuálního trvání zdejšího lesa Acalles echinatus. V trochu dutých stromů byl 
nalezen i vzácný drobný brouk Eutheia scydmaenoides orientalis z čeledi Scydmaenidae. 
Z pavouků žije na vegetaci relativně vzácný křižák Zilla diodia, v listovém opadu pavučenka 
Walckenaeria corniculans (KUBÍKOVÁ & al. 2005). Výskyt fytofágních brouků – Acalles 
camelus, A. boehmeri, A. commutatus, A. echinatus a A. hypocrita dokládá kontunuitu lesního 
porostu (STREJČEK 2000, STREJČEK 2005a). 

V přírodní památce žijí některé relativně běžné druhy plazů a obojživelníků. Je odtud 
uváděna ropucha zelená (Bufo viridis, nerozmnožuje se zde – do obory zasahuje migrací 
z centra rozšíření v oblasti nádrže Džbán), ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka obojková 
(Natrix natrix), také čolek obecný (Triturus vulgaris; Skála 2002) – podle Kerouše (1996) 
sahal jeho původní areál rozšíření téměř až ke kraji obory, současný areál je však pouze 
v okolí Stodůlek (podle SKÁLA 2002, KEROUŠ 1996). 

Celý areál je bohatý na hajní a lesní druhy ptáků, jako lejsek šedý (Muscicapa striata), 
(Dendrocopos medius), v oboře hnízdí mj. datel černý (Dryocopus martius) a budníček lesní 
(Phylloscopus sibilatrix) (KUBÍKOVÁ & al. 2005).  

Ze savců se zde vyskytuje např. plch velký (Glis glis) a veverka obecná (Sciurus 
vulgaris). 

Monitoring výskytu netopýrů prokázal v bažantnici výskyt osmi druhů netopýrů: 
netopýra rezavého (Nyctalus noctula), netopýra velkého (Myotis myotis), netopýra řasnatého 
(Myotis nattereri), netopýra vousatého/Brandtova (Myotis mystacinus/brandtii), netopýra 
vodního (Myotis daubentonii), netopýra večerního (Eptesicus serotinus), netopýra parkového 
(Pipistrellus nathusii) a netopýra rezavého (Nyctalus noctula) (ZIEGLEROVÁ 2008). 

 
 

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti 
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti 
 
a) ochrana přírody 

Již delší dobu jsou v prostoru PP ponechávány doupné stromy, což je dobře pro 
živočichy využívající dutiny. 
 
 
b) lesní hospodářství 

Po roce 1918 byla správa obory převzata Správou pražského hradu, zajištěna 
nejnutnějšími opravami a slouží malířskému oddělení Památníku národního odboje. Jen 
nejnaléhavější údržbu obory provádí v tu dobu hradní zahradník K. Hájek s lesním 
Fr. Matoušem, jenž jako poslední požíval ještě obnovených deputátních výhod. 23. 1. 1920 po 
návratu z Ruska přichází jako demobilizovaný legionář Jaroslav Němeček a je přijat kanceláří 
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prezidenta republiky jako provizorní zahradník. Nachází Hvězdu ve špatném stavu, se 
zanedbanými výchovnými zásahy, hrbolatými a zarostlými cestami a minimem zaměstnanců. 
Tento stav se snaží v průběhu doby zlepšit. Jaroslav Němeček pracoval ve Hvězdě až do 
padesátých let. 

Když nastoupil Jaroslav Němeček 1. srpna do obory jako správce, v oboře tehdy byli 
4 dělníci. J. N. konstatuje, že poslední větší výsadby byly provedeny ve Hvězdě před cca 60 
lety, jsou vytáhlé a přehoustlé. Začíná pak provádět probírky od libocké brány směrem k jihu. 
Citát: "Tento zásah do stavu stromoví vyvolal u návštěvníků mnoho nepříznivých posudků. 
Poukazovali kanceláři prezidenta na skutečnost, že obora Hvězda je v okolí Prahy jediný les 
v přírodním stavu, který by měl býti i nadále tak zachován". 

Zásahy do lesních porostů souvisí také s mniškovou kalamitou, která začíná ve 
Hvězdě od let 1922 - 3. Mniška napadá nevhodně vysázené smrkové porosty, které postupně 
všechny odumírají. Na jejich místo byly sázeny většinou opět nevhodné, byť odolné druhy 
dřevin, zejména akát a černá borovice, s jejichž zbytky se setkáváme dodnes. 
Jako zbytek po těchto experimentech s výsadbou nepůvodních dřevin zůstaly v oboře Hvězda 
porosty akátu a černé borovice. Jejich výsadbou byla zničena stanoviště s původní květenou 
a u akátu způsobila i jeho další šíření do okolí na úkor původních domácích dřevin. Výsadba 
nepůvodní černé borovice pak přinesla do Hvězdy fenomén pochmurného tmavého lesa, do té 
doby zde nevídaného. 

První republika a následná padesátá poválečná léta byla obdobím hledání optimálního 
řešení formy, vzhledu a výrazu oborního prostředí v kontextu většího či menšího důrazu na 
historické opodstatnění zásahů. 

Od roku 1924 vzrůstají snahy po řešení oborního prostředí, které jsou následně 
realizovány ještě v průběhu příštích desetiletí. Byla realizována logická a jasně daná myšlenka 
obnovy trojice průhledů v rovinné části směřujících od letohrádku k jednotlivým branám. 
Byla upravena hlavní přístupová cesta s lipovým stromořadím od Libocké brány k letohrádku. 
Na její výsledné podobě, tak jako na dalších úpravách obory, spolupracovali P. Janák, O. 
Fierlinger a J. Sokol. Její podobu hned po nové úpravě zachycuje fotodokumentace z roku 
1935, která také nabízí porovnání s původním stavem v roce 1934. Krom jiného stojí za 
povšimnutí změna profilace přístupové cesty. Původně v lipové aleji mezi letohrádkem 
a Libockou branou byly poměrně hluboké příkopy podle střední cesty, ty byly zasypány 
stavební sutí z bouraného jižního křídla Pražského hradu. Přístup k letohrádku tak dostal 
novou, důstojnější tvář současně s oddělením pěšího provozu od provozu vozidel. Nový 
správce také odstraňuje jírovce před letohrádkem vysázené zde původně k maskování 
prachárny. 

Výrazné změny proběhly především na hlavní podélné ose. V zimě roku 1928 byla za 
Plečnikovy účasti řešena podoba hlavního průhledu od letohrádku k Břevnovské bráně. 
Následně došlo k rozšíření původního průseku a byl vytvořen proporčně odpovídající průhled 
s dvěma cestami a travnatým pruhem uprostřed. 
Nově byl obnoven průhled s cestou od Bělohorské brány k letohrádku. Tento průhled zde byl 
prokazatelně koncem 17. stol., pravděpodobně však již mnohem dříve. Poté byl postupně 
průhled zalesněn, až byl redukován na pouhou lesní pěšinu. Řešení, i přes určitou podobnost 
s hlavní osou, má naprosto jiný kompoziční charakter. Stav krátce po realizaci ukazuje snímek 
z roku 1937. Všechny tyto zásahy se bezprostředně dotýkaly lesních porostů, protože to 
znamenalo ve všech případech rozšiřování průhledů i parteru, tedy v každém případě velké 
kácení v lesních porostech. 

Dne 26.2.1937 ve stavebním výboru za účasti presidenta Dr. E. Beneše přednesl 
Dr. O. Fierlinger svůj návrh na přeměnu Hvězdy v sad určený pro lidovou zábavu. Razantní 
návrh vnášející do obory celou řadu nových prvků je samoúčelné kriticky hodnotit, neboť 
vycházel z řady odlišných principů a jiné koncepce využívání oborního prostředí, které se liší 
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zásadně od dnešních, ale i původních představ tvůrců obory. Plán předpokládal rozsáhlé 
kácení porostů, zřízení lesního amfiteátru, rozsáhlého dětského hřiště, letní kavárny, menších 
zábavních podniků, koupaliště v SZ části, budovu bývalé kuchyně navrhoval pak upravit pro 
turistický ruch a požadoval mnoho zahradnických úprav území. Oponuje mu arch. Pavel 
Janák, ten měl námitky především proti navrhovaným "parčíkovým rabátkům" a narovnávání 
cest přímkami oproti původnímu "primitivnímu stavu". Oponoval i president Beneš s tím, že 
by Hvězda měla zůstat lesem, jež nevyžaduje mnoho udržování. 

Spolupráce O. Fierlingera a J. Němečka vyústila v roce 1938 společným návrhem 
"Rozvrh výsadby stálezelených podrostů do trávníku sadové cesty, vedoucí od bělohorské 
brány k letohrádku Hvězda". Návrh, tak jako oba předešlé, zůstal naštěstí nerealizován. 
Zvláště u posledního jmenovaného návrhu je nutné si povšimnout, jak lze vegetační úpravou 
naprosto zničit a změnit charakter jednoduché nosné půdorysné osnovy. Problém účinného 
a čitelného půdorysného rozvrhu a pojetí základní architektonické koncepce v kontextu 
i kontrastu následných vylepšujících vegetačních úprav se projevuje v dědictví řady památek 
zahradního umění dodnes. 

Po téměř celou první polovinu 20. století, kdy je obora po velmi dlouhém období 
celkově upravována a dostává staronovou tvář, je také řešena otázka její porostní struktury. 
K řešení problémů Hvězdy se přednosta Kanceláře prezidenta republiky obrátil na Vysokou 
školu zemědělského a lesního inženýrství v Praze se žádostí o spolupráci profesorského 
sboru. Děkanát navrhl Prof. Ing. Karla Zlatušku a Doc. Ing. Dr. Bohumila Kavku. O vyjádření 
byli požádáni také odborníci z Lesní správy v Lánech Ing. Václav Píša a Ing. Jan Zatloukal. 
Prohlídka obory byla stanovena na 3. října 1950. 

Názory prezentované na prohlídce obory 3. října roku 1950 se shodovaly 
a poukazovaly na nutnost postupné a citlivě vedené porostní obnovy, šetrné převody 
a přeměny porostů, a také na dostatečné informování veřejnosti. Z dnešního hlediska je velmi 
důležitý pojem lesní estetika, který zmínil B. Kavka. Dnes by ovšem nemělo jít o převod 
a přeměnu oborních porostů na les parkový, ale lesní charakter porostů by měl být maximálně 
zachován a koncipován právě s ohledem na lesní estetiku, kterou by měly zohledňovat i tvary 
lesa a hospodářské způsoby. Harmonie jednotlivých složek lesního prostředí se nevylučuje se 
snahou o původnost lesních porostů, ke které má velmi blízko. 

I přes některé obtíže byla poměrně důležitá část základních myšlenek předchozích 
návrhů realizována. S  odstupem času je možno říci, že z  projektových dokumentací 
zabývajících se řešením areálu byly realizovány kroky, které se více méně negativně 
neodrazily v jejím půdorysném uspořádání. Došlo k proměně obory podle určité vize. Obora 
dostala podobu, v jaké je nám prakticky předkládána dnes. Některé návrhy příliš měnící 
charakter oborního prostředí, upřednostňující přílišné vnášení nových prvků, zůstaly 
nerealizovány. I přes různou úroveň návrhů je cítit snaha nalézt nejvhodnější nosnou osnovu, 
řád a formu pro dané prostředí. 

Všechny návrhy se snaží reagovat na několik základních momentů. Je to především 
snaha zaujmout stanovisko k nosné půdorysné struktuře obory, v návaznosti vyřešit 
i exponovaný prostor sbíhajících se průhledů před letohrádkem, a především urychleně zahájit 
obnovu porostní struktury oborního lesa zejména s ohledem na značný podíl porostů 
nejstarších věkových tříd. 

Nosným prvkem celé půdorysné osnovy obory je rozvrh hlavních průhledů s cestami. 
Všechny projekty se s různou mírou citlivosti potýkají a snaží vyrovnat s tímto v minulosti 
setřeným historickým odkazem. Při oprašování půdorysné konstrukce prostoru předkládají 
vlastní kreativní imaginární slohově tvaroslovný historický názor. 

V tomto ohledu je nutno brát to, co se v minulých letech podařilo uskutečnit, jako 
neukončený odkaz, který ponechává v rámci současných poznatků a možností prostor 
k dotažení myšlenkové jednotnosti prezentace historického odkazu. 
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Po roce 1950 se na oboře negativně projevují vlivy masových slavností pořádaných 
tehdejším režimem, kdy jsou rozkopávány trávníky pro stožáry, masy lidí šlapou nejen po 
trávnících, ale i v kulturách. O tehdejší představě Hvězdy jako jakéhosi "parku kultury 
a oddechu" svědčí i vyobrazení na tomto panelu. V pozdějších letech se Hvězda stává 
zázemím spartakiád, k těmto příležitostem jsou zde prováděny různé i sporné výsadby zvláště 
v lemech alejí. To už je v době po roce 1952, kdy převzalo oboru hlavní město Praha, a to její 
podnik Sady, lesy, zahradnictví, později přetransformovaný na Lesy hlavního města Prahy, ty 
obhospodařují Hvězdu dodnes. 

V roce 1962 byl oborní areál s letohrádkem Hvězda a areál bělohorského bojiště 
prohlášen národní kulturní památkou. 

V roce 1963 byl vypracován první lesní hospodářský plán podle tehdy nově platného 
lesního zákona č. 166/1960 Sb. 

V roce 1973 byl vypracován další lesní hospodářský plán, který Hvězdu zařazuje do 
účelového lesa. V  lesním hospodářském plánu je předepsáno uplatnit estetická hlediska, 
konstatuje červenou hnilobu u smrku, předepisuje i obnovní zásahy, zejména v nepůvodních 
dřevinách, jinak jen jednotlivý a zdravotní výběr. Těžební zásahy byly realizovány jen 
částečně. 

V roce 1983 zpracoval Ing. Eduard Průša studii "Pěstování lesa v oboře Hvězda", kde 
poukazuje na nežádoucí nepůvodní dřeviny, neprovádění obnovy atd. V  témže roce byl 
zpracován další lesní hospodářský plán. Tento lesní hospodářský plán předepisuje přeměnu 
smrčin, maloplošnou obnovu kotlíky, a zásadu "Pokračovat s obnovou s cílem vytvořit 
listnaté směsi odpovídající stanovišti; zřetel na kulturní poslání Hvězdy", v jiných částech je 
předepisována obnova skupinovým výběrem. Bohužel se z toho příliš nerealizovalo, zejména 
nedostatečné byly zásahy do jehličnanů. 

V roce 1987 proběhlo odborné posouzení zdravotního stavu lesa Doc. Ing. Ant. 
Příhodou. Konstatuje nepříznivý stav lesa, výskyt tracheomykózy. 
1. 9. roku 1988 (vyhláškou NVP č. 5/1988) byla obora Hvězda vyhlášena přírodní památkou. 
V letech 1992-3 byla pro oboru zpracována Ing. P. Šimkem studie-plán péče, podle které byla 
od roku 1993 realizována některá pěstební opatření a zpracován lesní hospodářský plán. Podle 
této studie mělo být území obory rozděleno na malé skupinky, ve kterých byly navrženy 
individuální zásahy bez souvztažnosti k porostnímu celku a bez komplexní péče o biotopy 
Hvězdy. Zásahy podle tohoto plánu se neuskutečnily. 

Roku 1993 byl vypracován nový lesní hospodářský plán, konstatující tracheomykózu 
u dubu a červenou (středovou) hnilobu u smrku, a bohužel se vrací k systému přechodu na 
parkový charakter lesa ve smyslu výše uvedené studie. Předepisuje některé obnovy 
skupinovou sečí, bohužel na rozdíl od předchozího lesního hospodářského plánu nezasahuje 
do porostů nepůvodních dřevin. 

V červnu roku 2000 byl Svazem ochrany přírody a krajiny České republiky pro oboru 
Hvězda zpracován Plán péče o přírodní památku Obora Hvězda. Plán navrhuje zásadní 
opatření ke zlepšení věkové struktury porostů obory a postupné vyloučení nepůvodních 
a stanovištně nevhodných druhů dřevin z lesních porostů, které nejsou parkovými prvky. 
Zaměřuje se na přirozenou obnovu lesa v oboře, úpravy průhledů, navrhuje úpravu vodního 
režimu v oboře s obnovou rybníků a ochranou mokřadů. Pamatováno je i na informace pro 
návštěvníky v oboře. Navrhuje návrat některých druhů drobné zvěře do obory, péči o hájovou 
květenu uplatňováním především přirozené obnovy lesa a dalších ochranných opatření. 
Svazem ochrany přírody a krajiny byla také zpracována Dendrochronologická studie ke 
zjištění věkové struktury porostů. Nejstaršími stromy ve Hvězdě jsou duby, z nichž některé 
pochází ještě z doby po roce 1757, kdy oboru vykáceli Prušáci. Zaznamenán je výrok 
Fridricha II., když požadoval po opatu Břevnovského kláštera vařit pro jeho vojáky pivo a ten 
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namítal, že nemá dost dřeva: "Tam je ho dosti" a ukázal směrem ke Hvězdě. Skutečně starší 
stromy ve Hvězdě nebyly nalezeny a tak je tato zpráva hodnověrná. 

Dubové porosty z této doby byly již v minulosti však částečně vykáceny, na některých 
místech nahrazeny nepříliš vhodně výsadbou borovice, javoru a jasanu, které se pěstovaly 
snadněji. Dnes některé staré stromy trpí tracheomykózou, která také způsobuje jejich 
odumírání, a jsou nahrazovány novou výsadbou, která doplňuje přirozeně vzniklé nárosty 
dubu. 

Lesní hospodaření v Oboře Hvězda dnes probíhá podle schváleného lesního 
hospodářského plánu. Jednotlivé zásahy do nelesního území Hvězdy jsou realizovány podle 
dílčích projektů, jedním z nich byla i obnova rybníčku v dolní části obory (2004-2005), jak 
navrhoval již plán péče. Současné hospodaření v oboře odstraňuje postupně nevhodné akátové 
porosty a na jejich místě jsou vysazovány domácí dřeviny: dub, habr, buk s ponecháním břízy 
jako náletové dřeviny. Postupná obnova starých porostů je realizována diferencovaně podle 
zdravotního stavu porostů na menších plochách s využitím přirozené obnovy s dosadbou 
dalších domácích dřevin (zejména dubu) podle typu stanoviště. Obnovní prvky tvoří 
i pohledově zajímavé partie, kam proniká větší množství světla a v nichž najdeme stromy 
různého stáří. Na plochy s mělkou vrstvou půdy na výslunných stráních, kde byly dosud málo 
rostoucí porosty různých dřevin, jsou vysazovány vedle dubu i habry, kterým se zde dobře 
daří. Nově se dostává do Hvězdy na vlhčí místa v údolí jedle bělokorá, dřevina ve spodních 
partiích území stanovištně vhodná, chráněná zatím proti negativním vlivům oplocením, která 
by do zdejších porostů měla přinést druhové obohacení. V podrostu lesních porostů Hvězdy 
se vyskytuje tis, vytvářející zde také pěkné stromové formy, bohatě plodné. Semena tisu 
roznášejí dále po oboře ptáci, takže zde najdeme i celé plochy pokryté tisovými semenáčky, 
které zajistí obnovu této dřeviny. 
 
Text byl převzat z webových stránek o naučné stezce Obora Hvězda (realizace Správa ochrany přírody a krajiny 
ČR, internetová podoba Občanské sdružení EVANS na stránkách 
http://www.prazskestezky.cz/hvezd/hvzd13.html). 

 
Škody hmyzem na lesních porostech nejsou příliš patrné, vyskytují se kůrovci na 

listnáčích i jehličnanech v nevýznamném množství. Již v květnu bývají zjištěny první 
housenice obaleče na dubech 
 
 
e) myslivost  

Myslivecká činnost je v území prakticky nulová – celé území přírodní památky je 
nehonební plochou. Škody zvěří v lesních porostech nejsou příliš patrné, u kultur je 
pravidelně prováděn nátěr repelenty anebo jsou kultury oploceny. 
 
 
g) rekreace a sport 

Území je místem širšího rekreačního zázemí okolních městských částí a je hojně 
využíváno ke krátkodobé rekreaci (pěší procházky, cyklistika, jízda na koních), tato 
individuální rekreace na přírodní památku nemá větší vliv. Problematické jsou hromadně 
organizované akce, které ruší zdejší faunu, zejména ptáky. Volně pobíhající psi znečišťují PP 
(vetně míst pro děti) a ruší zvířata v PP 

Jiné způsoby využívání (např. průjezdy motocyklů) nebyly pozorovány. V území je 
občas odhazováno menší množství odpadků, ale v nijak zásadní míře. 
 
 
i/2) jiné způsoby využívání  
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Možné ohrožení imisemi vzhledem k blízkosti velkoměsta. S tím souvisí i další 
nepřímé vlivy, jako je zhoršování zdravotního stavu porostů – řada stromů je odumírajících a 
proschlých, značné procento dubů je napadeno tracheomykózou. Skála (2002) uvádí, že celá 
přírodní památka je vedena v imisním pásmu C. podle něj je zřejmé, že situace není v oblasti 
Hvězdy špatná, stejně jako všude v Praze je stav horší v zimě a zřejmý je i trendsnižování 
imisí oxidů síry a zvyšování imisí oxidů dusíku. Zhoršení nelze předpokládat a to i z důvodu 
utlumení hornické činnosti na Kladně. Z hlediska zvýšených imisí v zimě lze předpokládat 
zvýšené ohrožení jehličnanů (mimo modřínu) v porostech, což i odpovídá vzhledu 
jehličnatých dřevin ve Hvězdě. Škody větrem a sněhem vzhledem ke skladbě dřevin (mimo 
partií se smrkem) nepřipadají příliš v úvahu. Z hlediska provozní bezpečnosti představují 
největší potenciální roziko smrkové porosty, které silně trpí červenou hnilobou při jejich 
známé nevelké odolnosti proti vyvracení a zlomům. 
 
 
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
 
Lesní hospodářský plán s obdobím platnosti od 1.1.2004 do 31.12.2013. 
 
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 
 
2.4.1 Základní údaje o lesích  
 
Současná lesní vegetace přírodní památky zahrnuje tyto fytocenologické jednotky:  
 
dubohabřinu, degradovanou dubohabřinu, kyselou doubravu, degradovanou doubravu, 
bučinu, lužní les, olšinu, lesní porosty s nepřirozeným složením (převážně smrkové, 
modřínové a plocha s černou borovicí, menší plošky s akátem). 
 
 
Z hlediska lesních biocenóz se v území přírodní památky nacházejí tyto lesní typy: 
 
3A1 lipodubová bučina bažanková 
 
rozšířená na vypuklých i výrazných svazích a plochých hřebenech v pahorkatině (300–500 m 
n.m., na vápenci až 600 m n.m., na půdách většinou vyvinutých, ale silně kamenitých, svrchu 
někdy mírně vysýchavých, v přírodní památce byla vymapována na sever od letohrádku na 
svahu k severu 
Hospodářský soubor 41 
 
2B4 bohatá buková doubrava válečková 
 
rozšířená v okrajích úvalů a v „karpatských“ pahorkatinách souvisle na plošinách i svazích, ve 
vyšších polohách jen na slunných svazích a hřbetech, na půdách v léte relativně vysýchavých, 
středně hlubokých až hlubokých, většinou na bohatších horninách jen s příměsí spraše, 
v přírodní památce byla vymapována v západní části chráněného území 
Hospodářský soubor 25 
 
1B7 bohatá habrová doubrava ptačincová s bukem s mařinkou vonnou 
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rozšířená v oblastech suchého teplého klimatu na plošinách a stinných svazích, v pahorkatině 
na slunných svazích živnějších hornin, na půdách středně hlubokých, v létě vysýchavých, 
v přírodní památce byla vymapována na západním svahu nad potokem 
Hospodářský soubor 25 
 
1C2 suchá habrová doubrava lipnicová 
 
rozšířená v horních částech slunných svahů a suchých hřebenů, v nížině i v pahorkatině (240–
450 m n.m.), na středně bohatém i bohatém podloží s převahou teplomilných a středně 
náročných druhů ve fytocenóze, na půdách často kamenitých, středně hlubokých, většinou ne 
zcela vyvinutých, v přírodní památce byla vymapována pod letohrádkem 
Hospodářský soubor 21 (13–23)  
 
3D3 obohacená dubová bučina strdivková 
 
rozšířená v pahorkatině na bázi svahů, na dně úžlabin i plošiny, na půdách slabě vysýchavých, 
hlubokých, hlinitých, humózních, často mírně oglejených, v přírodní památce byla 
vymapována v severní části a v údolí potoka 
Hospodářský soubor 45 
 
2H1 sprašová habrová doubrava s válečkou prapořitou 
 
rozšířená v nižších pahorkatinách, na plošinách a mírných svazích, na bázi svahů, zpravidla 
na bohatších horninách s překryvem spraše nebo sprašových hlín, na půdách v létě mírně 
vysýchavých, v přírodní památce byla vymapována na větší části přírodní památky, na celé 
horní plošině 
Hospodářský soubor 25 
 
1K1 kyselá doubrava kostřavová 
 
rozšířená na plošinách v nížinách a na mírných svazích, v pahorkatinách na slunných svazích 
a hřebenech, na různém podloží, na půdách mělkých, propustných, vysýchavých 
s hromaděním surového humusu, někdy ne zcela vyvinutých, v přírodní památce byla 
vymapována na okraji plošiny směrem k potoku 
Hospodářský soubor 23 
 
2K3 kyselá buková doubrava biková 
 
rozšířená v pahorkatině na nejrůznějším podloží, na svazích i plošinách, na půdách mělkých 
až středně hlubokých, ± štěrkovitých, vysýchavých, v přírodní památce byla vymapována 
v nejzápadnější části chráněného území 
Hospodářský soubor 23 
 
3K3 kyselá dubová bučina biková 
 
rozšířená v pahorkatinách na různých svazích, ve vyšších polohách jen na slunných svazích, 
méně často na plošinách, převážně na chudším podloží, na půdách středně hlubokých, 
čerstvých až vysýchavých, v přírodní památce byla vymapována v severní části k bývalému 
domku oborníka 
Hospodářský soubor 23, 43  
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Při mapování biotopů Natura2000 byly zjištěny následující typy lesních porostů: 
(s využitím Katalogu biotopů – CHYTRÝ a kol. 2001) 
 
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy  
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – prioritní stanoviště Natura 2000 

Třípatrové až čtyřpatrové porosty tvořené dominantní olší lepkavou (Alnus glutinosa) 
nebo jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a příměsí dalších listnáčů (Acer platanoides, A. 
pseudoplatanus, Prunus padus, v nižších polohách též Quercus robur a Tilia cordata), 
případně jehličnanů (Picea abies na dočasně zbahnělých půdách).  Keřové patro je často husté 
a druhově bohaté, s převahou zmlazených dřevin stromového patra. V nižších nadmořských 
výškách se vyskytují též Cornus sanguinea, Euonymus europaea, Ribes uva-crispa a 
Sambucus nigra, výše Salix caprea a Sambucus racemosa. 

Jsou rozšířeny podél vodních toků, časté zejména v rozsáhlých lesních celcích, 
v nižších polohách však byly vlivem člověka často omezeny na úzké pruhy kolem toků 
 Ohrožení spočívá v narušení vodního režimu krajiny, vysekávání dřevin, mýcení, 

výsadba smrkových a jiných monokultur. Pro jejich udržení je třeba zachovat přirozený 

vodní režim v krajině a přirozenou dřevinnou skladbu porostů. 
 
L3.1 Hercynské dubohabřiny 
(Galio-Carpinetum, Carpinion, Melampyro nemorosi-Carpinetum, Tilio-Betuletum) 
– stanoviště Natura 2000 
 Lesy s převahou habru obecného (Carpinus betulus), dubu zimního a letního (Quercus 
petraea s. lat. a Q. robur) a častou příměsí lípy srdčité (Tilia cordata). V keřovém patře se 
vyskytují nižší jedinci dřevin stromového patra a dále např. Cornus sanguinea, Corylus 
avellana a Lonicera xylosteum. V bylinném patře má významnější indikační hodnotu zejména 
Hepatica nobilis, dále se vyskytují hájové druhy, jako např. Anemone nemorosa, Hieracium 
murorum, Lathyrus vernus, Melica nutans, Poa nemoralis, Pulmonaria officinalis s. lat. a 
Tanacetum corymbosum. 
 V okolí Prahy jsou jedním z nejčastějších typů. 
 Ohrožení spočívá v převodu na jehličnaté kultury, přezvěření. Pro jejich udržení je 

třeba zachovat přirozenou skladbu stromového patra a udržování nízkých stavů zvěře. 
 
 
L7.1 Suché acidofilní doubravy 
(Genisto germanicae-Quercion, Luzulo albidae-Quercetum petraea, Calluno-Quercetum) 
 Světlé doubravy s dominancí dubu zimního (Quercus petraea s. lat.) nebo letního (Q. 
robur), se slabší příměsí břízy bělokoré (Betula pendula) a borovice lesní (Pinus sylvestris) ve 
stromovém a keřovém patře, v patře bylinném s převahou travin (Avenella flexuosa, Festuca 
ovina, Luzula luzuloides subsp. luzuloides, L. pilosa a Poa nemoralis), řidčeji i keříčků 
(Calluna vulgaris a Vaccinium myrtillus). Z bylin se častěji objevují na živiny nenáročné 
jestřábníky (Hieracium lachenalii, H. murorum, H. sabaudum aj.) a také Lychnis viscaria, 
Melampyrum pratense a Veronica officinalis. 
 Ve středních Čechách hojně rozšířený typ společenstva. 
 Ohrožení spočívá v mýcení přirozených porostů, převod na jehličnaté kultury, 

tracheomykózy, eutrofizace. Pro jejich udržení je třeba zachovat přirozenou dřevinnou 

skladbu porostů s dominancí dubů. 
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X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami  
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami 

Lesní kultury s vysazenými dřevinami, které nebyly součástí přirozených lesů, 
případně v nich měly jen menší podíl. Z jehličnanů jde nejčastěji o Picea abies a Pinus 
sylvestris, případně Larix decidua. Z listnáčů se častěji vysazují Fraxinus excelsior, Populus 
×canadensis, Quercus rubra, Robinia pseudoacacia aj.  
 
 
Zdravotní stav dřevin 
 

Zdravotní stav lesa popisuje doc. Ing. Antonín Příhoda (1987) jako špatný s řadou 
suchých a beznadějně poškozených stromů. Uvádí zde např. výskyt tracheomykózy na dubu, 
habru, akátu, sypavky na borovicích a douglasce, výskyt síťovce dubového na padlých dubech 
a pařezech, napadení smrku ervenou hnilobou a václavkou, také mšicí korovnicí. Dále jsou 
popisovány nádory na dubech způsobené po sání medovnice dubové. Uváděn je i výskyt padlí 
dubového a václavky běloprstenné. Z hmyzích škůdců na dubu je uváděn výskyt píďalky 
podzimní. Dále je uváděn i výskyt symbiotických mykorhizních hub: hřibu žlutomasého, 
pestřece bradavičnatého, strmělky mlženky a čirůvky fialové. V soiučasné době odpovídá 
výskyt těchto onemocnění běžnému stavu lesních porostů a lze konstatovat, že není nijak 
dramatický, přičemž ani rozvoj tracheomykózy  přes dlouhotrvající sucho není nijak příliš 
nápadný. Podílí se na tom zřejmě i nahodilé a obnovní těžby, které byly v posledním období 
realizovány. Při nich byly odstraněny některé více napadené stromy a tyto plochy byly 
následně zalesněny (pokud nebylo využito přirozeného zmlazení).  

V území je řada doupných stromů, které poskytují možnost úkrytu pro obratlovce i 
vhodné prostředí pro bezobratlé. V roce 2002 bylo vytipováno na 40 ks stromů s výskyty 
zajímavých zoologických fenoménů, tyto stromy by měly být zachovány i do budoucna. 
Všeobecně lze konstatovat, že při odpovídající péči o lesní porosty mají tyto dobrou 
perspektivu.  

Pokud se týká genetické klasifikace, pak jako semenné porosty jsou zde klasifikovány 
(stupněm 3) dva bukové porosty: 108 A2 (2,48 ha), 108 C4 (0,41 ha) a jeden modřínový 108 
B2 (0,86 ha). Ostatní lesní porosty mají genetickou klasifikaci 4. 

 
V ploše přírodní památky se nacházejí čtyři památné buky – informace o těchto 

dřevinách je uvedena v kapitole 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních 
poměrů. 
 
 
Přírodní lesní oblast 17b. Polabí 
Lesní hospodářský celek / 
zařizovací obvod 

LHC Mělník 

Výměra LHC (zařizovacího 
obvodu) v ZCHÚ (ha) 

90% 

Období platnosti LHP (LHO) 1.1.2004-31.12.2013 
Organizace lesního hospodářství Lesy hlavního města Prahy 
Nižší organizační jednotka  
 
 
Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů 
Přírodní lesní oblast: 
Soubor lesních Název SLT Přirozená dřevinná skladba SLT Výměra Podíl (%) 
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typů (SLT) (ha) 
3A1 lipodubová bučina 

bažanková 
bk50-70, db3-25, hb0-10, jv±20, 
js±1, jl0-3, lp5-15, tř, jd, bř 

3,7 5 

2B4 bohatá buková doubrava 
válečková 

db50-70, bk0-25, hb0-20, , jd±5, 
jv0-5, js0-3, jl0-3, lp5-15, břk, bb 

3,7 5 

1B7 bohatá habrová doubrava 
ptačincová s bukem 
s mařinkou vonnou 

db50-70, bk0-25, hb0-20, , jd±5, 
jv0-5, js0-3, jl0-3, lp5-15, břk, bb 

1,5 2 

1C2 suchá habrová doubrava 
lipnicová 

db55-75, bk0-15, hb0-30, lp5-15, 
js0-2, jd±5, jv0-5, js0-3, jl0-3, lp5-
15, jv, břk, bb 

1,5 2 

3D3 obohacená dubová bučina 
strdivková 

bk50-70, jd7-20, db5-30, hb0-10, 
jv0-5, lp5-15, jl, js 

2,2 3 

2H1 sprašová habrová doubrava 
s válečkou prapořitou 

db50-70, bk0-25, hb0-20, jd±5, jv0-
5, js0-3, jl0-3, lp5-15, břk, bb, tř 

55,5 75 

1K1 kyselá doubrava kostřavová db50-70, bk0-25, hb0-10, lp5-15, bř 
±10, jř, bo 

1,5 2 

2K3 kyselá buková doubrava 
biková 

db50-70, bk0-25, hb0-10, lp5-15, bř 
±10, jř, bo 

2,2 3 

3K3 kyselá dubová bučina biková bk50-70, jd7-20, db5-30, hb0-3, 
lp±12, bř±5, jv 

2,2 3 

Celkem  74,04 100 % 

 
 
Porovnání přirozené a současné skladby lesa 
Zkrat-

ka 
Název dřeviny Současné 

zastoupení (ha) 
Současné 

zastoupení (%) 
Přirozené 

zastoupení (ha) 
Přirozené 

zastoupení (%) 
Jehličnany 

MD modřín opadavý 3,83 5,17 – – 
SM smrk ztepilý 4,41 5,95 – – 

BOČ borovice černá 0,63 0,85 – – 
BO borovice lesní 1,90 2,57 – – 

      
Listnáče 

JD jedle bělokorá – – 0,38 0,51 

JV javor mléč,  
javor klen 

2,37 3,25 0,38 0,51 

HB habr obecný 4,29 5,79 7,03 9,50 
BK buk lesní 10,97 14,81 22,97 31,00 
DB dub letní,  

dub zimní 
39,53 53,07 42,54 57,48 

LP lípa malolistá 0,86 0,81 0,74 1,00 
JS jasan ztepilý 1,72 2,32 – – 

DBČ dub červený + +   
BŘ bříza bělokorá 3,53 4,77 – – 
BB javor babyka + +   

      
Celkem 74,04 100 % 74,04 100 % 

 
Přílohy:  
- lesnická mapa typologická 1:10 000 podle OPRL – příloha č. M4 
- mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M3  
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- tabulka „Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich“ – příloha č. M1  
- mapa stupňů přirozenosti lesních porostů – příloha č. M5 
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2.4.2  Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích  
 

Název rybníka (nádrže) nový rybník, v severovýchodní části PP 
Katastrální plocha 3977 m2 
Využitelná vodní plocha 2257 m2 
Plocha litorálu téměř bez litorálu (východní a západní část), asi 1,5 m 

v severní části 
Průměrná hloubka 1,5 m 
Maximální hloubka 2,0 m 
Postavení v soustavě rybník je napájen málo vydatným přitokem v povodí 

Litovického potoka (potok Světluška) 
Manipulační řád není 
Hospodářsko provozní řád není 
Způsob hospodaření v rybníku je vyloučeno rybí hospodaření 
Intenzita hospodaření v rybníku je vyloučeno rybí hospodaření 
Výjimka k aplikaci látek 
znečišťujících vodu (krmiva, 
hnojiva) 

není 

Parametry zvláštních povodní (u 
rybníků III. kategorie) 

– 

Vlastník rybníka Hlavní město Praha 
Uživatel rybníka není evidován žádný nájemce či uživatel 
Rybářský revír – 
Správce rybářského revíru – 
Zarybňovací plán v rybníku je vyloučeno rybí hospodaření 
Průtočnost – doba zdržení nezjištěno 
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2.4.4 Základní údaje o nelesních pozemcích 
 

Příloha:  
- tabulka „Popis dílčích ploch a objektů” – příloha č. T2 
- mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M3  
 
PLOCHA 1 
 

Pravidelně udržované (sekané) aluviální psárkové louky svazu Alopecurion pratensis 
(biotop T1.4) s dominantní psárkou luční (Alopecurus pratensis) a významným zastoupením 
pryskyřníků (Ranunculus acris, R. repens), častěji je ještě zastoupena lipnice obecná (Poa 
trivialis), z dalších druhů Taraxacum sect. Ruderalia, Persicaria hydropiper, Vicia sepium, 
Trifolium pratense, Carex hirta, Equisetum palustre, Epilobium sp., Rumex crispus. Z krajů se 
šíří chrastice rákosovitá (z krajů Phalaris arundinacea). Není vyloučeno, že louka byla 
v minulosti dosévaná. 
 
PLOCHA 2 
 

Pravděpodobně zazemnělá tůň, nyní mokřina s výskytem naturového druhu Vertigo 
angustior. Porost lze zařadit do vegetace vysokých ostřic svazu Magnocaricion elatae (biotop 
M1.7). Dominantním druhem je ostříce ostrá (Carex acutiformis), méně orobinec širolistý 
(Typha latifolia). Z dalších druhů byly zaznamenány při kraji tůně Alopecurus pratensis, 
Equisetum palustre, Epilobium sp., Poa trivialis, Juncus effusus, Carex hirta, Ranunculus 
sceleratus, Lysimachia nemorum, Ulmus minor, přímo na vodní hladině Lemna minor a 
Spirodela polyrhiza, v tůni Iris pseudacorus a Glyceria maxima. 
 
PLOCHA 3 
 

Značně různorodý porost při kraji zdi obory tvořený křovinami (často nepůvodními) a 
s ruderálním podrostem. Do plochy byly zahrnuty ještě společenstva na hlavní průchozí cestě 
(s druhy jak typickými pro sešlapávané cesty, tak sycené dalšími druhy z okolních porostů) a 
nakonec luční porosty při kraji obory nezahrnuté do jiných ploch. Podle katalogu biotopů by 
tato plochy nejvíce odpovídala biotopu X8 – Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy. 

Luční porosty podél zdi nejvíce charakterizují ovsíkové louky svazu Arrhenatherion 
(biotop T1.1) na přechodu do aluviální psárkové louky svazu Alopecurion pratensis (biotop 
T1.4). Mezi jinými byly nalezeny druhy Arrhenatherum elatius, Symphytum officinale, 
Bromus sterilis, Geranium pratense, Taraxacum sect. Ruderalia, Vicia sepium, Dactylis 
glomerata, Ranunculus repens, Trifolium pratense, Veronica chamaedrys agg., Lamium 
album, Dipsacus fullonum, Rumex obtusifolius, Plantago major, Poa pratensis, Cruciata 
laevipes, Poa trivialis, Humulus lupulus, Aegopodium podagraria, Urtica dioica a Alopecurus 
pratensis. U malého dětského hřiště se nachází výsadba Picea omorika. 

U kraje zdi a v podrostu křovin a dřevin se nachází ruderální porost s druhy Urtica 
dioica, Chelidonium majus, Alliaria petiolata, Geum urbanum, Allium paradoxum, Galium 
aparine, Ficaria verna subsp. bulbifera, Veronica sublobata, Rubus idaeus, Rubus fruticosus 
agg., Chaerophyllum aromaticum a Rumex obtusifolius. 

Křoviny tvoří pás dřevin tvořený náletem a výsadbami, mezi jinými byly zjištěny 
Sambucus nigra, Robinia pseudoacacia, Acer platanoides, Sorbus aucuparia, Cornus 
sanguinea, Acer pseudoplatanus, Juglans regia, Pinus nigra, Acer tataricum a Pseudotsuga 
menziesii. 

Při okrajích cesty byly zjištěny druhy navazující na psárkovou louku a druhy 
charakteristické pro narušované podmáčené cesty: Arctium sp., Taraxacum sect. Ruderalia, 
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Poa annua, Eleocharis ovata, Alopecurus aequalis, Juncus effusus, Veronica beccabunga, 
Agrostis stolonifera, Juncus tenuis a Veronica serpyllifolia. 
 
 
PLOCHA 4 

 
Část porostu u kraje cesty tvoří husté porosty s dominantním orobincem širolistým 

(Typha latifolia). Tyto porosty lze zařadit mezi rákosiny eutrofních stojatých vod svazu 
Phragmition communis (biotop M1.1), pro které jsou typické husté zapojené porosty tvořené 
jak rákosem, tak i orobincem, kde je nižší bylinné patro tvořené jen několika málo druhy 
s nízkou pokryvností. 

Aktuální výskyt vrkoče útlého (Vertigo angustior) potvrzeného v roce 2010. 
 
 
PLOCHA 5 

Pravidelně udržované (sekané) aluviální psárkové louky svazu Alopecurion pratensis 
(biotop T1.4) s dominantní psárkou luční (Alopecurus pratensis) a významným zastoupením 
pryskyřníků (Ranunculus acris, R. repens), častěji je ještě zastoupena lipnice obecná (Poa 
trivialis), z dalších druhů Taraxacum sect. Ruderalia, Epilobium hirsutum, Trifolium 
pratense, Cirsium oleraceum, Carex hirta, Equisetum palustre, Lathyrus pratensis, Geranium 
pratense, Ranunculus repens, Cirsium oleraceum, z kraje se šíří chrastice rákosovitá 
(Phalaris arundinacea). Není vyloučeno, že louka byla v minulosti dosévaná. 
 
 
PLOCHA 6 
 

Mokřina mezi lesním porostem a hustými porosty orobince. Porost lze zařadit do 
vegetace vysokých ostřic svazu Magnocaricion elatae (biotop M1.7). Dominantním druhem 
je ostříce ostrá (Carex acutiformis). Blíže cesty roste Salix elaeagnos. Pravděpodobný výskyt 
naturového druhu Vertigo angustior. 
 
 
PLOCHA 7 
 
Nepravidelně udržované vlhké pcháčové louky svazu Calthion palustris (biotop T1.5), značně 
ruderalizované (početně Urtica dioica), jako subdominanta vystupuje Phalaris arundinacea. 
Z dalších druhů byly nalezeny Carex acutiformis, Alopecurus pratensis, Galium palustre, 
Geranium pratense, Cirsium oleraceum, Vicia sepium, Scirpus sylvaticus, Poa trivialis, 
Ficaria verna subsp. bulbifera, Galium aparine, Epilobium sp., Cirsium arvense, Aegopodium 
podagraria, Ranunculus auricomus, Rubus fruticosus agg. Zarůstá keři – Fraxinus excelsior, 
Acer platanoides. 
 
 
PLOCHA 8 

Nepravidelně udržované vlhké pcháčové louky svazu Calthion palustris (biotop T1.5), 
značně ruderalizované (početně Urtica dioica), jako subdominanta vystupuje Phalaris 
arundinacea. Při kraji lesního porostu (v jižní části) lze identifikovat vrbové křoviny hlinitých 
a písčitých náplavů svazu Salicion triandrae (biotop K2.1). 
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PLOCHA 9 
Podmáčený lesní porost vytvářející mozaiku společenstev mokřadních olšin svazu 

Alnion glutinosae (svaz L1) a údolních jasanovo-olšových luhů svazu Alnion incanae (biotop 
L2.2). V místech kde je lesní porost podmáčený (západní část) se častěji objevuje Carex 
acutiformis, Scirpus sylvaticus nebo Caltha palustris, v nezamokřených částech (východní 
část) tvoří bylinné patro zejména semenáčky dřevin (Fraxinus excelsior, Acer platanoides a 
Acer pseudoplatanus), v keřovém patru jsou zastoupeny Acer pseudoplatanus a Fraxinus 
excelsior. Z druhů neuvedených byly zjištěny ještě Geum urbanum, Impatiens parviflora, 
Urtica dioica, Galium aparine, Galeobdolon luteum, Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-
femina, Cornus sanguinea a Iris pseudacorus.  
 
PLOCHA 10 
 

Podmáčená přechodná zóna mezi vlhkými pcháčovými loukami svazu Calthion 
palustris (biotop T1.5) a mokřadními olšinami svazu Alnion glutinosae (svaz L1). Pokryvnost 
je nižší než 50% a tvořená zejména skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus), ostřicí ostrou (Carex 
acutiformis) a dalšími druhy jako je Poa trivialis, Equisetum palustre, Impatiens parviflora, 
Cirsium oleraceum, Urtica dioica, Athyrium filix-femina, Galium aparine, Geum urbanum a 
Galeobdolon luteum. 
 
PLOCHA 11 
 

Vlhká louka s vysokou pokryvností, porost lze zařadit do vegetace vysokých ostřic 
svazu Magnocaricion elatae (biotop M1.7). Dominantním druhem je ostříce ostrá (Carex 
acutiformis). Při kraji lesního porostu lze identifikovat vrbové křoviny hlinitých a písčitých 
náplavů svazu Salicion triandrae (biotop K2.1). Z dalších druhů byly zaznamenány Veronica 
beccabunga, Poa trivialis, Iris pseudacorus, Stachys sylvatica, Urtica dioica, Galium 
aparine, Ficaria verna subsp. bulbifera, Impatiens parviflora, Juncus effusus, Scirpus 
sylvaticus, Vicia sepium, Epilobium hirsutum, Caltha palustris, Equisetum palustre, 
Alopecurus pratensis, Lathyrus pratensis, Humulus lupulus a Salix viminalis. 
 
 
PLOCHA 12 
 

Nově vzniklý rybník v severní části bezlesé plošky a odpovídající makrofytní vegetaci 
přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod svazu Lemnion minoris (biotop V1F – bez 
výskytu vzácnějších druhů). Do této plochy byl zahrnut i navazující vodní tok. Břeh rybníka 
tvoří částečně pravděpodobně i výsadby, mezi jinými byly zaznamenány Lysimachia vulgaris, 
Juncus inflexus, Iris pseudacorus, Typha latifolia, Ranunculus repens, Epilobium hirsutum, 
Rumex obtusifolius, Carex hirta, Caltha palustris, Carex acutiformis, Acorus calamus a 
Frangula alnus. 
 
 
PLOCHA 13 
 

Sečené trávníky odpovídající biotopu X5 (intenzivně obhospodařované louky). Byly 
nalezny převážně běžné druhy sečených trávníků jako Taraxacum sect. Ruderalia, Geranium 
pratense, Ranunculus repens, Plantago major, Arctium sp., Ranunculus acris, Geum 
urbanum, Bellis perennis, Potentilla anserina a Plantago lanceolata. 
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2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území 
a závěry pro další postup 
 

Navrhované zásahy v minulosti směřovaly (v souladu s posledním plánem péče) k 
potlačení geograficky nepůvodních a stanovištně nevhodných dřevin, přičemž část těchto 
zásahů byla úspěšně realizována (např. výskyt akátu je dnes již prakticky minimální). 
V několika skupinách je obnova úspěšně rozpracována, část porostů bude muset být ještě 
změněna na odpovídající druhovou skladbu. Prosvětlením vybraných porostů a následnými 
kroky při výchově je nutné podpořit přirozenou obnovu.. 
 
2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 
 
Kolize zájmů se nepředpokládají. 
 
Stupně priority: 
1. Zachování druhové diverzity a abundancí zájmových druhů rostlin a živočichů. 
2. Zvýšení strukturální a věkové heterogenity porostů. 
3. Zachování vhodných druhů dřevin. 
4. Pokračování v přirozené obnově. 
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3. Plán zásahů a opatření  
 
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 
 
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání 
 
a) péče o lesy 

 
Přílohy:  
- lesnická mapa typologická 1:10 000 podle OPRL – příloha č. M4 
- mapa stupňů přirozenosti lesních porostů – příloha č. M5 
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Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů 
 
Číslo 
směrnice 

Kategorie lesa Soubory lesních typů 

1 les zvláštního 
určení 

1B7 bohatá habrová doubrava ptačincová s bukem s mařinkou 
vonnou 

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

dřeviny 
ostatní dřeviny 

1B7 db50-70 minimálně 20% podíl 
bk0-25, hb0-20, , jd±5, jv0-5, 
js0-3, jl0-3, lp5-15 

břk, bb 

A) Porostní typ  B) Porostní typ  C) Porostní typ  
dubový 
kvalitní i běžné kvality 

  

Základní rozhodnutí 
Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

doporučené 
160, přípustné 

130-200 
(do fyzického 
věku porostu) 

nepřetržitá     

Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob 
výběrný   

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Víceetážový, plně zapojený, 
strukturně heterogenní porost, 
směsi dřevin různého věku 
dožití, zvýšení stability porostu. 

  

Způsob obnovy a obnovní postup 
Tvorba dubových porostů 
s příměsí hb a lp, které mají 
převážně účel výplně 
podkorunového a přízemního 
prostoru. Obnova s využitím 
spodního patra a náletu 
s odstraňováním nepůvodních 
dřevin. Ponechat kvalitní mladší 
jedince pro pěstování výstavků, 
včas uvolnit nárosty. Při obnově 
zamezit pařezovou a kořenovou 
výmladnost – nátěry, postřiky. 

  

Péče o nálety, nárosty a kultury 
Pomístní ochrana kultur proti 
buřeni ožinem, nátěry 
repelentem, redukce agresivního 
js. 

  

Výchova porostů 
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Při výchově usměrňovat na 
přirozenou druhovou skladbu, 
provádět tvarový výběr, 
důsledně vylučovat zejména 
nepůvodní dřeviny. 

  

Opatření ochrany lesa  
Běžná opatření dle místních 
podmínek, zejména proti 
nadměrné frekvenci 
návštěvníků, informovanost 
veřejnosti, vhodné by byly i 
jasně stanovené pěší cesty. 

  

Provádění nahodilých těžeb 
Podél cest a komunikací věnovat 
preventivní pozornost zlomům, 
zavěšeným stromům a 
vývratům, pro zajištění 
bezpečnosti osob.  Odstraněné 
části přemístit v odůvodněných 
případech dále od cest a 
ponechat na zetlení. 

  

Doporučené technologie 
Motorové pily a další běžné vybavení, na cestách traktory, uvnitř porostů kůň. Používání biologicky 
odbouratelných olejů. 

Poznámka 
Šetřit staré a odumírající stromy, i stojící torza, jako stanoviště a potravní základnu ptáků a dalších 
živočichů, refugia vzácných druhů hmyzu a dalších bezobratlých. 
Ve spolupráci orgánu ochrany přírody a pověřeného pracovníka městských lesů budou v porostech 
vyznačeny vhodné stojící suché stromy (v počtu nejlépe 10 ks/ha), doupné stromy (v počtu nejlépe 
10 ks/ha), a případně ostatní vhodné stromy, které budou ponechány na dožití. Doupné stromy 
ponechávat nejlépe tak, aby byly v přírodní památce rozmístěny rovnoměrně. Upřednostňovat duby 
a jilmy.  
Suché stromy budou v porostu umístěny ve vzdálenosti větší než jedna výška stromu od cest, stezek 
a nadzemních produktovodů. Na vyšší výskyt suchých stromů v porostech a s tím související 
zvýšené riziko jejich pádu bude veřejnost upozorněna na informačních tabulích. Tyto budou 
hrazeny a udržovány orgánem ochrany přírody. 
Podporovat vyvěšování budek pro ptáky a netopýry, pravidelně budky kontrolovat a čistit(!).  
Padlé exempláře ponechávat na místě (minimálně ty, které mají ve výčetní výšce obvod větší než 
350 cm) – prostředí pro vývoj některých druhů hmyzu, a to v minimálním množství 15-20 m3/ha 
(do tohoto množství je možné započítat i ponechané stojící suché stromy). Toto množství je nutné 
zachovat po celou dobu platnosati plánu péče a v dlouhodobém horizontu péče o území. V případě 
malého množství tlejícího dřeva provést opatření k jeho zajištění. 
Při zásahu nad 10 ks stromů ponechávat 10% jedinců z celkového počtu pokácených stromů na 
zetlení na vhodných místech.  
Při kácení ponechávat pařezy min 30 - 40 cm vysoké (s výjimkou míst, kde budou probíhat 
přibližovací linky a cesty). 
Ponechávat určitý vybraný počet solitérů, výstavků, či vzrostlých uvolněných jedinců na kraji 
porostů či porostních stěn – jedinci na slunečném, prohřátém místě, jsou významným biotopem pro 
řadu druhů bezobratlých. Jedince udržovat hlavně z jižní, slunečné strany obsekem osvětlené. 
Vhodné jedince k ponechání doporučí a vyznačí příslušný orgán ochrany přírody. 
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Číslo 
směrnice 

Kategorie lesa Soubory lesních typů 

2 les zvláštního 
určení 

1C2 suchá habrová doubrava lipnicová 

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

dřeviny 
ostatní dřeviny 

1C2 db55-75 minimálně 30% podíl 
bk0-15, hb0-30, lp5-15, js0-2, 
jd±5, jv0-5, js0-3, jl0-3, lp5-15 

jv, břk, bb 

A) Porostní typ  B) Porostní typ  C) Porostní typ  
dubový 
kvalitní i běžné kvality 

  

Základní rozhodnutí 
Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

130, přípustné 
110-150 

(do fyzického 
věku porostu) 

nepřetržitá     

Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob 
výběrný   

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Víceetážový, plně zapojený, 
strukturně heterogenní porost, 
směsi dřevin různého věku 
dožití, zvýšení stability porostu. 

  

Způsob obnovy a obnovní postup 
S využitím přirozeného 
zmlazení, nutné včasné uvolnění 
db náletů, žádoucí spodní patro 
z lp a hb, i z výmladků. 
Ponechat kvalitní mladší jedince 
pro pěstování výstavků. Při 
obnově zamezit pařezovou a 
kořenovou výmladnost – nátěry, 
postřiky. 

  

Péče o nálety, nárosty a kultury 
Pomístní ochrana kultur proti 
buřeni ožinem, nátěry 
repelentem, redukce 
výmladnosti ak, redukce js. 

  

Výchova porostů 
Při výchově usměrňovat na 
přirozenou druhovou skladbu, 
provádět tvarový výběr, 
důsledně vylučovat zejména 
nepůvodní dřeviny. U 
dospívajících porostů šetřit 
listnaté patro i z výmladků. 
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Opatření ochrany lesa  
Běžná opatření dle místních 
podmínek, zejména proti 
nadměrné frekvenci 
návštěvníků, informovanost 
veřejnosti. Porosty trpí suchem, 
na svazích erozí. 

  

Provádění nahodilých těžeb 
Podél cest a komunikací věnovat 
preventivní pozornost zlomům, 
zavěšeným stromům a 
vývratům, pro zajištění 
bezpečnosti osob.  Odstraněné 
části přemístit v odůvodněných 
případech dále od cest a 
ponechat na zetlení. 

  

Doporučené technologie 
Motorové pily a další běžné vybavení, na cestách traktory, uvnitř porostů kůň. Používání biologicky 
odbouratelných olejů. 

Poznámka 
Šetřit staré a odumírající stromy, i stojící torza, jako stanoviště a potravní základnu ptáků a dalších 
živočichů, refugia vzácných druhů hmyzu a dalších bezobratlých. 
Ve spolupráci orgánu ochrany přírody a pověřeného pracovníka městských lesů budou v porostech 
vyznačeny vhodné stojící suché stromy (v počtu nejlépe 10 ks/ha), doupné stromy (v počtu nejlépe 
10 ks/ha), a případně ostatní vhodné stromy, které budou ponechány na dožití. Doupné stromy 
ponechávat nejlépe tak, aby byly v přírodní památce rozmístěny rovnoměrně. Upřednostňovat duby 
a jilmy.  
Suché stromy budou v porostu umístěny ve vzdálenosti větší než jedna výška stromu od cest, stezek 
a nadzemních produktovodů. Na vyšší výskyt suchých stromů v porostech a s tím související 
zvýšené riziko jejich pádu bude veřejnost upozorněna na informačních tabulích. Tyto budou 
hrazeny a udržovány orgánem ochrany přírody. 
Podporovat vyvěšování budek pro ptáky a netopýry, pravidelně budky kontrolovat a čistit(!).  
Padlé exempláře ponechávat na místě (minimálně ty, které mají ve výčetní výšce obvod větší než 
350 cm) – prostředí pro vývoj některých druhů hmyzu, a to v minimálním množství 15-20 m3/ha 
(do tohoto množství je možné započítat i ponechané stojící suché stromy). Toto množství je nutné 
zachovat po celou dobu platnosati plánu péče a v dlouhodobém horizontu péče o území. V případě 
malého množství tlejícího dřeva provést opatření k jeho zajištění. 
Při zásahu nad 10 ks stromů ponechávat 10% jedinců z celkového počtu pokácených stromů na 
zetlení na vhodných místech.  
Při kácení ponechávat pařezy min 30 - 40 cm vysoké (s výjimkou míst, kde budou probíhat 
přibližovací linky a cesty). 
Ponechávat určitý vybraný počet solitérů, výstavků, či vzrostlých uvolněných jedinců na kraji 
porostů či porostních stěn – jedinci na slunečném, prohřátém místě, jsou významným biotopem pro 
řadu druhů bezobratlých. Jedince udržovat hlavně z jižní, slunečné strany obsekem osvětlené. 
Vhodné jedince k ponechání doporučí a vyznačí příslušný orgán ochrany přírody. 

 
 
Číslo 
směrnice 

Kategorie lesa Soubory lesních typů 

3 les zvláštního 
určení 

1K1 kyselá doubrava kostřavová 

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

ostatní dřeviny 

1K1 db50-70 minimálně 25% podíl 
bk0-25, hb0-10, lp5-15, bř ±10 

jř, bo 

A) Porostní typ  B) Porostní typ  C) Porostní typ  
dubový 
kvalitní i běžné kvality 

  

Základní rozhodnutí 
Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

130, přípustné 
110-150 

(do fyzického 
věku porostu) 

30     

Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob 
podrostní   

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Víceetážový, plně zapojený, 
strukturně heterogenní porost, 
směsi dřevin různého věku 
dožití, zvýšení stability porostu. 

  

Způsob obnovy a obnovní postup 
Pro přirozenou obnovu clonná 
pruhová nebo skupinová seč, při 
zabuřenění obnova umělá, 
náseky, míšení použít 
skupinovité i jednotlivé. Síje db 
pod motyku, ostatní doplnit 
jamkovou sadbou. 

  

Péče o nálety, nárosty a kultury 
Pomístní ochrana kultur proti 
buřeni ožinem, nátěry 
repelentem, redukce 
nežádoucích dřevin, ochrana 
proti škodám člověkem. 

  

Výchova porostů 
Při výchově usměrňovat na 
přirozenou druhovou skladbu, 
provádět tvarový výběr, 
důsledně vylučovat zejména 
nepůvodní dřeviny. U mladých 
porostů negativní výběr v úrovni 
a nadúrovni, výběr předrostlíků 
a obrostlíků, šetřit spodní etáž. 
U dospívajících porostů kladný 
úrovňový výběr v úrovni, péče o 
kvalitní jedince, spodní etáž z lp 
a hb ponechat, i z výmladků. 

  

Opatření ochrany lesa  
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Běžná opatření dle místních 
podmínek. Ohrožení erozí, 
mladých porostů suchem. 

  

Provádění nahodilých těžeb 
Podél cest a komunikací věnovat 
preventivní pozornost zlomům, 
zavěšeným stromům a 
vývratům, pro zajištění 
bezpečnosti osob.  Odstraněné 
části přemístit v odůvodněných 
případech dále od cest a 
ponechat na zetlení. 

  

Doporučené technologie 
Motorové pily a další běžné vybavení, na cestách traktory, uvnitř porostů kůň. Používání biologicky 
odbouratelných olejů. 

Poznámka 
Šetřit staré a odumírající stromy, i stojící torza, jako stanoviště a potravní základnu ptáků a dalších 
živočichů, refugia vzácných druhů hmyzu a dalších bezobratlých. 
Ve spolupráci orgánu ochrany přírody a pověřeného pracovníka městských lesů budou v porostech 
vyznačeny vhodné stojící suché stromy (v počtu nejlépe 10 ks/ha), doupné stromy (v počtu nejlépe 
10 ks/ha), a případně ostatní vhodné stromy, které budou ponechány na dožití. Doupné stromy 
ponechávat nejlépe tak, aby byly v přírodní památce rozmístěny rovnoměrně. Upřednostňovat duby 
a jilmy.  
Suché stromy budou v porostu umístěny ve vzdálenosti větší než jedna výška stromu od cest, stezek 
a nadzemních produktovodů. Na vyšší výskyt suchých stromů v porostech a s tím související 
zvýšené riziko jejich pádu bude veřejnost upozorněna na informačních tabulích. Tyto budou 
hrazeny a udržovány orgánem ochrany přírody. 
Podporovat vyvěšování budek pro ptáky a netopýry, pravidelně budky kontrolovat a čistit(!).  
Padlé exempláře ponechávat na místě (minimálně ty, které mají ve výčetní výšce obvod větší než 
350 cm) – prostředí pro vývoj některých druhů hmyzu, a to v minimálním množství 15-20 m3/ha 
(do tohoto množství je možné započítat i ponechané stojící suché stromy). Toto množství je nutné 
zachovat po celou dobu platnosati plánu péče a v dlouhodobém horizontu péče o území. V případě 
malého množství tlejícího dřeva provést opatření k jeho zajištění. 
Při zásahu nad 10 ks stromů ponechávat 10% jedinců z celkového počtu pokácených stromů na 
zetlení na vhodných místech.  
Při kácení ponechávat pařezy min 30 - 40 cm vysoké (s výjimkou míst, kde budou probíhat 
přibližovací linky a cesty). 
Ponechávat určitý vybraný počet solitérů, výstavků, či vzrostlých uvolněných jedinců na kraji 
porostů či porostních stěn – jedinci na slunečném, prohřátém místě, jsou významným biotopem pro 
řadu druhů bezobratlých. Jedince udržovat hlavně z jižní, slunečné strany obsekem osvětlené. 
Vhodné jedince k ponechání doporučí a vyznačí příslušný orgán ochrany přírody. 

 
 
Číslo 
směrnice 

Kategorie lesa Soubory lesních typů 

4 les zvláštního 
určení 

2B4 bohatá buková doubrava válečková 

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

dřeviny 
ostatní dřeviny 
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2B4 db50-70 minimálně 20% podíl 
bk0-25, hb0-20, , jd±5, jv0-5, 
js0-3, jl0-3, lp5-15 

břk, bb 

A) Porostní typ  B) Porostní typ  C) Porostní typ  
dubový 
kvalitní i běžné kvality 

  

Základní rozhodnutí 
Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

doporučené 
160, přípustné 

130-200 
(do fyzického 
věku porostu) 

nepřetržitá     

Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob 
výběrný   

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Víceetážový, plně zapojený, 
strukturně heterogenní porost, 
směsi dřevin různého věku 
dožití, zvýšení stability porostu. 

  

Způsob obnovy a obnovní postup 
Využití přirozeného zmlazení, 
jinak doplnění sadbou. Tvorba 
dubových porostů s příměsí hb a 
lp, které mají převážně účel 
výplně podkorunového a 
přízemního prostoru. Obnova 
s využitím spodního patra a 
náletu s odstraňováním 
nepůvodních dřevin. Ponechat 
kvalitní mladší jedince pro 
pěstování výstavků, včas uvolnit 
nárosty. Při obnově zamezit 
pařezovou a kořenovou 
výmladnost – nátěry, postřiky. 

  

Péče o nálety, nárosty a kultury 
Pomístní ochrana kultur proti 
buřeni ožinem, nátěry 
repelentem, důsledně vylučovat 
zejména nepůvodní dřeviny a 
dřeviny neodpovídající 
přirozené druhové skladbě. 

  

Výchova porostů 
Při výchově usměrňovat na 
přirozenou druhovou skladbu, 
provádět tvarový výběr, 
důsledně vylučovat zejména 
nepůvodní dřeviny. 

  

Opatření ochrany lesa  
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Běžná opatření dle místních 
podmínek, zejména proti 
nadměrné frekvenci 
návštěvníků, informovanost 
veřejnosti, vhodné by byly i 
jasně stanovené pěší cesty. 
Ohrožení erozí není významné, 
ani příznaky tracheomykózy 
nejsou příliš markantní. 

  

Provádění nahodilých těžeb 
Podél cest a komunikací věnovat 
preventivní pozornost zlomům, 
zavěšeným stromům a 
vývratům, pro zajištění 
bezpečnosti osob.  Odstraněné 
části přemístit v odůvodněných 
případech dále od cest a 
ponechat na zetlení. 

  

Doporučené technologie 
Motorové pily a další běžné vybavení, na cestách traktory, uvnitř porostů kůň. Používání biologicky 
odbouratelných olejů. 

Poznámka 
Šetřit staré a odumírající stromy, i stojící torza, jako stanoviště a potravní základnu ptáků a dalších 
živočichů, refugia vzácných druhů hmyzu a dalších bezobratlých. 
Ve spolupráci orgánu ochrany přírody a pověřeného pracovníka městských lesů budou v porostech 
vyznačeny vhodné stojící suché stromy (v počtu nejlépe 10 ks/ha), doupné stromy (v počtu nejlépe 
10 ks/ha), a případně ostatní vhodné stromy, které budou ponechány na dožití. Doupné stromy 
ponechávat nejlépe tak, aby byly v přírodní památce rozmístěny rovnoměrně. Upřednostňovat duby 
a jilmy.  
Suché stromy budou v porostu umístěny ve vzdálenosti větší než jedna výška stromu od cest, stezek 
a nadzemních produktovodů. Na vyšší výskyt suchých stromů v porostech a s tím související 
zvýšené riziko jejich pádu bude veřejnost upozorněna na informačních tabulích. Tyto budou 
hrazeny a udržovány orgánem ochrany přírody. 
Podporovat vyvěšování budek pro ptáky a netopýry, pravidelně budky kontrolovat a čistit(!).  
Padlé exempláře ponechávat na místě (minimálně ty, které mají ve výčetní výšce obvod větší než 
350 cm) – prostředí pro vývoj některých druhů hmyzu, a to v minimálním množství 15-20 m3/ha 
(do tohoto množství je možné započítat i ponechané stojící suché stromy). Toto množství je nutné 
zachovat po celou dobu platnosati plánu péče a v dlouhodobém horizontu péče o území. V případě 
malého množství tlejícího dřeva provést opatření k jeho zajištění. 
Při zásahu nad 10 ks stromů ponechávat 10% jedinců z celkového počtu pokácených stromů na 
zetlení na vhodných místech.  
Při kácení ponechávat pařezy min 30 - 40 cm vysoké (s výjimkou míst, kde budou probíhat 
přibližovací linky a cesty). 
Ponechávat určitý vybraný počet solitérů, výstavků, či vzrostlých uvolněných jedinců na kraji 
porostů či porostních stěn – jedinci na slunečném, prohřátém místě, jsou významným biotopem pro 
řadu druhů bezobratlých. Jedince udržovat hlavně z jižní, slunečné strany obsekem osvětlené. 
Vhodné jedince k ponechání doporučí a vyznačí příslušný orgán ochrany přírody. 
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Číslo 
směrnice 

Kategorie lesa Soubory lesních typů 

5 les zvláštního 
určení 

2H1 sprašová habrová doubrava s válečkou prapořitou 

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

dřeviny 
ostatní dřeviny 

2H1 db50-70 minimálně 20% podíl 
bk0-25, hb0-20, , jd±5, jv0-5, 
js0-3, jl0-3, lp5-15 

břk, bb, tř 

A) Porostní typ  B) Porostní typ  C) Porostní typ  
dubový 
kvalitní i běžné kvality 

  

Základní rozhodnutí 
Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

doporučené 
160, přípustné 

130-200 
(do fyzického 
věku porostu) 

nepřetržitá     

Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob 
výběrný   

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Víceetážový, plně zapojený, 
strukturně heterogenní porost, 
směsi dřevin různého věku 
dožití, zvýšení stability porostu. 

  

Způsob obnovy a obnovní postup 
Podle podmínek, postupovat od 
míst např. s výraznou 
tracheomykózou, přirozeným 
zmlazením (to uvolňovat), od 
skupin s nepůvodními 
dřevinami. Ponechat kvalitní 
mladší jedince pro pěstování 
výstavků, včas uvolnit nárosty. 
Při obnově zamezit pařezovou a 
kořenovou výmladnost – nátěry, 
postřiky.  

  

Péče o nálety, nárosty a kultury 
Pomístní ochrana kultur proti 
buřeni ožinem, nátěry 
repelentem, redukce 
nežádoucích dřevin, důsledně 
vylučovat zejména nepůvodní 
dřeviny a dřeviny 
neodpovídající přirozené 
druhové skladbě. 

  

Výchova porostů 
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Při výchově usměrňovat na 
přirozenou druhovou skladbu, 
provádět tvarový výběr, 
důsledně vylučovat zejména 
nepůvodní a stanovištně 
nevhodné dřeviny. 

  

Opatření ochrany lesa  
Běžná opatření dle místních 
podmínek, zejména proti 
nadměrné frekvenci 
návštěvníků, informovanost 
veřejnosti, vhodné by byly i 
jasně stanovené pěší cesty.  

  

Provádění nahodilých těžeb 
Podél cest a komunikací věnovat 
preventivní pozornost zlomům, 
zavěšeným stromům a 
vývratům, pro zajištění 
bezpečnosti osob.  Odstraněné 
části přemístit v odůvodněných 
případech dále od cest a 
ponechat na zetlení. 

  

Doporučené technologie 
Motorové pily a další běžné vybavení, na cestách traktory, uvnitř porostů kůň. Používání biologicky 
odbouratelných olejů. 

Poznámka 
Šetřit staré a odumírající stromy, i stojící torza, jako stanoviště a potravní základnu ptáků a dalších 
živočichů, refugia vzácných druhů hmyzu a dalších bezobratlých. 
Ve spolupráci orgánu ochrany přírody a pověřeného pracovníka městských lesů budou v porostech 
vyznačeny vhodné stojící suché stromy (v počtu nejlépe 10 ks/ha), doupné stromy (v počtu nejlépe 
10 ks/ha), a případně ostatní vhodné stromy, které budou ponechány na dožití. Doupné stromy 
ponechávat nejlépe tak, aby byly v přírodní památce rozmístěny rovnoměrně. Upřednostňovat duby 
a jilmy.  
Suché stromy budou v porostu umístěny ve vzdálenosti větší než jedna výška stromu od cest, stezek 
a nadzemních produktovodů. Na vyšší výskyt suchých stromů v porostech a s tím související 
zvýšené riziko jejich pádu bude veřejnost upozorněna na informačních tabulích. Tyto budou 
hrazeny a udržovány orgánem ochrany přírody. 
Podporovat vyvěšování budek pro ptáky a netopýry, pravidelně budky kontrolovat a čistit(!).  
Padlé exempláře ponechávat na místě (minimálně ty, které mají ve výčetní výšce obvod větší než 
350 cm) – prostředí pro vývoj některých druhů hmyzu, a to v minimálním množství 15-20 m3/ha 
(do tohoto množství je možné započítat i ponechané stojící suché stromy). Toto množství je nutné 
zachovat po celou dobu platnosati plánu péče a v dlouhodobém horizontu péče o území. V případě 
malého množství tlejícího dřeva provést opatření k jeho zajištění. 
Při zásahu nad 10 ks stromů ponechávat 10% jedinců z celkového počtu pokácených stromů na 
zetlení na vhodných místech.  
Při kácení ponechávat pařezy min 30 - 40 cm vysoké (s výjimkou míst, kde budou probíhat 
přibližovací linky a cesty). 
Ponechávat určitý vybraný počet solitérů, výstavků, či vzrostlých uvolněných jedinců na kraji 
porostů či porostních stěn – jedinci na slunečném, prohřátém místě, jsou významným biotopem pro 
řadu druhů bezobratlých. Jedince udržovat hlavně z jižní, slunečné strany obsekem osvětlené. 
Vhodné jedince k ponechání doporučí a vyznačí příslušný orgán ochrany přírody. 
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Číslo 
směrnice 

Kategorie lesa Soubory lesních typů 

6 les zvláštního 
určení 

2K3 kyselá buková doubrava biková 

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

dřeviny 
ostatní dřeviny 

2K3 db50-70 minimálně 25% podíl 
bk0-25, hb0-10, lp5-15, bř ±10 

jř, bo 

A) Porostní typ  B) Porostní typ  C) Porostní typ  
dubový 
kvalitní i běžné kvality 

  

Základní rozhodnutí 
Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

130, přípustné 
110-150 

(do fyzického 
věku porostu) 

nepřetržitá     

Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob 
výběrný   

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Víceetážový, plně zapojený, 
strukturně heterogenní porost, 
směsi dřevin různého věku 
dožití, zvýšení stability porostu. 

  

Způsob obnovy a obnovní postup 
Využití přirozeného zmlazení, 
jinak doplnění sadbou. 

  

Péče o nálety, nárosty a kultury 
Pomístní ochrana kultur proti 
buřeni ožinem, nátěry 
repelentem, redukce 
nežádoucích dřevin, ochrana 
proti škodám člověkem. 

  

Výchova porostů 
Při výchově usměrňovat na 
přirozenou druhovou skladbu, 
provádět tvarový výběr, 
důsledně vylučovat zejména 
nepůvodní dřeviny. U mladých 
porostů negativní výběr v úrovni 
a nadúrovni, výběr předrostlíků 
a obrostlíků, šetřit spodní etáž. 
U dospívajících porostů kladný 
úrovňový výběr v úrovni, péče o 
kvalitní jedince, spodní etáž z lp 
a hb ponechat, i z výmladků. 

  

Opatření ochrany lesa  
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Běžná opatření dle místních 
podmínek.  

  

Provádění nahodilých těžeb 
Podél cest a komunikací věnovat 
preventivní pozornost zlomům, 
zavěšeným stromům a 
vývratům, pro zajištění 
bezpečnosti osob.  Odstraněné 
části přemístit v odůvodněných 
případech dále od cest a 
ponechat na zetlení. 

  

Doporučené technologie 
Motorové pily a další běžné vybavení, na cestách traktory, uvnitř porostů kůň. Používání biologicky 
odbouratelných olejů. 

Poznámka 
Šetřit staré a odumírající stromy, i stojící torza, jako stanoviště a potravní základnu ptáků a dalších 
živočichů, refugia vzácných druhů hmyzu a dalších bezobratlých. 
Ve spolupráci orgánu ochrany přírody a pověřeného pracovníka městských lesů budou v porostech 
vyznačeny vhodné stojící suché stromy (v počtu nejlépe 10 ks/ha), doupné stromy (v počtu nejlépe 
10 ks/ha), a případně ostatní vhodné stromy, které budou ponechány na dožití. Doupné stromy 
ponechávat nejlépe tak, aby byly v přírodní památce rozmístěny rovnoměrně. Upřednostňovat duby 
a jilmy.  
Suché stromy budou v porostu umístěny ve vzdálenosti větší než jedna výška stromu od cest, stezek 
a nadzemních produktovodů. Na vyšší výskyt suchých stromů v porostech a s tím související 
zvýšené riziko jejich pádu bude veřejnost upozorněna na informačních tabulích. Tyto budou 
hrazeny a udržovány orgánem ochrany přírody. 
Podporovat vyvěšování budek pro ptáky a netopýry, pravidelně budky kontrolovat a čistit(!).  
Padlé exempláře ponechávat na místě (minimálně ty, které mají ve výčetní výšce obvod větší než 
350 cm) – prostředí pro vývoj některých druhů hmyzu, a to v minimálním množství 15-20 m3/ha 
(do tohoto množství je možné započítat i ponechané stojící suché stromy). Toto množství je nutné 
zachovat po celou dobu platnosati plánu péče a v dlouhodobém horizontu péče o území. V případě 
malého množství tlejícího dřeva provést opatření k jeho zajištění. 
Při zásahu nad 10 ks stromů ponechávat 10% jedinců z celkového počtu pokácených stromů na 
zetlení na vhodných místech.  
Při kácení ponechávat pařezy min 30 - 40 cm vysoké (s výjimkou míst, kde budou probíhat 
přibližovací linky a cesty). 
Ponechávat určitý vybraný počet solitérů, výstavků, či vzrostlých uvolněných jedinců na kraji 
porostů či porostních stěn – jedinci na slunečném, prohřátém místě, jsou významným biotopem pro 
řadu druhů bezobratlých. Jedince udržovat hlavně z jižní, slunečné strany obsekem osvětlené. 
Vhodné jedince k ponechání doporučí a vyznačí příslušný orgán ochrany přírody. 

 
 
Číslo 
směrnice 

Kategorie lesa Soubory lesních typů 

7 les zvláštního 
určení 

3A1 kyselá bučina bažanková 

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

dřeviny 
ostatní dřeviny 

3A1 bk50-70 minimálně 30% podíl 
db3-25, hb0-10, jv±20, js±1, 
jl0-3, lp5-15 

tř, jd, bř 
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A) Porostní typ  B) Porostní typ  C) Porostní typ  
bukový 
kvalitní i běžné kvality 

  

Základní rozhodnutí 
Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

130, přípustné 
120-150 

(do fyzického 
věku porostu) 

nepřetržitá     

Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob 
výběrný   

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Víceetážový, plně zapojený, 
strukturně heterogenní porost, 
směsi dřevin různého věku 
dožití, zvýšení stability porostu. 

  

Způsob obnovy a obnovní postup 
Využití přirozeného zmlazení, 
jinak doplnění sadbou. 

  

Péče o nálety, nárosty a kultury 
Pomístní ochrana kultur proti 
buřeni ožinem, nátěry 
repelentem, redukce 
nežádoucích dřevin, ochrana 
proti škodám člověkem. 

  

Výchova porostů 
Při výchově usměrňovat na 
přirozenou druhovou skladbu, 
provádět tvarový výběr, 
důsledně vylučovat zejména 
nepůvodní a stanovištně 
nevhodné dřeviny. 

  

Opatření ochrany lesa  
Běžná opatření dle místních 
podmínek.  

  

Provádění nahodilých těžeb 
Podél cest a komunikací věnovat 
preventivní pozornost zlomům, 
zavěšeným stromům a 
vývratům, pro zajištění 
bezpečnosti osob.  Odstraněné 
části přemístit v odůvodněných 
případech dále od cest a 
ponechat na zetlení. 

  

Doporučené technologie 
Motorové pily a další běžné vybavení, na cestách traktory, uvnitř porostů kůň. Používání biologicky 
odbouratelných olejů. 

Poznámka 
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Šetřit staré a odumírající stromy, i stojící torza, jako stanoviště a potravní základnu ptáků a dalších 
živočichů, refugia vzácných druhů hmyzu a dalších bezobratlých. Při všech zásazích šetřit půdní 
povrch s hájovou květenou.  
Podporovat vyvěšování budek pro ptáky a netopýry, pravidelně budky kontrolovat a čistit(!). 
Doupné stromy ponechávat nejlépe tak, aby byly v přírodní památce rozmístěny rovnoměrně. 
Upřednostňovat duby a jilmy. Padlé exempláře ponechávat na místě (minimálně ty, které mají ve 
výčetní výšce obvod větší než 350 cm).  
Při kácení ponechávat pařezy min 30 - 40 cm vysoké. 

 
 
Číslo 
směrnice 

Kategorie lesa Soubory lesních typů 

8 les zvláštního 
určení 

3D3 obohacená dubová bučina strdivková 

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

dřeviny 
ostatní dřeviny 

3D3 bk50-70 minimálně 25% podíl 
jd7-20, db5-30, hb0-10, jv0-5, 
lp5-15 

jl, js 

A) Porostní typ  B) Porostní typ  C) Porostní typ  
bukový 
kvalitní i běžné kvality 

  

Základní rozhodnutí 
Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

130, přípustné 
110-150 

(do fyzického 
věku porostu) 

nepřetržitá     

Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob 
výběrný   

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Víceetážový, plně zapojený, 
strukturně heterogenní porost, 
směsi dřevin různého věku 
dožití, zvýšení stability porostu. 

  

Způsob obnovy a obnovní postup 
Využití přirozeného zmlazení, 
jinak doplnění sadbou. 

  

Péče o nálety, nárosty a kultury 
Pomístní ochrana kultur proti 
buřeni ožinem, nátěry 
repelentem, redukce 
nežádoucích dřevin, ochrana 
proti škodám člověkem, pozor 
na erozi na svazích okolo potoka 
při všech pracích. 

  

Výchova porostů 
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Při výchově usměrňovat na 
přirozenou druhovou skladbu, 
provádět tvarový výběr, 
důsledně vylučovat zejména 
nepůvodní a stanovištně 
nevhodné dřeviny. 

  

Opatření ochrany lesa  
Běžná opatření dle místních 
podmínek.  

  

Provádění nahodilých těžeb 
Podél cest a komunikací věnovat 
preventivní pozornost zlomům, 
zavěšeným stromům a 
vývratům, pro zajištění 
bezpečnosti osob.  Odstraněné 
části přemístit v odůvodněných 
případech dále od cest a 
ponechat na zetlení. 

  

Doporučené technologie 
Motorové pily a další běžné vybavení, na cestách traktory, uvnitř porostů kůň. Používání biologicky 
odbouratelných olejů. 

Poznámka 
Šetřit staré a odumírající stromy, i stojící torza, jako stanoviště a potravní základnu ptáků a dalších 
živočichů, refugia vzácných druhů hmyzu a dalších bezobratlých. Při všech zásazích šetřit půdní 
povrch s hájovou květenou.  
Podporovat vyvěšování budek pro ptáky a netopýry, pravidelně budky kontrolovat a čistit(!). 
Doupné stromy ponechávat nejlépe tak, aby byly v přírodní památce rozmístěny rovnoměrně. 
Upřednostňovat duby a jilmy. Padlé exempláře ponechávat na místě (minimálně ty, které mají ve 
výčetní výšce obvod větší než 350 cm).  
Při kácení ponechávat pařezy min 30 - 40 cm vysoké. 

 
 
Číslo 
směrnice 

Kategorie lesa Soubory lesních typů 

9 les zvláštního 
určení 

3K3 kyselá dubová bučina biková 

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

dřeviny 
ostatní dřeviny 

3K3 bk50-70 minimálně 25% podíl 
jd7-20, db5-30, hb0-3, lp±12, 
bř±5 

jv 

A) Porostní typ  B) Porostní typ  C) Porostní typ  
bukový 
kvalitní i běžné kvality 

  

Základní rozhodnutí 
Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 
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130, přípustné 
110-150 

(do fyzického 
věku porostu) 

nepřetržitá     

Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob 
výběrný   

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Víceetážový, plně zapojený, 
strukturně heterogenní porost, 
směsi dřevin různého věku 
dožití, zvýšení stability porostu. 

  

Způsob obnovy a obnovní postup 
Využití přirozeného zmlazení, 
jinak doplnění sadbou. 

  

Péče o nálety, nárosty a kultury 
Pomístní ochrana kultur proti 
buřeni ožinem, nátěry 
repelentem, redukce 
nežádoucích dřevin, ochrana 
proti škodám člověkem. 

  

Výchova porostů 
Při výchově usměrňovat na 
přirozenou druhovou skladbu, 
provádět tvarový výběr, 
důsledně vylučovat zejména 
nepůvodní a stanovištně 
nevhodné dřeviny. 

  

Opatření ochrany lesa  
Běžná opatření dle místních 
podmínek.  

  

Provádění nahodilých těžeb 
Podél cest a komunikací věnovat 
preventivní pozornost zlomům, 
zavěšeným stromům a 
vývratům, pro zajištění 
bezpečnosti osob.  Odstraněné 
části přemístit v odůvodněných 
případech dále od cest a 
ponechat na zetlení. 

  

Doporučené technologie 
Motorové pily a další běžné vybavení, na cestách traktory, uvnitř porostů kůň. Používání biologicky 
odbouratelných olejů. 

Poznámka 
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Šetřit staré a odumírající stromy, i stojící torza, jako stanoviště a potravní základnu ptáků a dalších 
živočichů, refugia vzácných druhů hmyzu a dalších bezobratlých. Při všech zásazích šetřit půdní 
povrch s hájovou květenou.  
Podporovat vyvěšování budek pro ptáky a netopýry, pravidelně budky kontrolovat a čistit(!). 
Doupné stromy ponechávat nejlépe tak, aby byly v přírodní památce rozmístěny rovnoměrně. 
Upřednostňovat duby a jilmy. Padlé exempláře ponechávat na místě (minimálně ty, které mají ve 
výčetní výšce obvod větší než 350 cm).  
Při kácení ponechávat pařezy min 30 - 40 cm vysoké. 
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b) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky 
 
Rámcová směrnice péče o rybníky 
 
Název rybníka (nádrže) nový rybník, v severovýchodní části PP 
Způsob hospodaření v ideálním případě zcela vyloučit rybí hospodaření 
Intenzita hospodaření – 
Manipulace s vodní hladinou nemělo by být manipulováno s vodní hladinou a to 

především v období od konce února do začátku srpna 
(vzhledem k pravděpodobnému kladení vajíček 
obojživelníků) 

Způsob letnění nebo zimování letnění je možné pouze mimo období rozmnožování 
obojživelníků 

Způsob odbahňování vypuštění rybníka mimo období rozmnožování 
obojživelníků, ideálně v části ponechat stálou vodní 
plochu 

Způsoby hnojení nehnojit 
Způsoby regulačního přikrmování neprovádět regulační přikrmování 
Způsoby použití chemických látek vyloučit použití chemických látek (součást PP) 
Rybí obsádky v ideálním případě vyloučit rybí hospodaření, pokud 

budou ryby vysazeny, je vhodné vysadit lína a štiku, 
v žádném případě nenasazovat dravé druhy a druhy 
introdukované 

 
 
c) péče o nelesní pozemky 
 
 
Rámcová směrnice péče o nelesní plochy 
 
PLOCHA 1 
Pravidelně udržované (sekané) aluviální psárkové louky svazu Alopecurion pratensis. 
 
Aluviální psárkové louky (biotop T1.4) byly tradičně sečeny třikrát do roka a výjimkou 
nebyly ani čtyři seče. Vlivem celkového vysušení niv jsou dnes možné zpravidla pouze 2 
seče. V případě opuštění luk v porostech rychle převládne kopříva dvoudomá (Urtica dioica) 
a chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) a současně silně klesá druhová diverzita 
(CHYTRÝ 2007). Kosení by mělo postačovat 2x ročně, není vyloučeno, že v rámci údržby 
obory je prováděna seč i vícekrát do roka, což ovšem nevadí. 
 
 
Typ managementu kosení lučních porostů  
Vhodný interval 2x ročně  
Minimální interval 1x ročně 
Prac. nástroj/hosp. zvíře Ručně nebo mechanizovaně 
Kalendář pro management Květen, červenec až srpen 
Upřesňující podmínky  
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PLOCHA 2 
Pravděpodobně zazemnělá tůň, vegetace vysokých ostřic svazu Magnocaricion elatae.  
 
Bez zásahu 
 
PLOCHA 3 
Porost při kraji zdi obory tvořený křovinami s ruderálním podrostem a lučními porosty.  
 
Typ managementu kosení lučních porostů  
Vhodný interval 2x ročně  
Minimální interval 1x ročně 
Prac. nástroj/hosp. zvíře Ručně nebo mechanizovaně 
Kalendář pro management Květen, červenec až srpen 
Upřesňující podmínky  
 
Křoviny ponechat bez zásahu 
 
 
PLOCHA 4 
Husté porosty s dominantním orobincem širolistým (Typha latifolia).  
 
Ponechat již bez zásahu. 
 
 
PLOCHA 5 
Pravidelně udržované (sekané) aluviální psárkové louky svazu Alopecurion pratensis.  
 
Aluviální psárkové louky (biotop T1.4) byly tradičně sečeny třikrát do roka a výjimkou 
nebyly ani čtyři seče. Vlivem celkového vysušení niv jsou dnes možné zpravidla pouze 2 
seče. V případě opuštění luk v porostech rychle převládne kopříva dvoudomá (Urtica dioica) 
a chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) a současně silně klesá druhová diverzita 
(CHYTRÝ 2007). Kosení by mělo postačovat 2x ročně, není vyloučeno, že v rámci údržby 
obory je prováděna seč i vícekrát do roka, což ovšem nevadí. 
 
Typ managementu kosení lučních porostů  
Vhodný interval 2x ročně  
Minimální interval 1x ročně 
Prac. nástroj/hosp. zvíře Ručně nebo mechanizovaně 
Kalendář pro management Květen, červenec až srpen 
Upřesňující podmínky  
 
 
PLOCHA 6 
Mokřina mezi lesním porostem a hustými porosty orobince, vegetace vysokých ostřic svazu 
Magnocaricion elatae. 
 
Ponechat bez zásahu, vzhledem k trvalému zamokření jsou porosty dostatečně stabilní. 
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PLOCHA 7 
Ruderalizované vlhké pcháčové louky svazu Calthion palustris. 
 
V závislosti na produktivitě byly porosty těchto biotopů 1 až 2x sečeny (CHYTRÝ 2007). 
Porosty na uvedené ploše jsou značně ruderalizované a pravděpodobně střídavě udržované 
nebo vůbec neobhospodařované. V prvních letech by seč měla být prováděna alespoň 2x 
ročně, později, cca v polovině platnosti plánu péče, postačí minimálně 1x ročně. 
 
Typ managementu kosení lučních porostů  
Vhodný interval 2x ročně, po cca 5 letech 1x ročně 
Minimální interval 1x ročně 
Prac. nástroj/hosp. zvíře Ručně nebo mechanizovaně 
Kalendář pro management Květen, červenec až srpen, po cca 5 letech červenec až srpen 
Upřesňující podmínky podle možností nepokosit plochu najednou, ale mozaikovitě 

nebo postupně, po částech 
 
 
PLOCHA 8 
Nepravidelně udržované vlhké pcháčové louky svazu Calthion palustris, při kraji lesního 
porostu vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů svazu Salicion triandrae.  
 
V závislosti na produktivitě byly porosty těchto biotopů 1 až 2x sečeny (CHYTRÝ 2007). 
Porosty na uvedené ploše jsou značně ruderalizované a pravděpodobně střídavě udržované 
nebo vůbec neobhospodařované. V prvních letech by seč měla být prováděna alespoň 2x 
ročně, později, cca v polovině platnosti plánu péče, postačí minimálně 1x ročně. 
 
Typ managementu kosení lučních porostů  
Vhodný interval 2x ročně, po cca 5 letech 1x ročně 
Minimální interval 1x ročně 
Prac. nástroj/hosp. zvíře Ručně nebo mechanizovaně 
Kalendář pro management Květen, červenec až srpen, po cca 5 letech červenec až srpen 
Upřesňující podmínky podle možností nepokosit plochu najednou, ale mozaikovitě 

nebo postupně, po částech 
 
 
PLOCHA 9 
Podmáčený lesní porost vytvářející mozaiku společenstev mokřadních olšin svazu Alnion 
glutinosae a údolních jasanovo-olšových luhů svazu Alnion incanae. 
 
Bez zásahu 
 
 
PLOCHA 10 
Podmáčená přechodná zóna mezi vlhkými pcháčovými loukami svazu Calthion palustris a 
mokřadními olšinami svazu Alnion glutinosae. 
 
Bez zásahu 
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PLOCHA 11 
Vlhká louka s vysokou pokryvností, vegetace vysokých ostřic svazu Magnocaricion elatae. 
 
Typ managementu kosení lučních porostů  
Vhodný interval 1x ročně 
Minimální interval 1x za 2 roky 
Prac. nástroj/hosp. zvíře Ručně  
Kalendář pro management srpen (-září) 
Upřesňující podmínky  

  
 
PLOCHA 12 
Nově vzniklý rybník v severní části bezlesé plošky a odpovídající makrofytní vegetaci 
přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod svazu Lemnion minoris.  
 
vyplývá z kapitoly 3.1.1.b) péče o rybníky 
 
 
PLOCHA 13 
Sečené trávníky odpovídající biotopu X5 (intenzivně obhospodařované louky).  
 
Z pohledu ochrany přírody prakticky není nutná péče, z estetických důvodů je koseno správci 
obory. 
 
 
 
d) péče o rostliny  
 

Péče o rostliny spočívá v péči o lesní porost, geograficky nepůvodní druhy dřevin 
budou redukovány v rámci lesních opatření. V zájmu bezpečnosti procházejících osob je třeba 
věnovat pozornost havarijním částem stromů (zlomy, vývraty, labilní souše) a odstraňovat je.  
 
e) péče o živočichy  
 

Péče o živočichy spočívá v zajištění jejich stanovišť. Zachování stromových torz a 
doupných stromů slouží dutinovým ptákům (datlovití, sýkory, špačci, lejskové, rehkové aj.), 
netopýrům a bezobratlým. Ptákům i jiným živočichům prospívá plošná i výšková 
diverzifikace stanovišť, vysoká pestrost přirozené druhové skladby rostlin, složitá patrovitost 
dřevin (křoviny – vysoký les bez keřového patra – různověkost stromů) a nepoškozování lesní 
půdy. Součástí péče je vyloučení likvidace a odvozu padlých stromů a jejich částí, včetně 
stromů kácených z důvodu odstranění rizik ohrožení návštěvníků chráněného území. Mimo to 
by bylo vhodné provádět pravidelnou péči a opravy nainstalovaných hnízdních budek, které 
jsou v havarijním stavu a dále zamezit vzniku nových cest, které štěpí jednolitou plochu lesa 
na menší plochy.  
 

 
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 
 
a) lesy 
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Příloha:  
- tabulka „Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich“ – příloha č. T1 
- mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M3 
 
d) nelesní pozemky 
 
Příloha:  
- výčet plánovaných zásahů (tabulka) – příloha č. T2 
- příloha č. M3 
 
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu 
zásahů a přehledu činností 
 

Nejsou navrhovány žádné zvláštní zásady využívání ochranného pásma. 
 
 
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 
 

Území je v současné době dobře vymezeno pruhovým značením, a také stojany na 
přístupových cestách. Vobdobí platnosti plánu péče bude vhodné obnovit pruhové značení a 
provádět pravidelné kontroly stavu již existujících  stojanů. 

 
 
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
 

Vymezení chráněného území plně odpovídá předmětu ochrany a není proto nutné na 
tomto stavu cokoliv měnit.  
 
 
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 
 

Území je sice hojně využíváno ke krátkodobé rekreaci (pěší procházky, cyklistika, 
jízda na koních), tato rekreace však na přírodní památku nemá natolik zásadní vliv, aby měla 
být cíleně regulována.  
 
 
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 
 

Chráněným územím prochází naučná stezka Obora Hvězda, která na 13 zastávkách 
seznamuje návštěvníky s ptáky v oboře, s dubovými porosty a hospodařením v lese, 
osobnostmi v historii Hvězdy, živočichy, myslivostí, bitvou na Bílé hoře, geologií, vodou 
v oboře, historií letohrádku, s bučinou ve svahu pod letohrádkem a s Naturou 2000 a 
mokřadem. Úvodní tabule je umístěna u cesty mezi Libockou branou a letohrádkem Hvězdou 
u jihozápadního rohu bývalého domu oborníka. Další zastávky jsou umístěny u cest zejména 
po obvodu obory a u letohrádku. Naučnou stezku realizovala Správa ochrany přírody a 
krajiny ČR, internetová podoba Občanského sdružení EVANS je ke shlédnutí na stránkách 
http://www.prazskestezky.cz. Tyto informační zdroje jsou pro orientaci v přírodní památce 
dostačující.  
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V Oboře Hvězda pravidelně také probíhají ornitologické exkurze pod záštitou České 
společnosti ornitologické (vítání ptačho zpěvu). Lokalita může sloužit jako objekt dalších 
exkurzí (floristické, entomologické) především pro studenty přírodovědných oborů. 
 
 
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území 
 
Průběžně monitorovat vliv asanančích zásahů na vývoj vegetace a přítomnost ohrožených 
druhů. Podle možností opakovaně provádět inventarizační botanické a zoologické průzkumy. 
 
Navržený monitoring: 
 
A. cévnaté rostliny, houby (Fungi), lišejníky (Lichenes); 
B. měkkýši (Mollusca), korýši (Crustaceae), mnohonožky (Diplopoda), pavouci (Araneida), 
sekáči (Opilionida), vidličnatky (Diplura), kobylky (Ensifera), sarančata (Caelifera), ploštice 
(Heteroptera), síťokřídlí (Neuroptera), motýli (Lepidoptera), dvoukřídlí (Diptera), blanokřídlí 
(Hymenoptera), brouci (Coleoptera: Carabidae, Histeridae, Hydrophilidae, Silphidae, 
Staphylinidae, Lucanidae, Scarabaeidae, Buprestidae, Elateridae, Cantharidae, Dermestidae, 
Nitidulidae, Coccinelidae, Mordellidae, Tenebrionidae, Cerambycidae, Chrysomelidae, 
Curculionidae); 
C. obojživelníci (Amphibia), plazi (Reptilia), ptáci (Aves), savci (Mammalia) 
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4. Závěrečné údaje 
 
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle 
jednotlivých zásahů (druhů prací)  
 
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. 
plochy)  
  

Orientační 
náklady za rok 
(Kč) 

Orientační 
náklady za období 
platnosti plánu 
péče (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 
obnova pruhového značení, renovace stojanů 20.000,- 20.000,- 
informační tabule 30.000,- 30.000,- 
 ----------  
Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) 50.000,- 50.000,- 

Opakované zásahy 
kosení lučních porostů 40.000,- 400.000,- 
   
Opakované zásahy celkem (Kč) 40.000,- 400.000,- 

N á k l a d y  c e l k e m  (Kč) ---------- 450.000,- 
 
 
4.2 Použité podklady a zdroje informací 
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prostředí, Praha. 
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Další zdroje informací: 
 
Ministerstvo zemědělství ČR, 1997: Hospodářská doporučení podle hospodářských souborů 

a podsouborů (rozpracování vyhlášky č. 83/1996 Sb.). Příloha čas. Lesnická práce č.1: 48 
stran 

ÚHÚL, 2002: OPRL. Přírodní lesní oblasti ČR. Pro ÚHÚL Brandýs nad Labem. 
Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o. 100 stran. 

 
vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní 
rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
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http://www.cuzk.cz 
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4.3 Seznam použitých zkratek 
 
AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny 
BB – javor babyka 
BK – buk lesní 
BO – borovice lesní 
BOČ – borovice černá 
BŘ – bříza bělokorá 
BŘK – jeřáb břek 
C1 – kriticky ohrožený taxon Červeného seznamu  
C2 – silně ohrožený taxon Červeného seznamu  
C3 – ohrožený taxon Červeného seznamu 
C4 – vzácnější taxon Červeného seznamu 
CR – kriticky ohrožený druh Červeného seznamu 
DB – dub letní, dub zimní 
DBČ – dub červený 
EN – ohrožený druh Červeného seznamu  
HB – habr obecný 
IUCN – International Union for Conservation of Nature 
JD – jedle bělokorá 
JL – jilm horský, jilm habrolistý, jilm vaz 
JPRL –  jednotka prostorového rozdělení lesa 
JŘ –  jeřáb ptačí 
JS – jasan ztepilý 
JV – javor mléč, javor klen 
KN – katastr nemovitostí 
KO (§1) – kriticky ohrožený chráněný druh podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
LC – málo dotčený druh Červeném seznamu  
LHP – lesní hospodářský plán 
LP – lípa malolistá 
LR – téměř ohrožený druh Červeném seznamu 
LV – list vlastnictví 
LZ – lesní závod 
MD – modřín opadavý 
MZD – melioračně zpevňovací dřeviny 
NT – téměř ohrožený druh Červeném seznamu 
O (§3) – ohrožený chráněný druh podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
OL – olše lepkavá 
OP – ochranné pásmo  
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PP – přírodní památka 
PR – přírodní rezervace 
SLT – soubor lesních typů 
SM – smrk ztepilý 
SO (§2) – silně ohrožený chráněný druh podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
TŘ – třešeň ptačí 
ÚHÚL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
VU – zranitelný druh Červeného seznamu  
ZCHÚ – zvláště chráněné území 
 
 
4.4 Seznam mapových listů 
 
Státní mapa 1:5000 – odvozená 
číslo mapového listu: Praha 9-1, Beroun 0-1 
 
Základní mapa České republiky 1:10000 
číslo mapového listu: 12-23-20, 14-24-16, 12-24-21 
 
 
 
 
4.5 Plán péče zpracoval  
 
RNDr. Daniel Hrčka ve spolupráci s dalšími spolupracovníky a konzultanty uvedenými níže v 
poděkování 
 
pro 
 
Salvia o.s. – sdružení pro ochranu přírody, Míšovická 454/6, 155 21 Praha 5, 
e-mail: salvia-os@seznam.cz 
http://salvia-os.cz/ 

 
Zpracováno podle vyhlášky o plánech péče č. 64/2011 Sb. a „Osnovy plánu péče o národní 
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich 
ochranná pásma“ vydané Ministerstvem životního prostředí. 
 
 
Poděkování 

 
Je mou milou povinností poděkovat jmenovitě všem, kteří se ať už přímo podíleli na 

zpracování plánu péče nebo alespoň přispěli radou, krátkým doplněním nebo podklady pro 
zpracování. Konkrétně RNDr. Lucii Juřičkové, PhD. za doplnění mých informací k výskytu 
vzácných druhů měkkýšů včetně druhu Vertigo angustior, dále Janu Řezníčkovi za 
korespondenci k výskytu ptáků, možnosti jejich další ochrany a podpory jejich dalšího 
výskytu, za ochotu a obětavost při zpracování lesnických podkladů děkuji Romanu Šimarovi. 
Konzultacemi v případě výskytu brouků mi byl nápomocen RNDr. Vladimír Novák, který 
doplnil můj přehled výskytu o některé historické údaje. Neméně bych chtěl poděkovat také 
Ing. Petru Slavíkovi za podkladový materiál k vytvoření mapových výstupů a Ing. Jiřímu 
Romovi za rukopisné práce vztahující se k tomuto území. Děkuji. 
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Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy 
 
 
Tabulky:  Příloha T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich  

(Tabulka k bodu 2.5.1 a k bodu 3.1.2). 
 
 Příloha T2 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet 

plánovaných zásahů v nich  
(Tabulka k bodům 2.5.2, 2.5.3 a 2.5.4 a k bodu 3.1.2). 

 
Průzkumy Botanický průzkum přírodní památky Obora Hvězda 
 
 
Mapy: Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území  

 
Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného 
pásma  
 
Příloha M3 - Mapa dílčích ploch a objektů  
 
Příloha M4 - Lesnická mapa typologická  
 
Příloha M5 - Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů 
 
 
Příloha M6 - Lesnická mapa obrysová 
 
Příloha M7 - Mapa potenciální přirozené vegetace 
 
 
Příloha M8 - Mapa stabilního katastru (1840) 
 
 
Příloha M9 - Historická mapa 1836-52 
 
 
Příloha M10 - Historická mapa 1938 
 
 
Příloha M11 - Historická mapa 1953 
 
 
Příloha M12 - Historická mapa 1975 

 

 

Součástí tohoto plánu péče je CD-ROM s kompletním plánem péče vč. map (přiloženy i 
mapy netištěné) a fotodokumentace. 
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Tabulky - Vzor přílohy T1 k bodu 2.4.1 a k bodu 3.1.2  
 
Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich 
 
označení 
JPRL 

výměra 
ha 

věk zakmenění SLT dřeviny zastoupení 
dřevin (%) 

doporučený zásah perspektivní záměr 

117A1 0,19 11 4 3D3 jv 
 
 

100 
 

usměrňovat na přirozenou 
druhovou skladbu, provádět 
tvarový výběr, důsledně 
vylučovat zejména nepůvodní 
dřeviny nebo dřeviny mimo 
přirozených (sm) 

zajištění přirozené skladby, 
odstraňovat nepůvodní 
dřeviny 

117A2 0,21 20 9 3D3 js 
jv 
bk 

45 
35 
20 

usměrňovat na přirozenou 
druhovou skladbu, provádět 
tvarový výběr, důsledně 
vylučovat zejména nepůvodní 
dřeviny nebo dřeviny mimo 
přirozených (sm) 

zajištění přirozené skladby, 
odstraňovat nepůvodní 
dřeviny 

117A3 0,42 80 8 3V3 ol 100 
 

těžba výchovná – jinak bez 
zásahu 

zachovat charakter 
přirozeného porostu 
lužního lesa 

117A4 0,59 108 9 2S5 hb 
br 
bk 

45 
45 
10 

jednotlivým výběrem redukovat 
br 

zachovat věkově i výškově 
diferencovaný porost 

117A5 3,08 113 8 2S5 sm 
md 
dbz 
bo 
hb 
bk 
 

60 
10 
10 
10 
5 
5 

ponechat tvárné jedince listnáčů 
a výstavky db, příp. i bk, příp. 
mezery v přir. zmlazení doplnit 
sadbou db (bk); zdravotně 
prostorový výběr, obnovit 
v jiném zastoupení dřevin 
souvislé plochy nepůvodních 

postupná změna druhové 
skladby především 
vyloučením nepůvodního 
smrku a modřínu 
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dřevin, ostatní jednotlivým 
výběrem, začít připravovat 
postupnou obnovu porostu 
vytvářením kotlíků v místech 
smrkových porostů 

117A6 4,16 138 9 2S5 dbz 
bk 
js 
hb 
ks 
jv 

55 
35 
5 
3 
1 
1 

postupně vytěžit md, sm včetně 
bo, nahodilá těžba, lem z tisů 
udržovat řezem v žádoucím 
stavu, ponechávat doupné 
stromy 

úprava druhové skladby 
především vyloučením 
nepůvodního smrku a 
modřínu, podpora 
doupných stromů 

117A7 2,96 157 9 3A1 bk 
dbz 
js 
jv 
hb 
 

85 
11 
2 
1 
1 

nahodilá těžba, ponechávat 
doupné stromy, redukce náletů 
jv a js 

zachovat výškově a 
tloušťkově diferencovaný 
porost, v dalších decéniích 
uvažovat s obnovou, 
geneticky hodnotný bk 

117B1 0,17 12 10 2H1 bk 
lp 
jv 
hb 

80 
10 
5 
5 

usměrňovat přirozenou 
druhovou skladbu, provádět 
tvarový výběr, důsledně 
vylučovat zejména nepůvodní 
dřeviny a dřeviny neodpovídající 
přirozené druhové skladbě, 
zdravotní výběr 

dopěstovat do mýtného 
věku, zalesnit dle SLT 

117B2 0,49 20 10 2H1 bk 
lp 
jv 
kl 
js 
hb 
dbc 

60 
10 
10 
5 
5 
5 
5 

různověká mlazina, výstavek db 
v jižní části, usměrňovat 
přirozenou druhovou skladbu, 
provádět prostorový výběr, 
důsledně vylučovat zejména 
nepůvodní dřeviny (především 
dbc) a dřeviny neodpovídající 
přirozené druhové skladbě, 

dopěstovat do mýtného 
věku, zalesnit dle SLT 
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zdravotní výběr 
117B3 0,83 90 8 2H1 md 

dbz 
kl 
hb 
bk 
sm 

45 
20 
10 
10 
10 
5 

věkově (52-85 let), výškově a 
tloušťkově rozdílné, ve východní 
části staré db výstavky, 
různověké nárosty, v západní 
části dětské hřiště, části skupiny 
s md a sm smýtit, podpořit 
přirozené zmlazení s vyloučením 
nepůvodních dřevin, ochrana 
proti buřeni, příp. nátěry proti 
zvěři (v místech smýcení) 

vyloučení nepůvodních 
dřevin, změna složení 
porostu směrem 
k zastoupení dřevin dle 
SLT 

117B5 0,69 95 8 2H1 md 
sm 
dbz 

90 
5 
5 

části skupiny se sm a md smýtit 
(md možné ještě cca 20-30 let 
ponechat), zalesnit db, lp, hb, 
bk; podpořit přirozené zmlazení, 
ochrana proti buřeni, příp. nátěry 
proti zvěři 

změna složení porostu 
směrem k zastoupení 
dřevin dle SLT 

117B6 7,38 159 9 2H1 dbz 
bk 
jv 
lp 
js 
hb 
dbc 
md 

55 
15 
10 
5 
5 
5 
4 
1 

věkově (122 až 250 let), výškově 
a tloušťkově rozdílné, geneticky 
hodnotné, jednotlivým výběrem 
odstraňovat md a dbc, podpořit 
přirozené zmlazení, proředěné 
V části doplnit db, ochrana proti 
buřeni, příp. nátěry proti zvěři 

vyloučit nepůvodních 
dřevin, podpora dřevin 
přirozené skladby (db) 

117B7/4 
etáž7 

sm 100 

etáž4 

1,03 90 7 2H1 

dbz 100 

věkově (db 232 až 250 let, sm 52 
až 85 let) a tloušťkově rozdílné, 
db geneticky hodnotný, 
postupně smýtit nevhodný sm 
(zejména u cesty, za kotlíkem 
ještě cca 20-30 let možné 
ponechat) s ponecháním db 

změna složení porostu 
směrem k zastoupení 
dřevin dle SLT 
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výstavků, zalesnit db(!), lp, bk, 
odstraňovat z porostu nepůvodní 
dřeviny a dřeviny nepřirozené 
druhové skladby (bo, boc, dbc), 
včetně redukce zmlazení těcgto 
dřevin  

117C1 0,76 18 10 2H1 dbz 
jv 
lp 
js 
bk 
hb 
tr 

50 
25 
10 
5 
5 
4 
1 

mlazina z 12ti obnovních prvků 
menší velikosti, prořezávka, 
zdravotní výběr s odstraněním 
netvárných jedinců, eliminace js, 
ochrana proti zvěři nátěrem 

zalesnit dle SLT 

117C2 0,61 42 9 2H1 jv 
js 
hb 

80 
10 
10 

jednotlivý výběr s odstraněním 
netvárných jedinců, redukce 
zmlazení sm, prostorový výběr 

 

117C3 4,4 143 9 2H1 dbz 
jv 
hb 
bo 
bk 
js 

75 
9 
5 
5 
5 
1 

věkově (74 až 170 let), výškově 
a tloušťkově rozdílné, starší bk 
ve střední části, místy mladší bo, 
db a jv (40 let), zdravotní a 
tvarový výběr, redukce bo 
s uvolněním podrostu dřevin 
přirozené druhové skladby, 
pokračovat s obnovními prvky, 
údržba tisů 

použití výběrného způsobu 
hospodaření 

117C4 0,45 180 9 2H1 bk 100 nahodilá těžba postupně započít s obnovou 
117C5 4,7 209 8 2H1 dbz 

js 
hb 

90 
5 
5 

jednotlivým výběrem uvolnit 
podrostní a náletové skupiny 
s dřevinami přirozené druhové 
skladby, v mladších částech 
prořezávka, tvarový výběr, 
redukce md 

postupná obnova 
s využitím dřevin přirozené 
druhové skladby 
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117D1 0,42 12 9 2H1 bk 
dbz 
md 

85 
10 
5 

probírka, zdravotní výběr 
s odstraněním netvárných 
jedinců, redukovat výstavky md 
a také bo 

usměrňovat na přirozenou 
druhovou skladbu dle SLT 

117D2 
 

0,71 20 10 2H1 bk 
dbz 
jv 
md 
js 
hb 
tr 

55 
20 
10 
5 
5 
4 
1 

uvolňování porostu (prostorový 
výběr), zdravotní výběr 
s odstraněním netvárných 
jedinců, redukovat výstavky md 
a také bo (nkt. md možné 
ponechat – rozrůzněnost 
porostu), vyžínání bylin na 
průchozích cestách 

usměrňovat na přirozenou 
druhovou skladbu dle SLT 

117D3 
 

1,01 78 9 2H1 boc 
md 
dbz 
hb 

70 
15 
10 
5 

pokračovat v obnově, ponechat 
pouze tvárné db jako výstavky, 
zalesnění sadbou db, bk, lp, 
podle možností podpořit 
přirozené zmlazení, ochrana 
proti buřeni, příp. nátěry proti 
zvěři 

zajistit odstranění 
nepůvodních a stanovištně 
nevhodných dřevin, změna 
složení porostu směrem 
k zastoupení dřevin dle 
SLT 

117D4 1,88 118 7 2H1 dbz 
md 
br 
sm 
js 
jv 
dbc 
bk 

30 
20 
15 
10 
10 
5 
5 
5 

části skupiny s md, sm a dbc 
smýtit, aby nedošlo v pozdější 
době k narušení zmlazení, 
ponechávat tvárné db jako 
výstavky, připravit podmínky 
pro přirozené zmlazení a toto 
zmlazení podporovat, 
s vyloučením nepůvodních a 
stanovištně nevhodných dřevin 

změna složení porostu 
směrem k zastoupení 
dřevin dle SLT 

117D5 1,64 143 7 2H1 dbz 
md 
bo 
sm 

50 
25 
15 
5 

části skupiny s md, sm a také bo 
smýtit, v jejich místě podpora 
zmlazení, zdravotní výběr, 
ponechávat tvárné db jako 

změna složení porostu 
směrem k zastoupení 
dřevin dle SLT 
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js 5 výstavky, připravit podmínky 
pro přirozené zmlazení 
s vyloučením nepůvodních a 
stanovištně nevhodných dřevin, 
příp. nátěry proti zvěři 

117D6 3,24 186 10 2H1 dbz 
bk 
jv 
bo 
js 

75 
10 
9 
5 
1 

ponechat jako výstavky tvárné 
db, zalesnit sadbou db, bk, lp, 
připravit podmínky pro 
přirozené zmlazení (jednotlivým 
výběrem) s vyloučením 
nepůvodních a stanovištně 
nevhodných dřevin, ochrana 
proti buřeni, příp. nátěry proti 
zvěři 

změna složení porostu 
směrem k zastoupení 
dřevin dle SLT 

117E1 0,61 12 10 2H1 dbz 
bk 
jd 
hb 

35 
35 
15 
15 

ochrana proti okusu a buřeni, 
příp. doplnění db, odstraňování 
md výstavků, prořezávka (2. část 
decenia) 

usměrňovat na přirozenou 
druhovou skladbu dle SLT  

117E2 0,35 20 10 2H1 hb 
dbz 
tr 
kl 
jv 
js 

45 
35 
5 
5 
5 
5 

redukovat hb, podpořit db, 
ochrana proti okusu a buřeni, 
provádět tvarový výběr, 
vylučovat nepůvodní a 
stanovištně nevhodné dřeviny 

usměrňovat na přirozenou 
druhovou skladbu dle SLT 

117E3 
 

1,89 116 8 2H1 md 
sm 
dbz 
br 

60 
25 
15 
1 

dokončit obnovu, redukce md, 
sm, ponechat tvárné db jako 
výstavky, zalesnit db, bk, lp, 
přiřazovat další seče po zajištění 
kultury 

zajištění přirozeného 
složení porostu 

117E4 9,00 163 8 2H1 dbz 
hb 
bo 

95 
2 
2 

db, jv, js, lp, tr, hb, jr, ts – 
uvolňovat spolu s kotlíky  (E2) 
jednotlivým výběrem, redukovat 

zajištění přirozeného 
složení porostu 
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md 1 md, ve skupinách podrostu 
prořezávky ve prospěch dřevin 
přirozené druhové skladby, 
zdravotní výběr, údržba tisů u hl. 
cesty 

117 F1 0,32 15 10 2S4 dbz 
hb 

60 
40 

probírka, zdravotní výběr 
s odstraněním netvárných 
jedinců, redukovat hb a 
nepůvodní a stanovištně 
nevhodné dřeviny 

dopěstovat do mýtného 
věku, usměrňovat na 
přirozenou druhovou 
skladbu dle SLT 

117F2 0,68 20 10 2H1 dbz 
kl 
lp 
jv 
js 

75 
10 
5 
5 
5 

prořezávka ve prospěch db 
(zejména v levé části chodníku 
blíže obvodové stěně), redukovat 
js a jv 

usměrňovat na přirozenou 
druhovou skladbu dle SLT 

117F3 0,79 95 9 2C2 js 
dbz 
jv 

45 
35 
20 

tvarová probírka, podpořit 
skupiny babyky, odstraňovat ak 
(pozor na jeho výmladnost) 

dopěstovat do obnovního 
věku, usměrňovat na 
přirozenou druhovou 
skladbu dle SLT, 
eliminovat nepůvodní 
dřeviny 

117F4 1,13 116 7 2H1 dbz 
md 
js 
br 
bo 
hb 

45 
20 
10 
10 
10 
5 

md část domýtit co nejdříve 
s ohledem na sousední kulturu, 
tvárné db ponechat jako 
výstavky a zalesnit db, lp, hb, 
pozor na výmladnost ak, co 
nejdříve redukce bo výstavky 
(aby nedošlo k porušení 
tyčoviny) 

obnovit přirozenou skladbu 
porostu eliminací 
nepůvodních a stanovištně 
nevhodných dřevin 

117F5 9,04 163 9 2S4 dbz 
hb 
bo 

85 
9 
5 

jednotlivý výběr v částech s bo a 
v db s tracheomykózou, využít 
přirozeného zmlazení k obnově 

započít a pokračovat se 
soustavnou obnovou 
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sm 1 s doplněním sadbou na složení 
dle SLT, v chudších částech 
ohrožení suchem, zdravotní 
výběr 

117F6 2,06 183 9 3D3 bk 
js 
jv 
dbz 

80 
10 
5 
5 

pokračovat v obnově kotlíky 
s jednotlivým výběrem, redukce 
náletů jv a js ve prospěch bk, db, 
ponechávat doupné stromy 

postupná obnova 
s využitím dřevin přirozené 
druhové skladby 

117G1 0,04 12 10 3D3 jd 100 provádět tvarový výběr, 
vylučovat nepůvodní nebo 
stanovištně nepůvodní dřeviny, 
ve 2. části decenia zahájit první 
prořezávky 

usměrňovat na přirozenou 
druhovou skladbu dle SLT 

117G2 8,2 138 9 2B4 dbz 
hb 
bk 
kl 
js 

40 
20 
20 
10 
10 

výběr netvárných jedinců, 
redukce sm, hb, br, ak, jinak 
nahodilá těžba 

použití výběrného 
hospodářského způsobu 

 
Tabulky - příloha T2 k bodům 2.4.2, 2.4.3 a 2.4.4 a k bodu 3.1.2  
 
Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich 
 

označení 
plochy nebo 

objektu 

název výměra (ha) stručný popis charakteru plochy nebo objektu a 
dlouhodobý cíl péče 

doporučený zásah naléhavost termín 
provedení 

interval 
provádění 

1 
 

PLOCHA 
1 

 Pravidelně udržované (sekané) aluviální 
psárkové louky svazu Alopecurion pratensis. 

kosení lučních porostů 1 V,  
VII-VIII 

2x ročně 

2 
 

PLOCHA 
2 

 Pravděpodobně zazemnělá tůň, vegetace 
vysokých ostřic svazu Magnocaricion 
elatae. 

aktuálně není nutné přímé managementové 
opatření, později jen zásahy ve prospěch 
předmětu ochrany 

   

3 
 

PLOCHA 
3 

 Porost při kraji zdi obory tvořený křovinami 
s ruderálním podrostem a lučními porosty.  

kosení lučních porostů 2 V,  
VII-VIII 

2x ročně 
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4 
 

PLOCHA 
4 

 Husté porosty s dominantním orobincem 
širolistým (Typha latifolia).  

aktuálně není nutné přímé managementové 
opatření, později jen zásahy ve prospěch 
předmětu ochrany 

   

5 
 

PLOCHA 
5 

 Pravidelně udržované (sekané) aluviální 
psárkové louky svazu Alopecurion pratensis.  

kosení lučních porostů 1 V,  
VII-VIII 

2x ročně 

6 
 

PLOCHA 
6 

 Mokřina mezi lesním porostem a hustými 
porosty orobince, vegetace vysokých ostřic 
svazu Magnocaricion elatae. 

aktuálně není nutné přímé managementové 
opatření, později jen zásahy ve prospěch 
předmětu ochrany 

   

7 
 

PLOCHA 
7 

 Ruderalizované vlhké pcháčové louky svazu 
Calthion palustris. 

kosení lučních porostů 2 V,  
VII-VIII,  
po 5 
letech 
VII-VIII 

2x ročně, 
po 5 
letech 1x 
ročně 

8 
 

PLOCHA 
8 

 Nepravidelně udržované vlhké pcháčové 
louky svazu Calthion palustris, při kraji 
lesního porostu vrbové křoviny hlinitých a 
písčitých náplavů svazu Salicion triandrae. 

kosení lučních porostů 2 V,  
VII-VIII,  
po 5 
letech 
VII-VIII 

2x ročně, 
po 5 
letech 1x 
ročně 

9 
 

PLOCHA 
9 

 Podmáčený lesní porost vytvářející mozaiku 
společenstev mokřadních olšin svazu Alnion 
glutinosae a údolních jasanovo-olšových 
luhů svazu Alnion incanae. 

aktuálně není nutné přímé managementové 
opatření, později jen zásahy ve prospěch 
předmětu ochrany 

   

10 
 

PLOCHA 
10  

 Podmáčená přechodná zóna mezi vlhkými 
pcháčovými loukami svazu Calthion 
palustris a mokřadními olšinami svazu 
Alnion glutinosae. 

aktuálně není nutné přímé managementové 
opatření, později jen zásahy ve prospěch 
předmětu ochrany 

   

11 
 

PLOCHA 
11 

 Vlhká louka s vysokou pokryvností, 
vegetace vysokých ostřic svazu 
Magnocaricion elatae. 

kosení lučních porostů 2 VIII(-IX) 1x ročně 

12 
 

PLOCHA 
12 

 Nově vzniklý rybník v severní části bezlesé 
plošky a odpovídající makrofytní vegetaci 
přirozeně eutrofních a mezotrofních 
stojatých vod svazu Lemnion minoris.  

vyplývá z kapitoly 3.1.1.b) péče o 
rybníky 
 

   

13 
 

PLOCHA 
13 

 Sečené trávníky odpovídající biotopu X5 
(intenzivně obhospodařované louky).  

kosení, spíše z estetických důvodů 3 opakova
ně 

vícekrát 
do roka 
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* stupně naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění: 

1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 
2. stupeň - zásah vhodný, 
3. stupeň - zásah odložitelný. 

 
 

 

 

 



Botanický průzkum přírodní památky Obora Hvězda 
 
zpracoval: Daniel Hrčka 

 
Materiál a metodika 
 

Botanický průzkum chráněného území Obora Hvězda byl proveden při několika 
návštěvách území v období května a srpna roku 2010 s doplněním nálezů druhů z 11.9.2009.  

Některé obecné informace průzkumu, charakteristika území a jeho přírodních poměrů 
jsou již součástí plánu péče (zejména kapitoly 2) a proto zde z důvody úspory nejsou dále 
zopakovány.  

Nomenklatura názvů vychází z Klíče ke květeně ČR (Kubát et al. 2002), dále jsou 
užity tyto zkratky: § - taxon zákonem chráněný podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., C – taxon 
uveden v červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka et al. 2001); přičemž §1/C1 – 
taxon kriticky ohrožený, §2/C2 – taxon silně ohrožený, §3/C3 – taxon ohrožený a C4a – 
vzácnější taxon vyžadující další pozornost. 
 
Výsledky 

 
V území přírodní památky probíhaly přírodovědné průzkumy již od 18. století, jako 

první práce je citovaná práce T. Haenkeho z roku 1786. Ten zde uvádí řadu dnes chráněných 
druhů (např. Orchis maculata, Lilium martagon, Platanthera bifolia ad.). Výskyt těchto druhů 
již patří minulosti a při současném průzkumu nebyl ověřen. Výskyt by mohl být stále ještě 
pravděpodobný u lilie zlatohlavé (Lilium martagon), která byla nalezena ještě v roce 1986.  

Nově byla nalezena ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus) na břehu nově 
vybudovaného rybníka. Není ale úplně vyloučeno, že se jedná o druhotnou výsadbu, dále jilm 
habrolistý (Ulmus minor) nalezený v severozápadní (nelesní) části obory, oba taxony jsou 
řazené mezi druhy vyžadující další pozornost (C4a). Zjištěna byla také bahnička vejčitá 
(Eleocharis ovata), rostoucí na podmáčené cestě v nelesní, severozápadní části obory. 
Dřívější údaje se vztahují k možnému výskytu přesličky největší (Equisetum cf. telmateia), 
dále je odtud uváděn zimolez kozí list (Lonicera caprifolium), u něhož ale není vyloučena 
výsadba. 

Jinak se zde v současné době vyskytují spíše běžnější druhy lesního podrostu, 
v severozápadní nelesní části obory zase běžnější druhy vlhkých luk, mokřin a podmáčených 
míst. Určitou část tvoří ruderální, na živiny náročné druhy. Na mnoha místech nejenom 
lesního podrostu se šíří česnek podivný (Allium paradoxum), který ohrožuje hájovou květenu.   

 
 

Seznam taxonů cévnatých rostlin nalezených v přírodní památce Obora Hvězda  
 

 
Název taxonu průzkum 

Medonosová 
1986 

průzkum 
Marek 
2000 

 aktuální 
průzkum 
2010 

vyhláška/ 
červený 
seznam 

poznámka 

Acer campestre + + +  v křovinném podrostu v lesní 
části obory 

Acer platanoides +  +  náletová dřevina v nelesní SZ 
části obory, pravděpodobně i v 
lesním porostu obory 

Acer pseudoplatanus +  +  v lesním porostu i v nelesní SZ 
části obory 
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Acer tataricum   +  v křovinném pásu u zdi obory v 
nelesní SZ části 

Acetosa pratensis  +      
Acorus calamus   +  na břehu nově vytvořeného 

rybníka v nelesní SZ části obory 
Adoxa moschatellina  +     
Aegopodium 
podagraria 

+ + +  v lesním porostu obory, při kraji 
sekaného trávníku i v nelesní SZ 
části obory v ruderalizovanějších 
porostech 

Aesculus 
hippocastanum 

+  +  v lesním porostu obory 

Agrostis capillaris +      
Agrostis stolonifera   +  při okraji cesty v nelesní SZ 

části obory 
Achillea millefolium +      
Alchemilla sp. +      
Alisma plantago-
aquatica 

+  +  nelesní SZ část obory 

Alliaria petiolata  + + +  ruderalizované porosty, např. u 
zdi obory v nelesní SZ části 

Allium oleraceum  +     
Allium paradoxum + + +  v lesním porostu obory a v 

křovinách u zdi obory v nelesní 
SZ části 

Alnus glutinosa  +  +  olšina v SZ části obory 
Alopecurus pratensis + + +  dominanta psárkových luk v 

nelesní SZ části obory 
Alopecurus aequalis   +  podmáčená cesta v nelesní SZ 

části obory 
Amaranthus 
retroflexus  

+      

Anemone nemorosa   + + +  v lesním porostu obory 
Angelica sylvestris  + +     
Anthoxanthum 
odoratum 

+      

Anthriscus sylvestris  + + +  v lesním porostu obory 
Arctium minus  +      
Arctium tomentosum   +  +  nelesní SZ část obory 
Arctium sp.   +  ruderalizované porosty v nelesní 

SZ části obory, sekané trávníky 
Arrhenatherum elatius  +  +  ovsíková louka při kraji zdi 

obory v nelesní SZ části 
Artemisia vulgaris   +      
Asarum europaeum    +     
Astragalus 
glycyphyllos   

+      

Athyrium filix-femina   + + +  olšina v SZ části obory 
Atriplex patula    +      
Avenella flexuosa   +      
Ballota nigra  + +     
Bellis perennis  + + +  sekané trávníky 
Berberis vulgaris   +      
Betula pendula  + + +  v lesním porostu obory 
Bromus sp.   +      
Bromus sterilis   +  u zdi obory v nelesní SZ části 
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Bryonia sp.   +  +  mezi ruderálními druhy u zdi 
Calamagrostis 
arundinacea 

+      

Calamagrostis 
epigejos   

+ +     

Caltha palustris   + + +  olšina v SZ části obory a 
související podmáčená místa, 
břeh rybníka 

Campanula 
persicifolia   

 +     

Campanula 
rapunculoides   

+  +  v lesním porostu obory 

Campanula 
rotundifolia  

+      

Campanula trachelium  +      
Capsella bursa-
pastoris   

+ + +  sekané trávníky 

Cardaria draba   +  při kraji sekaného trávníku 
Carex acutiformis   +  +  dominanta vegetace vysokých 

ostřic v nelesní SZ části obory 
Carex contigua   +      
Carex gracilis   +      
Carex hirta   +  +  nelesní SZ část obory, vlhké 

louky 
Carex muricata agg.   +  +   
Carex pilulifera   +      
Carex pseudocyperus   + C4a u rybníka v SZ části obory 
Carex sylvatica   +      
Carpinus betulus  +  +  v lesním porostu obory 
Centaurea jacea +      
Cerastium arvense   +  alej obory 
Cerastium 
holosteoides   

+ + +  v lesním porostu obory 

Cichorium intybus  +      
Cirsium arvense   + + +  ruderalizované pcháčové louky v 

SZ části obory 
Cirsium canum   +      
Cirsium oleraceum   + + +  psárkové a pcháčové louky v SZ 

části obory 
Cirsium vulgare   +      
Cirsium x tataricum 
(C. canum x 
oleraceum)  

+      

Colutea arborescens   +      
Convallaria majalis   +  +  v lesním porostu obory 
Convolvulus arvensis  +      
Conyza canadensis   +      
Cornus sanguinea +  +  křoviny u zdi obory a v olšině v 

SZ části obory, pravděpodobně i 
v lesním porostu obory 

Corydalis cava    +     
Corydalis intermedia    +     
Corylus avellana   + +     
Cotoneaster sp.   +      
Crataegus sp.   +      
Crepis biennis   +      
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Cruciata laevipes   +  ovsíková louka u zdi obory v 
nelesní SZ části 

Cynosurus cristatus   +      
Dactylis glomerata   +  +  ovsíková louka u zdi obory v 

nelesní SZ části a 
pravděpodobně i jinde 

Dactylis polygama   +  +  v lesním porostu obory 
Daucus carota   +      
Descurainia sophia  +      
Deschampsia 
cespitosa   

+  +  nelesní SZ část obory 

Dipsacus fullonum   +  ovsíková louka u zdi obory v 
nelesní SZ části 

Dryopteris dilatata    +     
Dryopteris filix-mas  + + +  olšina v SZ části obory 
Echinochloa crus-galli  +      
Eleocharis palustris   +      
Eleocharis ovata   + C3 podmáčená cesta v nelesní SZ 

části obory 
Elymus caninus +      
Epilobium ciliatum   +      
Epilobium hirsutum  +  +  psárkové a ostřicové louky, břeh 

rybníka v SZ části obory 
Epilobium montanum  +      
Epilobium sp.   +  psárkové louky v nelesní SZ 

části obory 
Equisetum arvense  +  +  nelesní SZ část obory 
Equisetum cf. 

telmateia   

 +   C4a  

Equisetum palustre  + + +  vlhké a podmáčené louky v 
nelesní SZ části obory 

Equisetum sylvaticum +      
Euonymus europaeus   +      
Fagus sylvatica   +  +  v lesním porostu obory 
Fallopia convolvulus   +  +  mezi ruderálnímí druhy u zdi 
Fallopia dumetorum   ??      
Festuca gigantea   +      
Festuca ovina   +  v lesním porostu 
Ficaria verna subsp. 
bulbifera   

+ + +  v lesním porostu obory, vlhké 
louky i ruderalizovanější porosty 
u zdi obory v nelesní SZ části 

Frangula alnus   +  v lesním porostu  
Fragaria vesca   +      
Frangula alnus   +  u nově vzniklého rybníka v SZ 

části obory 
Fraxinus excelsior   +  +  olšina v SZ části obory 
Gagea lutea   +     
Gagea pratensis    +     
Galeobdolon 
argentatum   

 +     

Galeobdolon luteum   + +  v lesním porostu obory, olšina a 
navazující pcháčové louky v 
nelesní SZ části obory 

Galeopsis pubescens   +     v lemu lesního porostu 
Galinsoga urticifolia   +      
Galium album  +      
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Galium aparine   + + +  ruderalizované porosty v nelesní 
SZ části obory, pravbděpodobně 
i jinde 

Galium palustre  +  +  vlhké pcháčové louky v nelesní 
SZ části obory 

Galium verum   +      
Geranium pratense   + + +  luční porosty v nelesní SZ části 

obory 
Geranium pusillum   +      
Geranium robertianum  + + +  v lesním porostu obory 
Geum urbanum   + + +  ruderalizované plochy, v 

podrostu lesa 
Glechoma hederacea    +     
Glyceria notata   +      
Glyceria maxima   +  mokřina plochy 2 v nelesní SZ 

části obory 
Hedera helix    + +  v lesním porostu obory 
Helleborus sp.    +     
Hepatica nobilis   + +     
Heracleum 
mantegazzianum   

 +     

Heracleum 
sphondylium   

+ +     

Hieracium laevigatum +      
Hieracium lachenalii   +  +  v lesním porostu obory 
Hieracium murorum   +  +  v lesním porostu obory 
Hieracium pilosella +      
Hieracium sabaudum  +      
Holcus lanatus  +      
Humulus lupulus    + +  u zdi obory v nelesní SZ části 
Hylotelephium 
maximum   

 +     

Hypericum perforatum  +  +   
Chaerophyllum 
aromaticum   

+ + +  u kraje zdi  a v podrostu křovin a 
dřevin v nelesní SZ části obory 

Chaerophyllum 
temulum   

+ + +  v lesním porostu obory 

Chamerion 
angustifolium  

+ +     

Chelidonium majus  + + +  u kraje zdi  a v podrostu křovin a 
dřevin v nelesní SZ části obory 

Chenopodium album +      
Chrysaspis dubia   +      
Impatiens parviflora   + + +  v lesním porostu obory a při 

kraji vlhkých luk v nelesní SZ 
části obory 

Iris pseudacorus   +  vlhké ostřicové louky a olšina v 
SZ části obory 

Juglans regia   +  u kraje zdi  v nelesní SZ části 
obory 

Juncus effusus   +  +  vlhké louky a podmáčená cesta v 
nelesní SZ části obory 

Juncus inflexus   +  na odtoku z nově vytvořeného 
rybníka v nelesní SZ části obory 

Juncus tenuis   +  podmáčená cesta v nelesní SZ 
části obory 

Juniperus communis +      
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Lactuca serriola  +      
Lamium album + + +  sekané trávníky, u zdi obory v 

nelesní SZ části 
Lamium maculatum   + +     
Lamium purpureum   + +     
Lamium x holsaticum   +      
Lapsana communis   + +     
Larix decidua   + + +  lesní porost 
Lathyrus pratensis + + +  vlhké louky v nelesní SZ části 

obory 
Lathyrus tuberosus   +      
Lathyrus vernus   + +     
Lemna minor   +  +  mokřina plochy 2 v nelesní SZ 

části obory 
Leontodon autumnalis  +      
Leontodon hispidus  +      
Lepidium ruderale   +      
Leucanthemum 
vulgare agg.  

+      

Ligustrum vulgare    + +  v lesním porostu obory 
Lilium martagon   +    §3, C4a  
Linaria sp.   +      
Lolium perenne   +  +  sekané trávníky, cesty 
Lonicera caprifolium   +   C3  
Lonicera 
periclymenum 

  +  v lesním porostu 

Lonicera xylosteum   +      
Lonicera sp.   +  při kraji sekaného trávníku v 

aleji 
Lotus corniculatus  +      
Lunaria annua   +     
Luzula campestris    +     
Luzula luzuloides   +  +  v lesním porostu obory 
Luzula pilosa    +     
Lycopus europaeus   +      
Lysimacha nemorum   +  nelesní SZ část obory 
Lysimachia 
nummularia   

+      

Lysimachia vulgaris   +  u nově vzniklého rybníka v SZ 
části obory 

Lythrum salicaria   +  +  vlhké louky, nelesní SZ část 
obory 

Mahonia aquifolium    +     
Maianthemum 
bifolium  

+  +  v lesním porostu obory 

Malva neglecta  +      
Matricaria discoidea  +      
Melampyrum 
nemorosum   

+      

Melampyrum pratense   +      
Melica nutans   +      
Mentha arvensis   +      
Mercurialis annua   +      
Mercurialis perennis   + +     
Moehringia trinervia   + + +  v lesním porostu obory 
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Mycelis muralis   +      
Myosotis palustris agg.   +  mokřina v SZ části obory 
Myosoton aquaticum   + +     
Nymphaea sp.   +  hladina nového rybníka v SZ 

části obory 
Omphalodes verna    +     
Ornithogalum kochii    +     
Oxalis acetosella    +     
Persicaria amphibia   +      
Persicaria hydropiper +  +  psárková louka v nelesní SZ 

části obory 
Persicaria lapathifolia  +      
Phalaris arundinacea   +  +  vlhké louky v nelesní SZ části 

obory 
Phleum pratense   +      
Picea abies   +  +  v lesním porostu obory 
Piceas omorika   +  výsadba u zdi obory v nelesní 

SZ části 
Pimpinella saxifraga   +      
Pinus nigra   +  +  výsadby v lesní části obory i 

mimo ni 
Pinus strobus   +      
Pinus sylvestris   +      
Plantago lanceolata   +  +  zejména sekané trávníky 
Plantago major   + + +  zejména sekané trávníky 
Plantago media  +  +   
Poa angustifolia         
Poa annua  + + +  sešlapávané cesty 
Poa bulbosa    +     
Poa compressa  +      
Poa nemoralis   +  +  v lesním porostu obory 
Poa pratensis   +  ovsíková louka u zdi obory v 

nelesní SZ části 
Poa trivialis   +  +  vlhké louky v nelesní SZ části 

obory 
Polygonatum 
multiflorum 

+ + +  v lesním porostu obory 

Polygonum aviculare 
agg. 

+  +  na pěšinách a v lemu lesního 
porostu 

Potentilla anserina   +  sečené trávníky u nově 
vzniklého rybníka 

Potentilla argentea   +      
Potentilla heptaphylla   +      
Potentilla reptans  +      
Potentilla 
tabernaemontani 

+      

Prunella vulgaris   +      
Prunus avium  +  +  v lesním porostu obory 
Prunus padus + + +  v lesním porostu obory 
Prunus spinosa    +     
Pseudotsuga menziesii   +  v lesním porostu obory i v 

nelesní části 
Pulmonaria obscura    + +  v lesním porostu obory 
Pyrethrum 
corymbosum   

+ +     
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Quercus petraea   +  +  v lesním porostu obory 
Ranunculus acris   +  +  luční porosty v nelesní SZ části 

obory 
Ranunculus auricomus  + + +  v lesním porostu obory a v 

pcháčových loukách v nelesní 
části 

Ranunculus repens   + + +  luční porosty v nelesní SZ části 
obory 

Ranunculus sceleratus   +  mokřina plochy 2 v nelesní SZ 
části obory 

Rhamnus cathartica   +      
Ribes alpinum    +     
Ribes nigrum    +     
Ribes rubrum   + + +  v lesním porostu obory 
Ribes uva-crispa   + + +  v lesním porostu obory 
Robinia pseudacacia   +  +  výmladky v lesním porostu 

obory a mezi křovinami u zdi 
obory v nelesní SZ části 

Rosa sp.   +  +  v lesním porostu 
Rubus fruticosus agg.   +  +  v lesním porostu obory a v 

nelesní SZ části obory 
Rubus idaeus   + + +  u zdi obory v nelesní SZ části 
Rubus pedemontanus    +     
Rumex aquaticus  +      
Rumex crispus   +  nelesní SZ část obory 
Rumex obtusifolius    +    nelesní SZ část obory 
Salix alba   +     
Salix caprea   + +     
Salix cinerea   + +     
Salix elaeagnos   +  v mokřině plochy 6 v nelesní SZ 

části obory 
Salix fragilis    +      
Salix viminalis   + + +  při kraji olšiny v SZ části obory 
Sambucus nigra   + + +  křovinné porosty, podrost lesa 
Sambucus racemosa   + +     
Scirpus sylvaticus   +  +  pcháčové louky, olšina v SZ 

části obory 
Scrophularia nodosa   + + +  v lemu lesního porostu 
Sedum sp.   +      
Senecio jacobaea  +      
Senecio ovatus   +      
Senecio viscosus   +      
Senecio vulgaris   + +     
Setaria viridis   +      
Silene latifolia subsp. 
alba   

+      

Silene nutans   +      
Silene vulgaris +      
Sisymbrium officinale   +      
Sisymbrium loeselii     +  při kraji sekaného trávníku 
Solidago canadensis   +      
Sonchus asper   +      
Sonchus oleraceus   +      
Sorbus aucuparia   + + +  v lesním porostu obory 
Spirodela polyrhiza   +  mokřina plochy 2 v nelesní SZ 
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části obory 
Stachys sylvatica  +  +  nelesní SZ část obory 
Stellaria graminea   +      
Stellaria holostea   + + +  v lesním porostu obory, sekané 

trávníky+E137 
Stellaria media   + + +   
Stenactis annua  +      
Symphoricarpos albus   +      
Symphytum officinale   +  +  nelesní SZ část obory 
Taraxacum sect. 
Ruderalia  

+  +  v lesním porostu obory, sekaný 
trávník v alejích a v nelesní SZ 
části obory 

Taxus baccata  + + +  v lesním porostu obory 
Thuja sp.   +      
Tilia cordata   +  +  v lesním porostu obory 
Trifolium hybridum   +      
Trifolium medium   +      
Trifolium pratense  +  +  sekaný trávník v alejích, nelesní 

SZ část obory 
Trifolium repens   + + +  sekané trávníky v alejích 
Tripleurospermum 
inodorum 

+      

Tussilago farfara   + +     
Typha latifolia  +  +  nelesní SZ část obory 
Ulmus glabra   +      
Ulmus minor   + C4a nelesní SZ část obory 
Urtica dioica   + + +  v lesním porostu obory, hojně v 

ruderalizovaných porostrech v 
nelesní SZ části obory 

Urtica urens   +      
Vaccinium myrtillus   + + +  v lesním porostu obory 
Veronica arvensis   +      
Veronica beccabunga  + + +  podmáčené lesní cesty, mokré 

louky v nelesní SZ části obory 
Veronica chamaedrys 
agg. 

+ + +  sekané trávníky v alejích, 
ovsíková louka v nelesní SZ 
části obory 

Veronica officinalis   + + +   
Veronica persica   + +     
Veronica serpyllifolia   +  podmáčená cesta v nelesní SZ 

části obory 
Veronica sublobata    + +  ruderalizované porosty, např. u 

zdi obory v nelesní SZ části 
Vicia sepium   + + +  luční porosty v nelesní SZ části 

obory 
Vicia tetrasperma   +      
Vinca minor    +     
Viola hirta   + +     
Viola odorata   + +     
Viola reichenbachiana  + + +  v lesním porostu obory 
Viola riviniana   + +     

 


