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Příloha T1: Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich 

číslo 

ploch

y 

název výměr

a (ha) 

stručný popis charakteru 

plochy nebo objektu  

dlouhodobý cíl péče doporučený zásah nalé

hav

ost 

termín 

provedení 

interval provádění 

 

1 

lom 0,453 prostor bývalého lomu, tj. 

obnažené  lomové stěny, osypy 

z erodovaného materiálu, 

početné dutiny a šachty, místy 

charakteru pseudojeskynních 

dómů, okrajové hrany částečně 

zarostlé náletovými dřevinami 

zachovat současný stav, 

zabránit sukcesi a 

zpomalit erozi 

vyřezávání náletových 

dřevin v lomu 

1 VIII-X 1 x za 3-5 let, min. 1 

x za 10 let 

odstraňování odpadků 2  průběžně, min. 1 x 

ročně 

odstranění dřevníků a 

skladišť v západním 

výběžku lomu 

2 jednorázově 

2 

 

třešňový 

sad 

0,553 - starý třešňový sad s kulturními 

lučními porosty bez významné 

botanické hodnoty 

- sad je udržován a kosen cca 2 

x ročně 

zachovat současný stav kosení nebo pastva ovcí a 

koz 

1 VI-IX 1-2 x ročně, min. 1 x 

ročně 

NEBO pastva ovcí a koz 1 V-X průběžně nebo 1-3 x 

ročně, min. 1 x za 3 

roky 

3 step na S 

svahu 

0,119 silně svažitý nekosený trávník 

nad třešňovým sadem 

- subxerotermní vegetace svazu 

Bromion, dříve pravděpodobně 

udržovaná pastvou koz a ovcí 

zachovat a zlepšit stav 

trávníku, zabránit 

sukcesi, potlačit 

expanzní druhy 

vyřezávání náletových 

dřevin 

1 VIII-X 1 x za 3-5 let, min. 1 

x za 10 let 

pastva ovcí a koz 

 

 

1 VI-X průběžně nebo 1-2 x 

ročně, min. 1 x za 3 

roky 

NEBO kosení s 

odstraněním biomasy 

 VI-X 1-2 ročně, min. 1x za 

3-5 let 

4 step na V 

svahu 

0,272 méně svažité nekosené trávníky  

- subxerotermní vegetace svazu 

Bromion, dříve pravděpodobně 

udržovaná kosením a pastvou  

- druhově bohatší než plocha 3, 

ale podstatně více zarůstá 

náletovými dřevinami 

obnovit trávníky, 

zabránit sukcesi, potlačit 

expanzní druhy 

vyřezávání náletových 

dřevin 

1 VIII-X 1 x za 3-5 let, min. 1 

x za 10 let 

pastva ovcí a koz 

 

 

1 VI-X průběžně nebo 1-2 x 

ročně, min. 1 x za 3 

roky 

NEBO kosení s 

odstraněním biomasy 

1 VI-X 1-2 ročně, min. 1x za 

3-5 let 



 2 

5 nálet dřevin 

na J svahu 

0,357 - mezernaté až zapojené velmi 

různorodé porosty náletových 

dřevin, místy až lesního 

charakteru 

- bohaté bylinné patro je tvořeno 

pozůstatky původních stepních 

trávníků, dosud zachovány 

drobné světlinky 

zachovat současný stav, 

zabránit šíření invazních 

druhů 

ponechat bez zásahu; 

možno převést na PUPFL; 

v případě zjištění invazních 

dřevin (akát) vyřezávat) 

   

6 step na JZ 

svahu 

0,066 - druhově silně ochuzená 

vegetace svazu Bromion na 

svahu, bez náletu dřevin, 

občasně kosená, ale s 

ponecháním pokosené hmoty – 

hromadění stařiny 

zachovat a zlepšit stav 

trávníku, zabránit 

sukcesi, potlačit 

expanzní druhy 

pastva ovcí a koz 

 

 

1 VI-X průběžně nebo 1-2 x 

ročně, min. 1 x za 3 

roky 

NEBO kosení s 

odstraněním biomasy 

1 VI-X 1-2 ročně, min. 1x za 

3-5 let 

7 

 

 

výsadba 

borovice 

černé 

0,043 - hustá výsadba borovice černé 

přibližně z roku 2004, na svahu 

v původním travním porostu 

- nyní výška 3-4 m, stinné, 

téměř bez podrostu 

obnovit původní travní 

porosty 

vyřezání výsadeb borovice 

černé 

2 jednorázově 

následně management obdobný ploše 6 

 

případně zalesnění geograficky původními dřevinami 

 
 

 

naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění: 

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

2. stupeň - zásah vhodný, 

3. stupeň - zásah odložitelný. 

 


